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Pamięci księdza Józefa Tischnera 

Nie tylko filozofowie, a też naukowcy z humanistycznym zacięciem, wskazują na ścisły 

związek otwartości i nadziei człowieka z ogólną kondycją życia społecznego i stanem kultu-

ry w ogóle. Oto dwa przykłady.  

Józef Tischner, pod wpływem spotkań z ludźmi zagubionymi, a w jakiejś mierze rów-

nież pod wpływem lektury pism Antoniego Kępińskiego, odnotował: 

Niekiedy coś niedobrego dzieje się z ludzką nadzieją. Nadzieja jakby malała w człowieku, 

a wraz z tym maleje również przestrzeń jego życia. (…) Człowiek, zamiast kroczyć swoją dro-

gą, czuje się zmuszony szukać gdzieś w przestrzeni kryjówki dla siebie. W kryjówce tej chroni 

się przed światem i przed innymi1. 

Natomiast Artur R. Peacocke, brytyjski biochemik i teolog, który dążył do integracji na-

uki z teologia, napisał tak: 

Jedną z kardynalnych cnót utraconych w tym wieku jest cnota nadziei i strata ta rzuca cień na 

wszystkie aspekty kultury i życia społecznego. Troskę i rozpacz lub szaleńczą pogoń za celami 

zastępczymi, które opanowały zamożne kraje Zachodu, chrześcijanie niejednokrotnie tłumaczą 

                                                           
1  J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 415-416. 
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utratą nadziei na osobiste zbawienie, pojmowane jako dopuszczenie wiecznej „duszy” do prze-

bywania w obecności Boga2. 

Nadzieja lub jej brak rzeczywiście bardzo silnie oddziaływają na kształt życia społeczne-

go i kulturalnego. Wszelako nie jest łatwo uchwycić ten związek. Już sama odpowiedź na 

pytanie Czym jest nadzieja? nie jest prosta. 

Nadzieja to oczekiwanie spełnienia się czegoś pożądanego i ufność, że to się spełni, urzeczywistni – 

czytamy w Słowniku języka polskiego3. Oczekiwać to przede wszystkim czekać na kogoś lub na 

coś. Czekanie ma charakter pasywny. Czy nadzieja jest tylko czymś biernym? Czy posiada 

też element aktywny? Czy ma coś z zaangażowania? Na ile wiąże się z uczuciami, a na ile to 

akt intelektualny? Nadzieja jest oczekiwaniem spełnienia się czegoś pożądanego. Niewątpliwie 

możemy pragnąć czegoś złego, zwłaszcza dla kogoś, do kogo nie żywimy sympatii. Czy 

nadzieja może być nadzieją na coś złego? Czy jest ona czymś li tylko subiektywnym, doty-

czy tylko mnie i mojego życia czy też ma charakter społeczny? Co ma wspólnego z ufno-

ścią? Jakie ma źródła? Jaką pełni rolę w naszym życiu? Czy naturalna ludzka nadzieja ma 

coś wspólnego z chrześcijańską cnotą nadziei? – Oto tylko kilka pytań, jakie mogą pojawić 

się w kontekście rozważań o nadziei. W eseju tym podejmiemy niektóre z nich. Wyjdźmy 

od tego, co sprzeciwia się nadziei. 

Beztroska teraźniejszość i rozpacz 

Przeciwieństwem nadziei jest rozpacz (więcej o niej za chwilę). Wbrew niej są też wyco-

fanie i rezygnacja. W pewnym sensie życie ludzkie to ekspansja, nieustanne parcie naprzód, 

zdobywanie kolejnych celów. Warunkiem tak pojętego życia jest nadzieja – nadzieja na 

realizację naszych zamierzeń. W życiu napotykamy jednak wiele różnych przeszkód. Straty 

i porażki są nieuniknione. Nie powinny one jednak człowieka zniechęcać. Nie mogą pro-

wadzić do zwątpienia. Jeśli prowadzą, są – w jakimś stopniu – przeciw nadziei. Nadziei 

sprzeciwia się również lęk. Lęk o siebie, o jutrzejszy dzień. Lęk jako obawa, strach. Strach 

przed przyszłością, przed nieznanym, przed tym, jak wyglądać będzie moje – nasze życie za 

miesiąc, za rok, za dwa lata. I lęk jako trwoga, bez powodu, bez określonej treści. Wreszcie 

pesymizm i czarnowidzenie. Ale nie tylko. 

Wedle Josefa Piepera, a zwłaszcza Jürgena Moltmanna nieobecność nadziei może przy-

brać przede wszystkim dwie formy: zarozumiałości (praesumptio) i rozpaczy (desparatio). Jedna 

i druga są formami grzechu przeciw nadziei. Zarozumiałość jest niewczesnym i samowolnym uprzedzeniem 

                                                           
2  A.R. Peackocke, Teologia i nauki przyrodnicze, Kraków 1991, s. 50.  
3  W Powszechnej Encyklopedii Filozofii w pierwszej części hasła czytamy: Nadzieja (gr. ελπíς [elpís], łac. spes, exspecta-

tio) – postawa człowieka wyrażająca się w szczególnym napięciu woli, której przedmiotem jest dobro trudne do zdobycia, in: 
Z. Pańpuch, „Nadzieja”, PEF, Lublin. 
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spełnienia tego, czego się spodziewa od Boga4. Zarozumiałość czy arogancja, o których tu mowa, 

częściej nawet charakteryzować mogą kogoś, kto nie uznaje istnienia Absolutu. W takich 

przypadkach nadziei sprzeciwia się pycha wyrażająca się w chęci przechytrzenia losu. Prze-

jawem braku nadziei może być przesadna pewność siebie, skupienie się i poleganie tylko na 

sobie – a zatem brak też ufności wobec innych. Przeciw nadziei jest także ślepe oddanie się 

chwili obecnej połączone z płytkim optymizmem, który zawęża horyzonty, zakrywa praw-

dę o ludzkiej egzystencji; życie pozbawione otwarcia na przyszłość i refleksji na temat czasu 

(zwłaszcza przyszłości). Rozpacz zaś jest niewczesnym i samowolnym przyjęciem a priori niespełnienia 

tego, czego się spodziewa od Boga. Te dwa sposoby nieobecności nadziei – przez uprzedzenie spełnienia 

albo przez porzucenie nadziei – zawieszają bycie w drodze (ukierunkowanej) nadzieją5. 

Rozpacz nie jest czymś rzadkim. Jej przyczynami mogą być trudne doświadczenia ży-

ciowe, choroba, śmierć bliskiej osoby lub utrata czegoś, co w naszych oczach uchodziło za 

bezcenne. Wówczas doświadczamy beznadziejności istnienia. Chcemy gdzieś uciec, wyco-

fać się z życia. Do takiego stanu, jak twierdzą niektórzy, wcale nie potrzeba żadnych szcze-

gólnych sytuacji. Wystarczy uczciwe przeanalizowanie własnego życia, by stwierdzić jego 

nieuchronny koniec, niemożliwość odnalezienia absolutnego sensu, pełnego szczęścia 

i spełnienia; wystarczy spokojnie popatrzeć na świat, by dostrzec przewagę zła nad dobrem. 

Absurd i rozpacz – oto najpowszechniejsze doświadczenia wśród świadomej części ludzko-

ści (w mniejszym lub większym stopniu utrzymywali tak m.in.: Kierkegaard, Sartre, Camus). 

Prawdziwe źródło rozpaczy jest jednak w człowieku. Wedle Piepera początkiem i korze-

niem rozpaczy jest wycofanie, bezczynności i pogrążenie się w smutku, co oddaje jednym 

słowem: acedia, zniechecenie6. 

Tymczasem sytuacje trudne nie trwają bez końca i nie powinny negatywnie rzutować na 

nasze dalsze życie. Dopóki ono trwa, dopóty mamy szansę na zmianę. A zatem jest też 

i nadzieja. Nigdy – jak czytamy u Borysa Pasternaka – w żadnym wypadku nie wolno wpadać 

w rozpacz. Mieć nadzieję i działać – oto nasz obowiązek w nieszczęściu. Bezczynna rozpacz to rezygnacja 

i złamanie obowiązku7. Co więcej, obecność śmierci i zła nie powinna prowadzić nas do rozpa-

czy; one mają swoją rację bytu, a więc i pewien sens (nie dla każdego ten sam). Tak dla wie-

                                                           
4  J. Moltmann, Rozważanie o nadziei, in: Znak 7-8/1976; Moltmann powołuje się tutaj na traktat o nadziei 

J. Piepera, J. Moltmann, Über die Hoffnung, Leipzig 1949, s. 1256. 
5  Ibidem.  
6  J. Pieper, O miłości, nadziei i wierze, Poznań 2000, s. 169-177. 
7  B. Pasternak, Doktor Żywago, Warszawa 1980, s. 538. 
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rzących, jak i agnostyków czy ateistów. Dla wszystkich. Ograniczmy się do krótkiej uwagi 

na temat śmierci8. 

Każdy z nas doświadczył czyjejś śmierci. Codziennie ktoś umiera. Śmierć jest natural-

nym elementem świata, częścią cyklu biologicznej przemiany (odnowy). Dla istnienia świata 

staje się wręcz czymś koniecznym. Nasza śmierć jest pożyteczna dla innych, tych którzy 

przyjdą po nas. Gdyby nie było śmierci, świat nas wszystkich nie pomieściłby. Dla wierzą-

cych – dodatkowo – jest ona wydarzeniem umożliwiającym pełne wejście w perspektywę 

życia wiecznego (piszemy pełne, albowiem zaczyna się ona już za życia). Przyjęcie szerokiej 

perspektywy (wyście poza siebie, na zewnątrz) wraz z nadzieją pozwalają rozsadzić i prze-

zwyciężyć rozpacz. Jak zauważa Wacław Hryniewicz: W nadziei kryje się wielki potencjał wyzwa-

lający9, czy Gabriel Marcel: nadzieja zdolna jest przetrwać niemal całkowitą ruinę organizmu10. Kiedy 

pozwalamy ogarnąć się nadziei, nawet z najbardziej beznadziejnej sytuacji możliwe jest 

wyjście. 

Wydaje się, że silniejsze podstawy i szanse na życie nadzieją mają ludzie religijni, albo-

wiem żywa i głęboka ufność do Boga – w Bogu, który jest Miłością i Bogiem dla nas (jak 

w chrześcijaństwie), w bezsensie każe dostrzegać głębszy sens. Czytamy w Biblii: Czemu 

jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawie-

nie mego oblicza i mojego Boga; czy w nowszym tłumaczeniu, w Biblii Warszawskiej: Czemu 

rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zba-

wieniem moim i Bogiem moim! (Ps: 42, 6). Rezygnacja i rozpacz gasną w obliczu świadomości 

wszechogarniającej miłości Boga. Ale, powtórzmy, nadzieja – cierpliwa, heroiczna nadzieja 

– ma swoją wartość również w życiu agnostyków i ateistów. Wszyscy potrzebują nadziei11. 

Otwartość na przyszłość i zaangażowanie 

Czymże jednak jest nadzieja? Pozytywnym myśleniem o przyszłości? Postawą pełną 

otwartości? Zaufaniem do Opatrzności? Przede wszystkim należy rozróżnić naturalną 

nadzieję ludzką, którą przypisać możemy każdemu człowiekowi bez wyjątku, od nadziei 

osoby wierzącej (np. nadziei chrześcijańskiej jako nadprzyrodzonej łaski). Ta pierwsza jest 

aktem ufnego, optymistycznego nastawienia człowieka wobec wydarzeń życiowych; 

                                                           
8  Na temat zła zob. M. A. Krąpiec, Dlaczego zło?, Kraków 1962; H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie – rzecz o banal-

ności zła, Kraków 2004; R. Wiśniewski, (red.), Studia z dziejów filozofii zła, Toruń: 1999; M. Larrimore, (red.), The 
Problem of Evil, Oxford 2001. 

9  W. Hryniewicz, Dlaczego głoszę nadzieję?, Warszawa 2004, s. 12.  
10  G. Marcel, Homo viator, P. Lubicz, Warszawa 1984, s. 37.  
11  I dlatego jest ona bardzo dobrą kandydatką, jak się wydaje, na podstawową kategorię współczesnej filozofii 

człowieka, a być może nawet nadaje się na metafizyczny fundament w ogóle czy – przynajmniej! – pewną jego 
składową. 
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względnie oczekiwaniem na zmianę, na lepsze jutro. Przez całe życie na coś czekamy. Kie-

dy studiujemy, liczymy na pomyślny koniec studiów i znalezienie dobrej pracy. Kiedy jeste-

śmy sami, oczekujemy na spotkanie drugiej osoby. Jeśli zachorujemy, mamy nadzieje wy-

zdrowieć. Nadzieja – pewna jej forma – to oczekiwanie na nowe, lepsze dni. Jako taka jawi 

się nam jako postawa spokojna i cierpliwa, bezbronna i pokorna. Wydaje się, że całej na-

dziei nie można jednak sprowadzić do biernego oczekiwania czy poddania się temu, co 

nadchodzi. Poza tym tak rozumiana nadzieja niesie ze sobą pewną pułapkę: nieoczekiwanie 

może stać się tylko zwykłą ucieczką, wycofaniem, nadzieją fałszywą (myśleniem życzenio-

wym, utopijnym, magicznym), a więc już nie nadzieją. Prawdziwa nadzieja nie jest samą 

biernością, ale wewnętrzną siłą człowieka, która poniekąd umożliwia mu jakiekolwiek dzia-

łanie. Bez niej aktywne, twórcze życie byłoby bardzo trudne, a być może nawet niemożli-

we: Każde poważne i prawe działanie człowieka jest czynną nadzieją12. Owszem, nadzieja to ocze-

kiwanie na mniej lub bardziej określone pozytywne wydarzenie, dobro lub szczęście. Jednak 

nadzieja to nie tylko pokorne oczekiwanie. Posiada ona również aktywny element: to nie-

ustanne poszukiwanie, wypróbowywanie różnych możliwości, działanie przepełnione pra-

gnieniem spełnienia. 

Kiedy mowa o naturalnej ludzkiej nadziei, zwłaszcza w kontekście jej bierności lub ak-

tywności, warto odnotować, że dystynkcja ta nie jest obca psychologii. Józef Kozielecki w 

Psychologii nadziei wyróżnił cztery podstawowe rodzaje nadziei. Przede wszystkim odróżnił 

nadzieję (1) partykularną od (2) generalnej. Ta pierwsza związana jest ze ściśle określonym 

celem, pożądanym stanem rzeczy. Druga – to ogólna postawa pełna ufności wobec przy-

szłości. Wpływa ona na poczucie sensu życia i pozytywnie oddziałuje na nadzieję partyku-

larną. Jednej i drugiej może towarzyszyć nadzieja (3) pasywna i (4) aktywna. „Nadzieją pa-

sywną” jest przekonanie, że po okresie biernego oczekiwania, człowiek osiągnie pożądany wynik (cel) 

z określonym stopniem prawdopodobieństwa13. Nadzieją aktywną zaś jest przekonanie, że przy 

zaangażowaniu, dzięki umiejętności wykonywania zadań i dzięki silnej motywacji, inicjującej 

i podtrzymującej działanie, człowiek osiągnie pożądany cel z określonym stopniem praw-

dopodobieństwa. 

Ponadto polski psycholog wyodrębnia kilka innych specyficznych odmian. Tutaj wspo-

mnijmy jedynie trzy. Jedną z nich jest (1) mininadzieja. Zasadniczo w nadziei ludzie rzutują 

siebie w odległą przyszłość. Inaczej rzecz ma się, kiedy znajdują się w ekstremalnych sytu-

acjach. Wówczas skracają horyzont czasowy, zadowalają się mniejszym dobrem. Pozostaje 

im mininadzieja, dla której daleka przyszłość jest obca. Inną odmianę stanowi (2) nadzieja 

                                                           
12  Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Kraków 2007, s. 57. 
13  J. Kozielecki, Psychologia nadziei, Warszawa 2006, s. 38-39. 



Andrzej Dąbrowski 

Lumen Poloniae – NR 1/2011 

12 

skierowana na innych: kiedy w trudnych warunkach nie da się żywić uzasadnionej nadziei 

na jakieś dobro dla siebie, można żyć pragnieniem powodzenia dla innych. Czy wreszcie (3) 

nadzieja fasadowa. Mamy z nią do czynienia wówczas, gdy człowiek-pesymista, niewierzący 

w owocną przyszłość: 

jednak uczestniczy w kulturze, której zasady, normy moralne i zwyczaje społeczne nakazują 

mu żyć w nadziei i patrzeć z wiarą w dzień jutrzejszy. Aby sprostać tym oczekiwaniom, ludzie 

nakładają płaszcz w kolorach tęczy z szarą podszewką. Przyjmują zasadę „keep hoping”. Za-

czynają grać fałszywą rolę14. 

Dla lepszego zrozumienia i opisania, czym jest nadzieja odwołamy się teraz do kilku innych 

terminów, wskazujących na ważne postawy, jakie mogą wesprzeć nadzieję. 

Cierpliwość, wytrwałość, odwaga 

Czym jest cierpliwość? To cecha ludzkiego ducha. Własność, która znacząco wpływa na 

charakter naszego życia. Przede wszystkim jest ona trwaniem przy czymś, pewną formą 

wytrzymałości, wytrwałości. Wytrzymałością w przeciwnościach, trudnościach i bólu. 

I wytrwałością (uporem) w dążeniu do jakiegoś celu. Zauważmy, że zarówno cierpliwość, 

jak i nadzieja, pojawiają się w tym samym kontekście: cierpienia i przyszłego celu. 

Dla oddania postawy cierpliwości Grecy posługiwali się słowem hypomonē, które zwykle 

było przekładane na łacińskie patientia, względnie stablitas. Patientia to gotowość i zdolność 

znoszenia trudów, wytrzymałość, ale też odporność. Podobnie stabilitas – zdolność do 

trwania wbrew wszystkiemu, stabilność i równowaga. W tych łacińskich terminach zawarta 

jest jednak pewna bierność, poddanie, a może nawet apatia. Zakres znaczeniowy hypomonē 

wydaje się szerszy. Hypomonē to nie tylko wytrwałość czy stałość, ale też pewna otwartość 

i wierność, wewnętrzna dynamika i możliwość rozwoju. Hypomonē to również ważenie się na 

coś i siła czy hart ducha. 

Niektórzy wypowiadali ostre i pełne ironii słowa na temat cierpliwości. Interpretowali ją 

jako brak inicjatywy, przejaw słabości czy łagodną formę rozpaczy. Zasadniczo jednak 

cierpliwość jest czymś pozytywnym. O cierpliwości mówi się, personifikując ją, że jest 

towarzyszką mądrości lub nauczycielką życia. Że można z nią dokonać wielkich rzeczy, że przy-

nosi słodkie owoce, że jest kluczem do szczęścia. W słynnym hymnie św. Pawła na pierw-

szym miejscu miłość cierpliwa jest, wszystko znosi (1 Kor: 13,4). Jest ona też (wielkoduszna 

cierpliwość), obok radości, pokoju i dobroci, owocem ducha (Ga: 5, 22). Cierpliwość i wy-

trwałość – podobnie jak nadzieja – warunkują twórczy postęp. Bez nich niemożliwy byłby 

                                                           
14  J. Kozielecki, Psychologia nadziei, Warszawa 2006, s. 115. 
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jakikolwiek indywidualny rozwój duchowy czy społeczno-cywilizacyjny. Nadzieja domaga 

się cierpliwości i wytrwałości. Domaga się również odwagi. Nadzieja jest bowiem przymio-

tem człowieka odważnego. 

Nadzieja i odwaga wskazują na siebie wzajemnie i uzupełniają się. Dzięki odwadze na-

dzieja nie jest ucieczką, wykrętem, tanim pocieszeniem, ale decyzją i czynem. Przedsięwzię-

ciem niezmiernie ważnym, choć ryzykownym. Obie stanowią o wewnętrznej mocy czło-

wieka. Zarówno nadzieja, jak i odwaga pobudzają ludzką aktywność i każą działać mimo 

przeszkód. Obie pozwalają przezwyciężać rozmaite trudności i niebezpieczeństwa. Obie 

przekraczają bierność i lęk. Być może odwaga towarzyszy nadziei zawsze, ale szczególnie 

wtedy, gdy nadzieja słabnie, zdaje się zawodzić. W tych najtrudniejszych sytuacjach pozo-

staje odważne trwanie, czyli nowa nadzieja: contra spem spero – nadzieja wbrew nadziei. 

Czasowość nadziei 

Spróbujmy teraz nieco bardziej wyeksponować jeden z najważniejszych aspektów na-

dziei – jej czasowy charakter. Albowiem to, co dla niej jest najbardziej charakterystyczne, to 

mianowicie to, że wpisuje się ona w czas. Istotą czasu – doświadczanego w życiu codzien-

nym – jest przemijanie, nieustanny ruch. Struktura czasu, przynajmniej w tradycji zachod-

niej, jest trójdzielna: składa się nań przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Najczęściej 

nadzieja jest nadzieją na przekroczenie teraźniejszości i wejście w przyszłość. Całkowicie 

odmiennie beznadzieja (np. wynikająca z cierpienia czy rozpaczy). Ta związana jest z (żywi 

się) teraźniejszością, która urasta do wieczności: Teraźniejszość w depresji staje się wiecznością; jest, 

było i będzie ciemno, nic się już zmienić nie może, trzeba porzucić wszelkie nadzieje15. Nadzieja zaś 

relatywizuje teraźniejszość i otwiera człowieka na przyszłość. Jeśli nawet dotyczy ona 

obecnej chwili, teraz (mam nadzieję, że pozostanie teraz tak jak jest), to dotyczy przyszłości; 

chcemy by aktualny stan wciąż trwał w przyszłości16. Nadzieja otwiera na to, że w ogóle 

przyszłość nadejdzie, że się wydarzy. Nie ma nadziei bez przyszłości. A dalej: na to, jaka 

ona będzie, co się w niej wydarzy (o tym za chwilę). W nadziei zachodzi też pewna ciągłą 

dialektyka teraz – potem. Nadzieja mówi nam o tym, czego jeszcze nie ma, a co będzie. 

A to, co będzie, naznacza już to, co jest. Nadzieja (na jeszcze nienadeszłą przyszłość) ma 

zasadniczy wpływ na teraz człowieka: pozwala mu być, gwarantuje stabilne trwanie i nor-

malne funkcjonowanie. Nadzieja nie tylko otwiera człowieka na przyszłość, ale też ją two-

                                                           
15  A. Kępiński, Melancholia, Warszawa 1996, s. 172.  
16  Nadzieja dotyczy także dóbr już osiągniętych, ponieważ człowiek, sam będąc bytem przygodnym i żyjąc wśród dóbr przygodnych, 

może je w różny sposób utracić. Nadzieja jest właśnie stanem psychiki czy wręcz stanem bytowania czysto ludzkim, pozwalają-
cym oczekiwać, że uzyskane (obecne) dobro nie ulegnie zniszczeniu, będzie trwale obecne lub ewentualnie będzie je można odzy-
skać, por. Pańpuch, Z., Nadzieja, PEF. 
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rzy. Konstytuuje zarówno teraźniejszość, jak i przyszłość. Tę bliższą i dalszą, choć, jak się 

wydaje, silniej odnosi się do przyszłości bardziej odległej. Idea ta w radykalnej postaci po-

jawia się u Martina Heideggera. Dobrze ujęła to Hanna Buczyńska-Garewicz: Trzy fazy czasu 

są splątane ze sobą i nie ma między nimi porządku linearnego następstwa. To przyszłość – wyobrażenie, 

oczekiwanie czy nadzieja – może narzucić nowy sens teraźniejszości, podobnie jak teraźniejszość może 

ewokować określony charakter przeszłości w postaci wspomnienia17. 

Zauważmy jednak, że przyszłość jako taka nie jest nam dana. To, co posiadamy, to teraź-

niejszość18. Być może nawet przyszłość jest domeną iluzji, czegoś, co w rzeczywistości nie 

istnieje. Być może ten aspekt przyszłości (brak bezpośredniego partycypowania w niej) każe 

niektórym mówić: nadzieja jest matką głupich, nadzieja to złudzenie, nadzieja jest sposobem ucieczki, 

nadzieja to utopia itd. Można jednak rzecz ująć łagodniej. W nadzieję – m.in. za sprawą przy-

szłości – wpisują się niepoznawalność i tajemnica. To sprawia, że towarzyszy jej jakaś nie-

pewność. Nie można jednak powiedzieć o niej, że jest ułudą. Nie znamy przyszłości. Jest 

ona niewiadomą, ale na pewno nadejdzie. Jest nieunikniona. Jutro nastanie kolejny dzień. 

Jutro przyniesie coś innego, coś nowego. Posiadanie nadziei nie jest łudzeniem się. Przy-

szłości doświadczamy bowiem jako realnej możliwości. Po części możliwości przewidywal-

nej. Gdyby było inaczej, nie miałoby sensu całe nasze organizowanie życia, planowanie, 

obiecywanie czy składanie przyrzeczeń. 

Nadzieja czy utopia? 

Element utopii w refleksji na temat nadziei jest bardzo silnie obecny w myśli Ernst Blo-

cha19. Zrodziła się ona poniekąd z poczucia wyobcowania i pragnienia bycia u siebie: 

w domu, w ojczyźnie, w miejscu, w którym realizujemy się, czujemy się bezpieczni i jeste-

śmy szczęśliwi. Bloch podejmuje najpierw rozważania na temat utopii i myślenia utopijne-

go. Nasze utopie rodzą się w naszym wnętrzu: z pragnień, wyobrażeń, intelektualnych 

pomysłów. Często objawiają się one w abstrakcyjnych konstrukcjach. Pierwotnie we-

wnętrzne utopie mogą stać się zewnętrzne, obiektywne. Autor daje temu wyraz w rozdziale 

poświęconym postaci Don Kichota, ale też w rozważaniach poświęconych filozofom: Kan-

towi i Heglowi. Dla utopii konstytutywne jest to – w przeciwieństwie do antyutopii, 

                                                           
17  H. Buczyńska-Garewicz, Metafizyczne rozważania o czasie, Kraków 2003, s. 79. 
18  Jeżeli tym, co posiadamy, jest tylko teraźniejszość, to być może czas jako zmiana, jako nieustanne przechodze-

nie z przeszłości w przyszłość nie istnieje? Takie wątpliwości miał już Arystoteles, por. Fizyka, IV, 10. Warto 
też podkreślić, że powyżej zakładamy standardową koncepcję czasu linearnego jednokierunkowego i nie bie-
rzemy pod uwagę innych rozwiązań, np. czasu kolistego czy czasu falistego, opartego na przypływach i odpły-
wach. 

19  E. Bloch, Geist der Utopie, München 1918. 
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w której nie istnieje żadna przyszłość – że kontestują one teraźniejszość i otwarte są na 

przyszłość. Utopie zawsze wyrażają tęsknotę człowieka za lepszym światem.  

Abstrahując od Blocha, można zapytać: na czym polega różnica między utopią a nadzie-

ją? Na utopię wskazuje jej przedmiot – miejsce, stan – zwykle nieistniejący. Marksa nadzieja 

na ustrój społeczny, w którym wszelkie dobra we wspólnocie są sprawiedliwie, równo 

rozdzielone (co gwarantować miało wszystkim szczęście) była utopijna. Utopia to również 

oczekiwanie na jakąś pozytywną, pożądaną – i możliwą – przyszłość bez zaangażowania, 

bezczynne, lub któremu towarzyszy podjęcie działań całkowicie nieadekwatnych do celu 

(krwawa rewolucja dla sprawiedliwości społecznej). Natomiast nadzieja to spodziewanie się 

pożądanej przyszłości poprzez kształtowanie w dniu dzisiejszym takich postaw i warun-

ków, które rzeczywiście ową przyszłość przybliżają. W nadziei – w przeciwieństwie do 

utopii – silnie obecny jest element zdroworozsądkowy i realistyczny. 

Rozważania na temat utopii przeprowadzone przez Blocha w Geist der Utopie są zapo-

wiedzią filozofii nadziei, rozwijanej w trzytomowym dziele Das Prinzip der Hoffnung. W jego 

drugiej części (Świadomość antycypująca) autor charakteryzuje człowieka jako istotę naznaczo-

ną niedostatkiem, niepokojem i wewnętrznym napięciem, ale z popędem samorozwijającym 

się (na poziomie biologicznym) i z afektem nadziei (na poziomie psychicznym). W medium 

nadziei powstają marzenia dzienne, które wytwarzają nowy wymiar świadomości. Na tę 

świadomość składają się: pewne novum (czyli coś, co nigdy dotąd nie istniało) oraz docta spes 

(uczona nadzieja). Marcel Neusch, jeden z komentatorów Blocha, pisze: Nadzieja (…) zasila 

się pragnieniem, ale opiera się na rzeczywistości. To „docta spes”, nadzieja nie oszalała. Ona kształci się 

w kontakcie z rzeczywistością i dąży ku temu, co stało się realnie możliwe20. Otóż wedle Blocha moż-

liwa jest tylko ojczyzna ziemska, ojczyzna zbudowana ręką ludzką. 

Nadzieja wpisana w moralne działanie 

Ze szczęściem ludzkim nierozerwalnie związana jest moralność. Brak prawości to po-

ważna przeszkoda w drodze do szczęścia. Zapytajmy zatem o postęp w sferze moralnej: czy 

i na ile jest on możliwy? Czy o własnych siłach możemy wznieść się na wyżyny moralnej do-

skonałości? Cofnijmy się w tym celu do Immanuela Kanta. Przypomnijmy. Głównymi 

instrumentami, za pomocą których próbuje on rozwiązać pewne problemy natury metafi-

zycznej, ujmując rzecz lapidarnie, są rozum teoretyczny i praktyczny. Ten pierwszy bo-

wiem, rozum spekulatywny, niestety z problemami tymi sobie nie radzi. Upora się z nimi 

ten drugi. Uczyni to na swój sposób, tzn. za pomocą postulatów. Sama etyka okazuje się też 

                                                           
20  M. Neusch, U źródeł współczesnego ateizmu, Paryż 1980, s. 225-226. 
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niewystarczająca i szuka wsparcia w religii, albowiem tylko religijna wspólnota użycza na-

dziei na urzeczywistnianie dobra najwyższego. 

Filozofii Kanta, ujmując sprawę inaczej, przyświecają następujące pytania: 

1. Co mogę wiedzieć? 

2. Co powinienem czynić? 

3. Czego mogę się spodziewać? (na co mieć nadzieję: Was darf ich hoffen?). 

Odpowiadając na pytanie trzecie Kant pisze, iż wszelka nadzieja zmierza do szczęścia. 

Szczęśliwość zaś jest zaspokojeniem wszystkich naszych skłonności, tak, co do ich różno-

rodności, jak i co stopnia czy trwania. Wynikające z pobudki do uzyskania szczęśliwości 

prawo nazwał pragmatycznym prawidłem roztropności. Zaś prawo, którego celem jest to, by być 

godnym szczęścia, nazywał prawem moralnym (etycznym). Pierwsze opiera się na empirycz-

nym doświadczeniu i podpowiada, co konkretnie zrobić, po jakie środki sięgnąć, by być 

szczęśliwym. Drugie jest a priori i mówi o tym, co zrobić, jakie wymogi etyczne powinno się 

spełnić (koniecznie), aby być godnym szczęścia. Szczęście nie może być celem jedynym 

i samym w sobie. Wedle Kanta sama tylko szczęśliwość nie jest dla naszego rozumu nawet w przybli-

żeniu dobrem całkowitym. Rozum jej nie uznaje (choćby nawet skłonność bardzo jej sobie życzyła), o ile 

się ona nie wiąże z tym, by być godnym szczęścia, tj. z moralnie dobrym postępowaniem21. 

Rozważając zagadnienie celu ostatecznego w Krytyce praktycznego rozumu, Kant dochodzi 

do wniosku, że musi być nim najwyższe dobro. Zatem podstawowe pytanie brzmi: Jak 

możliwe jest dobro najwyższe? Otóż praktycznie można o nim mówić poprzez połączenie 

szczęścia z cnotą moralną. Wszelako połączenie to stanowi poważny problem, albowiem 

szczęśliwość i moralność są dwiema gatunkowo całkiem odmiennymi składowymi najwyż-

szego dobra. Napotykamy tu antynomię praktycznego rozumu: albo pożądanie szczęśliwo-

ści musi być przyczyną motywującą maksymy cnoty, albo maksyma cnoty musi być przy-

czyną sprawczą szczęśliwości. Pierwsze jest niemożliwe, ponieważ na osobistym pożądaniu 

szczęścia nie da się zbudować powszechnej moralności. Drugie również jest niemożliwe, 

gdyż intencja moralna nie działa na zasadzie przyczynowo-skutkowej, która obowiązuje w 

świecie przyrody, ale wolności. Antynomię tę Kant rozstrzygnął w następujący sposób. 

Wprawdzie szczęście nie może być nagrodą za cnotę (ze względu na całkowitą jej bezinte-

resowność) to jednak może ona stanowić podstawę tego, że człowiek staje się godny szczę-

ścia. Dla porządku dodajmy, co następuje. U podstaw moralności leży ludzka wolna i dobra 

wola. W stosunku do niej przyjmuje Kant kategoryczny imperatyw: postępuj tylko według 

takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem. 

                                                           
21  I. Kant, Krytyka czystego rozumu, Warszawa 1986, s. A 813. 
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Rozwiązując antynomię rozumu praktycznego Kant przyjmuje – obok postulatu wolno-

ści – postulat nieśmiertelności duszy i istnienia Boga. Przyjęcie ich uzasadnia w następujący 

sposób: 

Urzeczywistnienie najwyższego dobra w świecie jest koniecznym przedmiotem woli dającej się de-

terminować przez prawo moralne. W niej zaś jest całkowita zgodność intencji z prawem moral-

nym naczelnym warunkiem najwyższego dobra. Ta zgodność musi przeto być tak samo możli-

wa, jak jej przedmiot, ponieważ zawarta jest w tym samym nakazie przyczyniania się do naj-

wyższego dobra. Całkowita zaś zgodność woli z prawem moralnym jest świętością, doskonało-

ścią, do której nie jest zdolna żadna rozumna istota (…). Ponieważ jednak mimo to wymaga 

się jej jako praktycznie koniecznej, przeto można ją napotkać tylko w idącym w nieskończoność 

postępie ku owej całkowitej zgodności22. 

Dla człowieka możliwy jest postęp (w nieskończoność) od niższych do wyższych stopni 

doskonałości moralnej. Ale nieskończony postęp możliwy jest tylko przy założeniu nie-

skończenie trwającego istnienia, czyli duszy nieśmiertelnej. Ponadto, aby obok szczęśliwo-

ści zaistnieć mogła odpowiednia jej moralność (które razem stanowić mają dobro najwyż-

sze), konieczne jest postulowanie istnienia pewnej szerszej rzeczywistości, która stanowiła-

by podstawę i przyczynę dla tej ścisłej zgodności szczęśliwości z moralnością, czyli postu-

lować trzeba istnienie Boga – wszechwiedzącego, wszechmocnego, świętego: 

A zatem najwyższe dobro jest w świecie tylko [o tyle] możliwe, o ile przyjmie się naczelną przy-

czynę natury, która posiada przyczynowość odpowiadającą moralnemu usposobieniu. Istota zaś 

zdolna do czynów na podstawie przedstawienia sobie praw jest inteligencją (istotą rozumną), 

a przyczynowością takiej istoty na podstawie tego przedstawienia sobie praw jest jej wola. A za-

tem naczelną przyczyną natury, o ile trzeba ją założyć jako konieczną do najwyższego dobra, 

jest istota, która dzięki intelektowi i woli jest przyczyną (a więc stwórcą) natury, tj. Bóg23. 

Możemy żywić uzasadnioną nadzieję na dobro najwyższe, gwarantem którego jest Bóg – 

Najwyższy Prawodawca. Jest to nadzieja tym bardziej uzasadniona, że znamy z historii 

kogoś, kto osiągnął doskonałość moralną. Jest nim Jezus. Istota prawa i obdarzona wyjąt-

kową mądrością. Wszelako pozbawiona mocy zbawczej i tych atrybutów, o których piszą 

teologowie chrześcijańscy. Kant pisze o tym m.in. w Religii w obrębie samego rozumu, książce, 

która jest kontynuacją Krytyki praktycznego rozumu. Przy czym, powiedzmy wyraźnie, religia 

i sam Bóg, potraktowani zostali przez niego czysto rozumowo, a nawet naturalistycznie. 

Nie ma tam bowiem miejsca na Objawienie, łaskę, przebaczającą miłość, doświadczenie 

religijne wynikające z wiary itd. 

                                                           
22  I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1972, s. 197-198. 
23  Ibidem, s. 202. 
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Kant w kwestii naturalnego praktycznego rozumu i postępu moralnego ludzkości jest 

optymistą. Czy jednak słusznie? Czy sami z siebie możemy wznieść się na wyżyny moralnej 

doskonałości. Wydaje się, że można mieć tu pewne wątpliwości. Na pewno istnieje jakiś 

postęp w sferze prawno-politycznej (zniesienie niewolnictwa, równouprawnienie kobiet, 

poszanowanie praw mniejszości). Czy jednak w moralności, a zatem tam, gdzie rządzi wol-

ny wybór, można mówić o rozwoju? Wszak wolność człowieka jest wciąż ta sama, a w niej 

zawarta jest wciąż ta sama możliwość wyboru, tak dobra, jak i zła. Człowiek wciąż i bez 

końca na nowo musi decydować. 

Nadzieja jako ufność 

Nadzieja u Kanta ściśle wiąże się z powinnością moralną: jeśli postępuje się zgodnie 

z imperatywem kategorycznym, można mieć nadzieję, że jest się godnym nagrody, najwyż-

szego dobra. Wydaje się jednak, że nadzieja jako taka jest, z jednej strony, czymś bardziej 

spontanicznym, zaś z drugiej, ponadnaturalnym. Pierwotnie jest ona silnie skorelowana 

z ludzką otwartością i ufnością. Kiedy mówię mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, 

równie dobrze mogę powiedzieć: ufam, że się wszystko dobrze skończy. 

Zaufanie jest jedną z podstawowych zdolności człowieka umożliwiających mu współeg-

zystowanie z innymi. U swych źródeł jest ono zdaniem się na kogoś, zawierzeniem drugiemu. 

To dla człowieka akt nieunikniony i konieczny. Każdy od urodzenia wierzy, jest pełen 

ufności, a brak zaufania i zawierzenia jest stanem nienaturalnym, wręcz patologicznym. 

Dziecko najpierw bezgranicznie ufa swojej matce, swoim rodzicom. Później szuka wsparcia 

u innych, przyjaciół, doświadczonych wychowawców, psychoterapeutów, mistrzów du-

chowych. Ufamy sobie, swoim możliwościom. Empiryk wierzy przede wszystkim swoim 

zmysłom, racjonalista – intelektowi. Wszyscy ludzie zdają się też na jakieś autorytety – 

władzy, naukowe i moralne. Jednak innym zawierzamy tylko w określonych dziedzinach, 

w poszczególnych zadaniach życiowych: umiejętnościom kierowcy samochodu, kompeten-

cjom architektów i budowniczych. Akt zaufania jest więc pierwszym, najbardziej źródło-

wym i niezbywalnym aktem ludzkim. To forma powierzenia się, zdania się na drugiego czło-

wieka, na wspólnotę, na różne władze i instytucje. Porozumienie i porządek społeczny są 

nie do pomyślenia bez (f)aktu zaufania. Bez niego nie byłoby ani zwrócenia się do innego, 

ani umowy, ani konstytucji, ani instytucji, ani prawa, ani państwa czy jakiejkolwiek wspól-

noty (zaufanie to podstawowa kategoria antropologiczna i społeczna). 

Zaufanie jest stopniowalne. Człowiek nie tylko ufa bardziej lub mniej, ale pragnie zawie-

rzyć komuś w pełni, bez ograniczeń. Tymczasem ufność, z jaką podchodzimy do innych na 

codzień, szybko może zostać osłabiona, zawiedziona czy utracona. Chętniej ufamy, rzecz 
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jasna, osobom prawdomównym, zrównoważonym, dojrzałym i wiarygodnym. Podobnie 

instytucjom – rzetelnym i stabilnym. Ostatecznie szukamy jednak kogoś, kto jest szczegól-

nie w mądrość i miłość zasobny, kto jest niezawodny. Takimi przymiotami w pełni dyspo-

nuje tylko jedna osoba: Bóg. Jemu można całkowicie zaufać. A zatem zaufanie (nadzieja) 

ściśle wiąże się z wiarą religijną. Encyklikę Spe salvi papież rozpoczyna od rozdziału zatytu-

łowanego: Wiara jest nadzieją. A nieco dalej uznaje nadzieję za substancję wiary. Jednak 

żadna z nich nie realizują się inaczej jak tylko w klimacie miłości i ze względu na Miłość. 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość (1 Kor: 13,13). 

Na związek nadziei z wiarą wskazują już pewne analizy terminologiczne. Teologia Stare-

go Testamentu opiera się na przymierzu Jahwe i wybranego przez niego ludu. Naród ufa 

Bogu, a Bóg zaufał swojemu ludowi. Starotestamentowi bohaterowie nie pytają o to, czy Bóg 

istnieje? W ich życiu nie ma bowiem miejsca na niewiarę, tak, jak ją dziś pojmujemy. Naród 

wybrany charakteryzuje nie tyle wiara w Boga, ile wiara (ufność) Bogu. Hebrajski termin ’emûnâ 

oznaczał ów szczególny stosunek Boga i wierzących w Niego. Tłumacze Septuaginty oddali 

to słowem pistis. Dla Greków termin ten służył do wyrażania wiary – wiary jako zaufania. 

Odpowiada mu łacińskie fides. W chrześcijaństwie jednak fides rozumie sie raczej jako przy-

jęcie czy akceptację prawdy objawionej. Przyjęcie Objawienia, któremu towarzyszyć ma 

zrozumienie24. Wedle św. Tomasza – przypomina papież – wiara jest „habitus”, czyli stałym 

nastawieniem duszy, dzięki któremu życie wieczne bierze w nas początek, a rozum jest skłonny przystać 

na to, czego nie widzi25. 

Nadzieja na życie wieczne 

Czym jest nadzieja chrześcijańska? Co jest jej przedmiotem? Co ją uzasadnia? Naturalna 

nadzieja ludzka to przede wszystkim nadzieja na dobre, względnie lepsze życie, które trwa 

aż do śmierci. Nadzieja chrześcijańska natomiast – choć nie wyklucza naturalnej – sięga 

poza śmierć. Jest nią sam Bóg. Benedykt XVI pisze: 

potrzebujemy małych i większych nadziei, które dzień po dniu podtrzymują nas w drodze. Jed-

nak bez wielkiej nadziei, która musi przewyższać pozostałe, są one niewystarczające. Tą wiel-

ką nadzieją może być tylko Bóg, który ogarnia wszechświat, i który może nam zaproponować 

i dać to, czego sami nie możemy osiągnąć26. 

                                                           
24  Benedykt XVI, Deus caritas est. Encyklika o miłości chrześcijańskiej, Poznań 2006, s. 77-100. 
25  Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, Kraków 2007, s. 18.  
26  Ibidem, s. 50.  
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Źródeł i uzasadnienia nadziei chrześcijańskiej należy szukać w zbawczych czynach Jezu-

sa: w Jego śmierci krzyżowej i zmartwychwstaniu. Więcej o tym za chwilę. Najpierw jednak 

podkreślmy raz jeszcze, że nadzieja chrześcijańska możliwa jest tylko na drodze wiary. 

Zwłaszcza wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Samo wydarzenie zmartwychwstania Jezusa 

jest dostępne przede wszystkim (a zdaniem niektórych: jedynie) w akcie wiary. Takie twier-

dzenia jak Jezus był Żydem z Nazaretu czy Jezus z Nazaretu został ukrzyżowany posiadają cha-

rakter historyczny. Jednak już zdanie Jezus z martwych powstał posiada zgoła inny charakter. 

To ostatnie jest wyrazem aktu wiary. Najpierw wiary Jego uczniów, później ich uczniów. 

Jak wiadomo zmartwychwstanie w pewnej mierze miało charakter poufny, a nie publiczny. 

Jezus nie ukazał się osobom przypadkowym, lecz swoim najbliższym, którzy Go poznali, 

a później też uwierzyli. Im też powierzył zadanie głoszenia prawdy o swoim życiu, śmierci 

i zmartwychwstaniu. Posiada ono też – w pewnym sensie – charakter historyczny. Jest 

bowiem osadzone głęboko w historię. Najpierw wskazywały nań starotestamentowe zapo-

wiedzi i oczekiwania. Później zaś, gdy się już ono dokonało, pozostawia trwałe ślady w 

dziejach ludzkości. Samo poznanie historyczne nie wystarcza jednak do tego, aby uznać 

zmartwychwstanie Jezusa. Niezbędne jest tu otwarcie w wierze. 

Cofnijmy się do Początku, czyli też do upadku i jego konsekwencji. Każdy doświadcza 

wewnętrznej niedoskonałości: słabości woli, ograniczoności intelektu, zwykłego zmęczenia, 

choroby i nieuchronnej śmierci. Za stan ten chrześcijaństwo wini samego człowieka. Czło-

wiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga jako istota wolna i odpowiedzialna za 

siebie i świat. Wolności tej jednak u samego początku nadużył i opowiedział się przeciw 

Bogu. Sam zapragnął być jak Bóg. Odwrócenie się pierwszego człowieka Adama od Boga 

doprowadziło w tradycji chrześcijańskiej utożsamiane jest z upadkiem natury ludzkiej 

w ogóle. Odtąd grzech, źródło wszelkiej dezintegracji, cierpienia i zła, będą towarzyszyć 

ludzkości. Wybawienie może przyjść jedynie od Boga. I de facto przychodzi. Jezus Chrystus 

stał się człowiekiem, aby człowiek ponownie zjednoczył się z Bogiem.  

Jezus przychodzi na ziemię i dzieli ludzkie życie, włącznie z niepowodzeniami, cierpie-

niem duchowym i bólem fizycznym. Dobrowolnie przyjmuje cierpienie, godnie i cierpliwie 

je znosząc. W pewnym sensie nadaje w ten sposób cierpieniu sens. Chrystus przychodzi nie 

tylko, aby cierpieć, ale też po to, aby w końcu umrzeć na krzyżu i w ten sposób odkupić 

ludzkie winy. Swoim posłuszeństwem rehabilituje nieposłuszeństwo Adama. Wszystko to 

czyni z miłości do ludzi: krzyż jest przede wszystkim objawieniem miłości Boga. Śmierć – 

w perspektywie zmartwychwstania – zostaje zwyciężona. Krzyż, pierwotny znak poniżenia, staje 
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się znakiem zwycięstwa i chwały. W ten sposób, nie inaczej, Chrystus przynosi człowiekowi 

zbawienie i możliwość szczęścia wiecznego. 

W centrum eschatologicznej nauki o człowieku odnajdujemy życie wieczne. Przeznacze-

niem człowieka jest potępienie i wieczna kara lub zbawienie. Każdy autentycznie wierzący 

i kochający chrześcijanin ma słuszną nadzieję na szczęśliwe życie wieczne. Wszelako nie 

powinien sobie wyobrażać tego życia całkowicie na wzór naszego życia. Nie jest bowiem 

tak, że dusze nasze żyć będą po śmierci dalej w sposób podobny do życia ludzkiego przed 

śmiercią. Św. Paweł pisze Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła-

ło pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują (1 Kor: 2, 9). Ludzka ciekawość 

jest jednak nieodparta. Chcemy wiedzieć – choćby w przybliżeniu – czym jest życie wiecz-

ne? Czym jest to spełnienie człowieka. Radością doskonałą? Zjednoczeniem z Bogiem? – 

ale co to znaczy? Rozpuszczeniem w Bogu czy jakiegoś rodzaju komunią? Pewną próbę rozja-

śnienia tego problemu podejmuje m.in. Bernard Sesboüé: Prawdziwy obraz wieczności to obraz 

szczególnie intensywnej chwili naszego istnienia, jednej z tych cudownych, lecz ‘szybko przemijających’ 

chwil, w których doświadczyliśmy wielkiego bogactwa, kiedy zetknęliśmy się ze szczęściem na tyle, na ile to 

jest możliwe. Doświadczenie miłości, zachwyt estetyczny, realizacja jakiegoś wielkiego zamiaru bez żadnego 

potknięcia itd., jednym słowem chwila, kiedy popadamy w ‘oczarowanie’, kiedy odrywamy się od siebie 

i zagłębiamy w szczęście, które nas przerasta. Wszystko to jest jednak kwestią wiary. Ona jest 

poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy (Hbr: 11, 

1). 

Warto też podkreślić, że Królestwo Boże, którego człowiek się spodziewa, nie jest rze-

czywistością tylko z/w przyszłości. Jest ono w jakimś stopniu rzeczywistością aktualną. Życie 

chrześcijańskie jest – lub przynajmniej powinno być – już teraz autentycznym zjednocze-

niem z Bogiem. Królestwo Boże jest w tych, którzy w swoim codziennym życiu otwarci są 

na Boga, słuchają słów Jezusa i nimi żyją, jeżeli dają się prowadzić Duchowi Świętemu. 

Jezus zapytany kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział (…): «Królestwo Boże nie przyjdzie 

w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: ‘Oto tu jest’ albo: ‘Tam’. Oto bowiem królestwo Boże pośród was 

jest» (Łk: 17, 20 i nast.). 

Wreszcie powiedzieć trzeba i to: śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa ma powszechne 

znaczenie zbawcze. A zatem i chrześcijańska nadzieja posiada charakter uniwersalny. Jest 

nadzieją dla wszystkich. Wacław Hryniewicz, zwolennik i propagator nadziei powszechne-

go zbawienia, pisze: Nadzieja ma rys „uniwersalny”. Nie została dana tylko dla mnie samego. Na-

dzieja judaizmu i chrześcijaństwa jest nadzieją dla wszystkich ludzi i wszystkich ludów, nadzieją dla całej 
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ziemi i świata przyrody27. I w innym miejscu: Nowy Testament mówi o pojednaniu ‘wszystkiego’ (Kol 

1,20), aby w końcu Bóg był ‘wszystkim we wszystkich’ (1 Kor 15,28). Słowa te oznaczają pojednanie 

między ludźmi i Bogiem, pojednanie między ludźmi nawzajem, wewnętrzne pojednanie w samym człowie-

ku oraz pojednanie ludzi z przyrodą28. 

Podsumujmy. Nadzieja domaga się naturalnego aktu wiary. Ten zaś może stać się po-

czątkiem żywej wiary religijnej, która ostatecznie jest darem Boga. Nadzieja chrześcijańska 

ma charakter nadprzyrodzony. Gwarantem nadziei jest zmartwychwstanie Jezusa. Jego 

śmierć i zmartwychwstaniem objawiają miłość Boga do człowieka. Te trzy – wiara, nadzie-

ja, miłość – nieustannie więc wskazują na siebie. Benedykt XVI pisze: Wiara, nadzieja i miłość 

są nierozdzielne. Nadzieja w praktyce wyraża się w cnocie cierpliwości, która nie słabnie w czynieniu 

dobra nawet w obliczu pozornej porażki, i w pokorze, która akceptuje misterium Boga i ufa Mu nawet 

w ciemności. Wiara ukazuje nam Boga, który wydał swojego Syna za nas, i tym samym budzi w nas 

zwycięską pewność, że to prawda: Bóg jest miłością! W ten sposób przemienia naszą niecierpliwość i nasze 

wątpliwości w pewną nadzieję, że Bóg trzyma w swoich rękach świat i że mimo wszelkich ciemności On 

zwycięża29. 

Nadzieja chrześcijańska, eschatologiczna to ufność płynącą ze zmartwychwstania Jezusa 

i nadzieja na życie wieczne. Wydaje się jednak, co warto podkreślić, że obie – nadzieja 

naturalna i eschatologiczna – pozostają w ścisłym związku. Trudno bowiem żyć tylko na-

dzieją eschatologiczną, zwłaszcza gdy nie spełniają się nasze małe ludzkie oczekiwania. 

Jednak każda zaspokojona mała nadzieja rodzi większą i w końcu prowadzi do nadziei na 

szczęśliwe życie wieczne. Naturalne zawierzenie ludzkie może być swoistym wstępem dla 

nadziei eschatologicznej, chrześcijańskiej, która jest ostatecznie darem samego Boga. 

Summary 

What a role does hope play in our life? Hope is very important for our individual and 

social life. It guarantees action and creativity. But what exactly is hope? First of all, what is 

not hope? Hope is the opposite of pessimism, doubt, fear, or despair. What is hope? Natu-

ral hope is the expectation of something desired. But hope is distinct from magic or posi-

tive thinking. Probably there are many kinds of hope: pseudo-hope, minimal hope, particu-

lar and common hope, hope as grace, radical hope – against hope believed in hope. There 

are many questions about hope: Is hope just something passive or does it have an active 

element? How much is hope associated with feelings, with reason or intellect? Sometimes, 

                                                           
27  W. Hryniewicz, Dlaczego głoszę nadzieję?, Warszawa 2004, s. 12.  
28  Ibidem, s. 136. 
29  Benedykt XVI, Deus caritas est. Encyklika o miłości chrześcijańskiej, Poznań 2006, s. 56.  
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we desire the wrong thing, especially for enemies... Is hope for something bad still real 

hope? Is it merely a subjective thing (only for me and my life), or is it a social phenome-

non? What is the source of hope? Is the natural hope associate with the Christian virtue? 

Etc. Some of them you can find in the article. Considerations of several authors are used to 

analyze certain aspects of hope e.g. the following: Benedict XVI, W. Hryniewicz, I. Kant, 

J. Kozielecki, G. Marcel, J. Moltmann, J. Pieper, J. Tischner. 
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Nie podejmę w niniejszej pracy próby sformułowania konkretnej odpowiedzi na tytuło-

we pytanie. Przyjmuję natomiast, że filozofia jest młodzieży potrzebna i że jedną z moral-

nych powinności filozofów jest dążenie do identyfikacji i zaspokojenia tych potrzeb, a tym 

samym włączenie się w proces wychowywania młodych pokoleń1. Założenie takie nie jest 

bynajmniej oczywiste, można bowiem przytoczyć szereg argumentów oraz wyników badań 

socjologicznych przeczących owej tezie. Nie trzeba wcale być wnikliwym obserwatorem, by 

zauważyć, że polska młodzież doskonale obywa się bez filozofii, a zainteresowanie proble-

mami filozoficznymi przejawia jedynie marginalny odsetek młodych ludzi.  

Pogląd taki zdają się potwierdzać spostrzeżenia np. H. Świdy – Ziemby, która u współ-

czesnej polskiej młodzieży dostrzega brak wygórowanych ambicji i realizm planów życiowych2. 

Autorka ta podjęła próbę szerszego opisania stanu świadomości polskiej młodzieży pod 

koniec lat dziewięćdziesiątych, zastanawiając się m. in. nad tożsamością społeczną młodych 

Polaków, obrazem Polski i reszty świata, stosunkiem młodzieży do USA, jej wyobrażeniami 

na temat patriotyzmu, autorytetów itd. Wśród analizowanych problemów wyróżnić można 

też takie, których związek z filozofią wydaje się dość bliski. Wskazać tu można np. problem 

tożsamości (wyrażany przy pomocy pary pojęciowej Wschód – Zachód), kwestię światopoglą-

du i jego związku z zaangażowaniem w działalność na rzecz dobra wspólnego, wartości 

pokoleniowe itd. Na podstawie samego tylko wyliczenia poruszonych przez H. Świdę – 

Ziembę kwestii wysnuć można wniosek, iż mimo deklarowanego realizmu i braku ambit-

nych planów młodzież stoi przed koniecznością znalezienia odpowiedzi na szereg istotnych 

pytań, których związek z filozofią nie ulega wątpliwości. Na pytanie, czy filozofia jest 

                                                           
1  Można podjąć próbę uzasadnienia tego obowiązku, jednak wykracza ona poza ramy tego tekstu.  
2  H. Świda-Ziemba, Młodzi w nowym świecie, Kraków 2005, s. 214. 



Wojciech Słomski 

Lumen Poloniae – NR 1/2011 

26 

w ogóle potrzebna młodzież, nie sposób zatem odpowiedzieć inaczej niż tylko twierdzącą, 

pamiętając jednakże, iż potrzeba znalezienia odpowiedzi na pytania związane z filozofią nie 

jest tym samym, co zainteresowanie filozofią jako przedmiotem szkolnym albo tym bardziej 

zainteresowanie tekstami filozoficznymi.  

Jak wspomniałem, udzielenie prostej odpowiedzi na pytanie o filozofię, która zaspakaja-

łaby intelektualne potrzeby współczesnej polskiej młodzieży, nie wydaje się możliwe. Jest 

tak już choćby z tego powodu, że młodzież nie jest grupą jednolitą. Młodzi ludzie pocho-

dzą z różnych małych miejscowości i dużych miast, z rodzin chłopskich, robotniczych 

i inteligenckich, biednych i bogatych itd., a wszystko to znajduje przełożenie na ich wy-

obrażenia i oczekiwania. Trudno byłoby wskazać wartości i cele wspólne dla całego czy 

choćby dla większości młodego pokolenia, a przecież potrzeba obcowania z wartościami 

jest jedną z tych potrzeb, w których zaspokojeniu okazuje się przydatna właśnie filozofia. 

Młodzież jest tak samo zróżnicowana jak całe społeczeństwo, różne też są zapewne jej 

potrzeby i oczekiwania wobec filozofii.  

Nie należy jednak również popadać w przeciwną skrajność, uznając, że nie sposób po-

wiedzieć niczego konkretnego o potrzebach współczesnej młodzieży w Polsce. Stwierdze-

nie, że młodzież jest grupą zróżnicowaną, oznacza po prostu, że pytając o potrzeby mło-

dzieży, pytamy de facto o samą tą młodzież oraz sposób, w jaki różni się ona między sobą. 

Nie ulega przecież wątpliwości, że młodzież w Polsce na początku XXI w. różni się od 

polskiej młodzieży z okresu powojennego, czasów PRL czy nawet od młodzieży sprzed lat 

kilkunastu. Określenie owej odmienności nie jest bynajmniej zadaniem prostym, wymaga 

bowiem przeprowadzenia badań empirycznych, co wykraczaj poza kompetencje filozofii. 

Zauważmy jednak, że współczesną polską młodzież można scharakteryzować właśnie 

poprzez określenie jej najważniejszych potrzeb i problemów, znając zaś te potrzeby, bę-

dziemy w stanie odpowiedzieć na pytanie, jaki rodzaj filozofii i w jakim zakresie może je 

zaspokoić.  

Zastanowić się wreszcie należy, czy człowiek młody jest wystarczająco dojrzały, by 

uświadamiać sobie życiową doniosłość potrzeb i problemów stanowiących domenę filozo-

fii. Wątpliwości w tym względzie miał już Arystoteles. Zwracał on uwagę, że, filozofia tym 

różni się od matematyki, iż aby ją uprawiać, potrzebne jest doświadczenie, które zyskuje się 

z wiekiem. Człowiek młody zatem, według Arystotelesa, może być dobrym matematykiem, 

nie może jednak być dobrym filozofem3. Z uwagi tej nie należy jednak wyciągać wniosku, 

że młodzież nie jest wystarczająco dojrzała intelektualnie, by myśleć o tzw. problemach 

                                                           
3  Jak pokazały dalsze dzieje filozofii, Arystoteles nie miał racji, bowiem wielu filozofów napisało swoje najwy-

bitniejsze dzieła przed ukończeniem dwudziestego piątego roku życia.  
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filozoficznych lub też by stawiać te same podstawowe pytania, które stawiają także filozo-

fowie. Nie jest ona co najwyżej zdolna do samodzielnego formułowania odpowiedzi, przez 

co staje się podatna na oddziaływanie różnego rodzaju ideologów i intelektualnych szarla-

tanów, a tym samym także filozofów, na których fakt ten nakłada rzecz jasna określone 

zobowiązania moralne. Młodość jest przecież okresem zdobywania różnego rodzaju do-

świadczeń, także doświadczeń intelektualnych.  

Wśród problemów młodzieży, do których w jakiś sposób odnieść się może filozofia, 

można wyróżnić problemy związane z okresem młodości jako takim oraz problemy wyni-

kające z konieczności przygotowania się do dorosłości. Młodość jest wszakże czasem, 

w którym często zastanawiamy się nad sensem życia i usiłujemy wypracować swój własny 

światopogląd, jeżeli zaś nie znajdujemy odpowiedzi na dręczące nas pytania, wówczas czę-

sto szukamy wsparcia w grupach rówieśniczych, używkach, różnego rodzaju sektach itd. 

Filozofia nie jest wprawdzie w stanie dostarczyć młodemu człowiekowi odpowiedzi na 

pytanie o sens życia, może jednak wyjaśniać istotę tych pytań, a tym samym chronić go 

przed dążeniem do znalezienia tych odpowiedzi wśród wartościach pozornych, a często 

także destrukcyjnych dla dalszego życia. Filozofia pomaga w kształtowaniu światopoglądu 

w tym sensie, że uczy krytycyzmu w myśleniu, dystansu wobec intelektualnych mód, od-

różniania nauki jako poszukiwania wiedzy o świecie od ideologii, która oferuje gotowe 

interpretacje, słowem, wyposaża młodego człowieka w narzędzie umożliwiające dokony-

wanie świadomych rozróżnień i wyborów.  

Okazuje się zatem, że filozofia (rozumiana jako zbiór problemów określonego rodzaju, 

o czym powiem poniżej) wpisuje się w okres młodości w sposób niejako naturalny. Zwró-

cił na to uwagę, także A. Kępiński, którego zdaniem młodość jest okresem, w którym mu-

simy ujmować życie jako całość, aby nakreślić plany własnej przeszłości i przygotować się 

do problemów związanych z dorosłym życiem. Z tego punktu widzenia młodość jest po-

dobna do starości, w której również ujmujemy życie jako całość, tym razem jednak w celu 

dokonania całościowej oceny naszych życiowych dokonań. Jeżeli więc zgodzimy się, że dla 

filozofii charakterystyczny jest właśnie taki ogólny, całościowy punkt widzenia, to okazuje 

się, że zarówno młodość, jak i starość są tymi okresami życia, w których niejako w sposób 

naturalny patrzymy na życie filozoficznie. Ponadto starając się ująć własne życie jako całość, 

dokonujemy pewnego wartościowania: w młodości chcemy rozstrzygnąć, jakiego rodzaju 

życie będzie miało dla nas wartość, w starości zastanawiamy się, czy nasze życie miało 
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wartość. Pojęcie wartości, szczęścia i sensu4 są zaś pojęciami, nad których znaczeniem 

filozofowie zastanawiają się od początku istnienia filozofii, jeżeli zatem myślimy o własnym 

życiu, to zwykle posługujemy się, zwykle nie zdając sobie z tego sprawy, aparaturą pojęcio-

wą właśnie z dziedziny filozofii.  

Wydaje się jednak, że filozofia nie tylko pomaga młodzieży wypracować ogólną orienta-

cję we współczesnym świecie, lecz także przygotować się do rozwiązywania problemów 

samodzielnego życia w przyszłości. Dzieje się tak dlatego, że w wychowanie wpisany jest 

zawsze pewien model czy też ideał człowieka, do którego zmierza proces wychowania, ten 

zaś model opiera się na określonej koncepcji człowieka. Nie jest dziełem przypadku, że 

wielu filozofów było jednocześnie wychowawcami młodzieży, i to bynajmniej wcale nie 

z konieczności zarabiania na życia nauczaniem. Także zdecydowana większość współcze-

snych filozofów zawodowych jest wszakże jednocześnie nauczycielami i wychowawcami 

młodzieży. Z tego punktu widzenia nie będzie przesadą stwierdzenie, że to, kim młodzi 

ludzie staną się w przyszłości, zależy w pierwszym rzędzie od filozofii, ona to bowiem 

nakreśla ostateczne cele wychowania. Pytanie o rodzaj filozofii potrzebnej współczesnej 

polskiej młodzieży można więc rozumieć również jako pytanie o stosunek filozofii oraz 

filozofów do problemu wychowania młodzieży.  

Wspomniane do tej pory zastosowania filozofii odnoszą się do młodzieży bez względu na 

narodowość. Tymczasem jeżeli pytamy, czy filozofia jest potrzebna polskiej młodzieży, to 

zakładamy, że w zależności od narodowości młodych ludzi filozofia może być potrzebna 

w różny sposób, tzn. zaspokajać różne potrzeby, nadawać się do zaspokojenia tych potrzeb 

bardziej lub mniej, rozwiązywać tylko te problemy, które w innych krajach zostały już roz-

wiązane itd. Nie wydaje się, by potrzeby intelektualne polskiej młodzieży istotnie różniły się 

od potrzeb młodzieży w Europie, warto jednak zwrócić uwagę, że natrafiamy tu w zasadzie 

na problem narodowego charakteru filozofii, a więc jej dostosowania do potrzeb czy też natury 

poszczególnych narodów.  

Potrzeby czy też oczekiwania polskiej młodzieży wobec filozofii różnią się oczywiście 

w pewnym stopniu od potrzeb młodzieży w innych krajach, nie są to jednak różnice skraj-

ne. Oznacza to, że polska młodzieży potrzebuje, ogólnie rzecz biorąc, takiej samej filozofii 

jak młodzież niemiecka, francuska, angielska, włoska itd., uzupełnionej jedynie o te elemen-

ty, które odnoszą się do specyficznej sytuacji młodzieży w Polsce (o pewnych elementach 

tej odmienności już zresztą wspomniałem). Próby budowania filozofii polskiej w nadziei, iż 

                                                           
4  Także pojęcie życia jako całości jest jednym z ważniejszych pojęć filozoficznych. Świadczy o tym analiza 

pojęcia szczęścia W. Tatarkiewicza, który wśród kilku znaczeń tego pojęcia wymienia szczęśliwe życie jako ca-
łość.  
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zdoła ona zaspokoić specyficzne, polskie potrzeby, oparte jest na założeniu, że Polska 

pozostaje w kulturowej i intelektualnej izolacji wobec reszty świata, co jest oczywistym 

fałszem.  

Wypada także powiedzieć kilka słów o samej filozofii. Zauważmy więc przede wszyst-

kim, że pytanie postawione w tytule zawiera dwa istotne założenia. Zakładamy tu przede 

wszystkim, że filozofia może zaspokajać określone potrzeby, jest więc dziedziną użyteczną 

praktycznie. Założenie to można jednak rozumieć bardzo szeroko, ponadto zaś odpowiedź 

na pytanie czy i w jakim sensie filozofia jest użyteczna w praktycznym życiu, zależy 

w głównej mierze od przyjętej koncepcji filozofii. Z pewnością nie chodzi tu ani o użytecz-

ność w rozumieniu np. pragmatyzmu, czyli o poszukiwanie filozofii prawdziwej, zdolnej 

dostarczyć kryteriów życiowych wyborów na mocy własnej prawdy, ani o użyteczność 

w sensie prakseologicznym, czyli o możliwość zastosowania teorii filozoficznych jako na-

rzędzia osiągania praktycznych celów. Nie chodzi wreszcie o żaden konkretny system czy 

teorię filozoficzną, filozofia bowiem nie rości i nie powinna rościć sobie prawa do formu-

łowania teorii regulujących życie jednostki lub społeczeństwa.  

Założenie drugie dotyczy podziału filozofii według kryterium owej życiowej użyteczno-

ści na filozofię użyteczną i nieużyteczną. Założenie to wydaje się oczywiste i konieczne, skoro 

bowiem mianem filozofii określa się zarówno współczesne koncepcje, jaki i spory dotyczą-

ce historii filozofii, to nie sposób sformułować jakichkolwiek uogólnień obejmujących 

filozofię jako całość. Poszukujemy więc pewnego wycinka filozofii, spełniającego warunek 

zaznaczony w tytule, czyli warunek użyteczności dla młodzieży.  

Pod drugie, pytając o to, jaka filozofia zaspokaja potrzeby polskiej młodzieży, powinni-

śmy zastanowić się, jakiego rodzaju potrzeby jest w stanie zaspokoić filozofia5. Jest wszakże 

rzeczą oczywistą, że filozofia nie jest w stanie pomóc nikomu w rozwiązaniu takich pro-

blemów, jak znalezienie pracy, kupno mieszkania, założenie rodziny itp. Może jedynie 

dostarczyć kryteriów pozwalających dokonywać świadomych kryteriów dotyczących np. 

kierunku wykształcenia, przyszłego zawodu itp. i jest to właściwie jedyna płaszczyzna, na 

której filozofia stanowi ona rodzaj życiowego drogowskazu. Wielu młodych ludzi (choć 

zapewne nie wszyscy) odczuwa także inne potrzeby, związane bardziej z życiem jako cało-

ścią, jego sensem i wartością, często nie zdając sobie sprawy nie zając sobie sprawy z faktu, 

iż potrzeby te zostają niezaspokojone. Filozofia jest jedyną dyscypliną wiedzy podejmującą 

ogólną refleksję nad tego rodzaju problemami, toteż pod tym względem może ona stano-

wić istotne wsparcie dla młodych ludzi.  

                                                           
5  Problem kompetencji współczesnej filozofii i jej zdolności wyjaśniania rzeczywistości omawia m.in. S.T. 

Kołodziejczyk, Por. S.T. Kołodziejczyk, O mocy eksplanacyjnej filozofii, in: Ruch Filozoficzny, t. LXII, Toruń 2005. 
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Nie należy też zapominać, że filozofia jako pewien zbiór teorii i kompetencji intelektual-

nych stanowi bez wątpienia element ogólnego wykształcenia filozoficznego. Znajomość 

logiki, która została stworzona i przez wiele stuleci była rozwijana właśnie przez filozofów, 

usprawnia proces komunikowania się, uczy precyzyjnego formułowania myśli i przekony-

wania do własnych racji. Pewne kompetencje w zakresie jest niezbędnym warunkiem ro-

zumienia różnic, sporów i konfliktów politycznych. Także bez podstawowej wiedzy o pro-

blemach bioetyki nie sposób zrozumieć dyskusji toczących się obecnie w przestrzeni pu-

blicznej. Bez większej przesady można więc stwierdzić, że znajomość niektórych zagadnień 

stricte filozoficznych nie tylko ułatwia zrozumienie toczących się wokół nas dyskusji, lecz 

stanowi wręcz niezbędny warunek świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.  

Szczególnie ważne dla rozwoju intelektualnego i moralnego młodych ludzi są te działy 

filozofii, które bezpośrednio odnoszą się do relacji z innymi ludźmi. Postępowanie jednost-

ki w stosunku do innych ludzi jest problemem etyki. Dyscyplina ta jest jedynie nauką spe-

kulatywną, ponieważ już samo uświadomienie sobie jej problemów i proponowanych przez 

różnych filozofów podstawowych zasad postępowania zasadniczo poszerza świadomość 

etyczną. Dlatego nawet suchy przekaz wiedzy z dziedziny etyki uznać należy za celowy. 

Dotyczy to wszystkich poziomów nauczania, należy jednak zauważyć, że na poziomie pod-

stawowym i średnim w pewnym zakresie naucza się etyki w ramach lekcji religii, natomiast 

na wielu kierunkach studiów etyki albo w ogóle się nie wykłada, albo traktuje jako przed-

miot mniej ważny od przedmiotów bezpośrednio związanych z przyszłą specjalnością.  

Czysto teoretyczna wiedza o problemach etyki jest wprawdzie w stanie rozbudzić 

w młodzieży wrażliwość etyczną, wydaje się jednak, że wiedzę tą warto odnieść do aktual-

nych problemów współczesnego świata, w tym zwłaszcza problemów Polski. Z badań 

socjologicznych wynika, umiejętność współpracy (wymagająca wszak zaufania do innych), 

gotowość do przestrzegania podstawowych norm moralnych, wreszcie zwykły szacunek do 

drugiego człowieka wciąż pozostawia wiele do życzenia6. Trzeba jednak podkreślić, że 

próba dostosowania nauczania etyki do aktualnych, doraźnych problemów (zarówno po-

przez dobór treści, jak i sugerowanych rozwiązań) często prowadzi do jednostronności lub 

wręcz prób narzucania młodzieży własnego punktu widzenia. Nie chodzi przy tym jedynie 

o problemy szczególnie zależne od osobistego światopoglądu wykładowcy, takie jak kwestia 

aborcji, eutanazji czy zapłodnienia in vitro, bowiem na większość pytań o moralną dopusz-

czalność danego czynu można odpowiedzieć zarówno twierdząco, jak i przecząco, a roz-

strzygnięcie zależy zwykle od osobistych preferencji. Za przykład może posłużyć pytanie 

                                                           
6  Przejawem tego stanu rzecz jest m. in. brak w Polsce społeczeństwa obywatelskiego.  
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o moralną dopuszczalność niewolnictwa, na którą Arystoteles odpowiadał twierdzącą, 

polemizując jednocześnie z tymi, którzy odrzucali niewolnictwo jako sprzeczne z godnością 

człowieka7. Innym przykładem jest opinia prof. A. Wieczorkiewicza o udziale Polski w II 

wojnie światowej, zgodnie z którą Polska powinna zgodzić się na żądania III Rzeszy i przy-

stąpić do wojny po jej stronie. Także ocena powojennej historii Polski do roku 1989 ma do 

pewnego stopnia charakter etyczny, ponadto zaś od oceny tej zależy w dużej mierze ocena 

demokracji w Polsce i wreszcie Polski jako całości. Na tych trzech przykładach widać więc, 

że żądanie, aby nauczanie etyki było ściśle związane z wyzwaniami etycznymi współczesno-

ści, samo wydaje się być oderwane od realiów tejże współczesności, której najbardziej zna-

mienną cechą jest właśnie pluralizm postaw i poglądów etycznych. Postulat by nauczyciele 

etyki wypracowali wspólny model nauczania etyki zaangażowanej uznać wypada za nierealny, 

sprowadza się on bowiem do oczekiwania, iż także społeczeństwo jest zdolne do osiągnię-

cia jakiegoś konsensusu dotyczącego kluczowych problemów etycznych.  

Etyka nie może zatem rozwiązać kluczowych dylematów etycznych współczesności, 

może jednak i powinna wychowywać do ich samodzielnego rozwiązania. To samo można 

zresztą powiedzieć o całej filozofii. Nie jest ona w stanie przedstawić rozstrzygających 

i ostatecznych interpretacji rzeczywistości, nie jest to jednak wystarczający powód, by miała 

zrezygnować z dążenia do rozwiązania formułowanych przez siebie problemów. Nie może 

ona także poprzestać na ciągłym przypominaniu, że życie ludzkie nie poddaje się żadnym 

stałym regułom i że każda jednostka sama ponosi odpowiedzialność za własne wybory, 

odnieść zaś można wrażenie, że filozofowie odczuwają pokusę tego rodzaju samoograni-

czenia. Pokusa ta wynika z jednej strony z obawy, by teorie filozoficzne, wmyśl których 

przebudowuje się rzeczywistość społeczną, nie przyniosły skutków odwrotnych do oczeki-

wanych, z drugiej jednak często są wyrazem światopoglądowej dezorientacji i bezradności 

wobec tempa przemian współczesnego świata.  

Wychowanie młodych pokoleń należy do moralnych powinności filozofów chociażby 

z tego powodu, również filozofowie również żyją w tym samym społeczeństwie i jakość ich 

życia zależy od jakości relacji międzyludzkich, akceptowanych przez większość wartości 

i kryteriów oceny itd. Oczywiście nie należy oczekiwać od filozofów udzielania tak szczegó-

łowych porad dotyczących postępowania w życiu, jak np. Władysław Witwicki w Pogadan-

                                                           
7  Snując rozważania o naturze człowieka, Arystoteles konkluduje: Wynika z tego w sposób oczywisty, iż pewni ludzie są 

z natury wolnymi, inni zaś niewolnikami, przy czym stan niewoli jest dla tych drugich zarówno pożyteczny, jak i sprawiedliwy. 
Arystoteles, Polityka 1255a. 
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kach obyczajowych8. Nie tylko zresztą treść tego rodzaju pouczeń, lecz i sposób ich formuło-

wania, wreszcie przeświadczenie, iż najlepszym sposobem przekazu treści filozoficznych 

jest adresowany bezpośrednio do młodych ludzi wykład nie odpowiadają już realiom 

współczesnej rzeczywistości. We współczesnym świecie filozofia dociera wszak do młode-

go człowieka wieloma różnymi kanałami, a nauczanie w szkołach jest tylko jednym z wielu 

sposobów przekazu wiedzy filozoficznej, w dodatku nie zawsze najskuteczniejszym. Już 

zatem samo filozofowanie, bez względu na to, czy podejmowane z myślą o wychowaniu 

czy nie, nakłada na filozofa pewien rodzaj odpowiedzialności.  

Młodzież w Polsce potrzebuje więc filozofii zdolnej w jasny sposób mówić o proble-

mach – zarówno problemach współczesnej Polski na tle świata, jak i problemach stricte 

filozoficznych. Filozofia ta powinna być w stanie wskazywać własne ograniczenia, a być 

może także sceptycyzm co do własnych kompetencji i możliwości, jednocześnie jednak 

musi stale przypominać o istnieniu podstawowych wartości, bez których życie ludzkie także 

staje się niewiele warte. Filozofia ta nie może izolować się od aktualnych problemów, po-

winna jednak unikać dogmatyzmu, dążąc raczej do uchwycenia złożoności i wieloaspekto-

wości problemów współczesnego świata niż do ich definitywnego rozwiązania.  

Summary 

In today's world the philosophy of the young person reaches many different channels, 

and teaching in schools is just one of many ways to transfer knowledge of philosophy, in 

addition, it is not always the most effective. Therefore no longer philosophizing itself, 

regardless of whether undertaken with a view to raising it or not, requires some kind of 

philosopher's responsibility.The youth in Poland needs a philosophy so clearly able to talk 

about the problems - both the problems of contemporary Polish on the background of the 

world, as well as purely philosophical problems. This philosophy should be able to point to 

its own limitations, and perhaps even skepticism about its own skills and capabilities, also it 

has to constantly remind about the existence of fundamental values, without which human 

life also is not worth too much. This philosophy can not isolate itself from the current 

problems, it should avoid dogmatism, seeking rather to grasp the complexity and manifold 

of problems of the contemporary world than to their definitive solution. 

 

 

                                                           
8  Czytamy tam m. in.: Gdy widzisz, że gospodarz pragnie wyjść, nie proponuj mu, że poczekasz na niego w jego pokoju i niech 

będzie spokojny. Gdy widzisz, że ktoś drugi pragnie cię przesiedzieć, sam się żegnaj. Jeśli gospodarz będzie mógł i zechce, sam cię 
zatrzyma. Ale zostaw mu tą swobodę. W. Witwicki, Pogadanki obyczajowe, Warszawa 1960, s. 139. 
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Wstęp 

Jan Stachniuk jest jedną tragiczniejszych postaci w dziejach XX wiecznej filozofii pol-

skiej1. Jego pospołu radykalne antychrześcijańskie i zdecydowanie antykomunistyczne po-

                                                           
1 Jan Stachniuk (ur. 1905 r. w Kowlu – zm. 1963 r. w Warszawie) ukończył studia ekonomiczne w Poznaniu. 

Wszak jego zainteresowania dotyczyły głównie filozoficznych, religijnych i psychologicznych aspektów dzie-
jów Słowiańszczyzny (zasadniczo – narodu polskiego). W ramach tej problematyki podkreślał zgubny wpływ 
katolicyzmu na mentalność narodu polskiego, apelował o reaktywację wartości wierzeń prasłowiańskich i na-
woływał do przebudowy ustroju politycznego II Rzeczpospolitej (a w latach czterdziestych – Polski Ludowej) 
według zasad neopogańskiego nacjonalizmu. Tym celom podporządkowana całkowicie była jego wczesna 
działalność pisarska i polityczno-publicystyczna. Propagując takie idee w połowie lat trzydziestych założył 
Stachniuk ideowe ugrupowanie Zadruga (nazwa odwołuje się do starosłowiańskiego określenia rodowej wspól-
noty gospodarczej; jej członkowie przyjmowali słowiańskie imiona; Stachniuk występował jako Stoigniew), 
wydające w latach 1937-1939 pismo pod nazwą Zadruga. Pismo nacjonalistów polskich. Działalności tej, jak i inte-
lektualnej aktywności Stachniuka nie przerwały lata okupacji. Począwszy od roku 1939 (od publikacji książki 
Dzieje bez dziejów) następuje w jego myśli znaczne poszerzenie podejmowanych wcześniej kwestii o problema-
tykę historiozoficzną, a później o filozofię kultury. To właśnie w czasie wojny Stachniuk opracował podstawy 
swoistej filozofii społecznej. Od lat trzydziestych mieszkając w Warszawie, Stachniuk wziął udział w Powsta-
niu Warszawskim, walcząc w szeregach AK. Został odznaczony w 1946 roku medalem Za obronę Warszawy. 
W latach powojennych nie zaprzestał popularyzować swych poglądów, wydając w drugiej połowie lat czter-
dziestych, między innymi, przygotowywane w czasie wojny i jedne z najważniejszych dla swej filozoficznej 
koncepcji prace: Człowieczeństwo i kultura oraz Wspakultura. W roku 1949 Stachniuk, wraz z współpracownikami 
z Zadrugi, został oskarżony przez komunistyczne władze o działania na szkodę narodu polskiego i skazany na 
15 lat więzienia. Na wolność, po skróceniu wyroku, wyszedł w roku 1955. Pobyt w więzieniu odbił się na jego 
zdrowiu psychicznym do tego stopnia, że w ostatnich latach swego życia nie uczestniczył aktywnie w ruchu 
Zadrużańskim; do śmierci nie popełnił też żadnego większego tekstu.  

 Pełne informacje biograficzne o J. Stachniuku zawarte są in: Wacyk A., Jan Stachniuk 1905-1963. Życie i dzieło, t. 
1-3 (maszynopis w Bibliotece Jagiellońskiej). Zob także rozdział biograficzny w książce Skoczyńskiego J., Neo-
gnoza polska, Kraków 2004. 

  Główne teksty J. Stachniuka, Kolektywizm a naród, Poznań 1933; Kataklizm epoki imperializmu a Polska, czyli 
heroiczna wspólnota narodu, Poznań 1935; Dzieje bez dziejów. Teoria rozwoju wewnętrznego Polski, Warszawa 1939; Za-
gadnienia totalizmu, Warszawa 1943, Człowieczeństwo i kultura, Poznań 1946; Walka o zasady, Warszawa 1947; 
Wspakultura, Warszawa 1948. W odpisach maszynopisowych natomiast znajdują się inne z istotniejszych jego 
prac: Mit słowiański, Warszawa 1941 oraz Chrześcijaństwo a ludzkość, Bydgoszcz 1949.  
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glądy, przy jednocześnie apoteozowanej roli słowiańszczyzny i narodu polskiego w dziejach 

oraz łączącego się z tym gloryfikowania swoistego neopogaństwa, wywoływały w latach 

trzydziestych i czterdziestych ze strony przeróżnych orientacji ideowych i światopoglądo-

wych, i z prawa i z lewa i z każdej innej strony, zasadniczą wrogość. Jej to przypisać należy 

osobiste dramatyczne losy Stachniuka jak i długoletnie nietolerowanie i skazanie na zapo-

mnienie jego myśli. Publiczne przywracanie pamięci o jego twórczości odnotować możemy 

dopiero od kilkunastu lat2. Aczkolwiek, należy zaznaczyć, myśl Stachniuka była przez lata 

PRL-u konspiracyjnie przechowywana przez powojennych kontynuatorów ideowo-

politycznego ugrupowania Zadrugi, którego był założycielem; później zaś, od lat osiemdzie-

siątych, eksploatowana przez współczesny ruch neopogański 3. 

W myśli Stachniuka najbardziej teoretycznie znaczącymi są trzy płaszczyzny składające 

się na spoisty system filozofii społecznej. Dotyczą one filozofii kultury (zawierającej rów-

nież elementy metafizyki i filozoficzną antropologię), koncepcji wspakultury oraz historiozo-

fii. Dla potrzeb niniejszego tekstu z obszarów tych zostaną wyeksponowane jedynie te 

wątki Stachniukowej myśli, które łącznie winny eksplikować tytułowe zagadnienie. 

Elementy filozofii kultury 

W filozoficznym obrazie wiecznie ewoluującego świata dla Stachniuka najistotniejszym 

elementem jest Schopenhauerowskiej proweniencji Kosmiczna wola tworzycielska, która 

jest motorem zmienności rzeczywistości i przybierając rozliczne swe postaci (możliwości) 

daje jej konkretną, realną wymiarowość4. Szczytowym momentem aktywności Woli kosmicz-

nej są narodziny człowieka, w którym zyskuje ona samoświadomość. Tym samym ewolucja 

świata wkracza na najwyższy poziom, znaczony głównie kreatywną mocą rodzaju ludzkie-

go. Od tej chwili depozytariuszem Kosmicznej woli tworzycielskiej staje się człowiek. 

                                                           
2 Por. przykładowo monograficzne książki: Skoczyńskiego J., Neognoza polska, op. cit., oraz Grotta B., Religie, 

cywilizacje, rozwój. Wokół idei Jana Stachniuka, Kraków 2003; artykuły, np.: Kosiora K., Jana Stachniuka koncepcja 
procesu dziejowego, in: Z dziejów filozofii polskiej dwudziestego wieku, red. Gawor L., Lublin 1999 lub Gawora L., Jana 
Stachniuka koncepcja świata społecznego, in: Humanistyka I Przyrodoznawstwo, Olsztyn 2009, nr 15. Filozofia Stach-
niuka stała się też przedmiotem kilku większych opracowań akademickich, np. praca magisterska P. Jedrzej-
czaka, Jana Stachniuka teoria wspakultury (Wydział Filozofii i Socjologii UMCS 1996) czy rozprawa doktorska 
R. Siedlińskiego, Filozofia społeczna Jana Stachniuka 2003. 

3 W tym względzie na uwagę zasługuje działalność ucznia Stachniuka - Antoniego Wacyka (1905-2001). Przygo-
tował on wcześniej i opublikował dopiero w latach 90 kilka tekstów poświęconych popularyzacji idei Stach-
niuka i Zadrudze w niszowym Wrocławskim Wydawnictwie Toporzeł; z innych prac na ten temat por.: Grott B., 
Jan Stachniuk i neopogański ruch Zadruga, Dzieje okupacyjne i powojenne (1939-1963), in: Nomos. Kwartalnik Religioznaw-
czy 5-6/1994, s. 123-143. W kwestii - Stachniuk a nepogaństwo zob np.: Oba (Jakubowski R.), Ruch zadrugi a 
pogaństwo, in: Żaden 14/1996, s. 22-30 czy J. Tomasiewicz, Religia, naród i państwo w neopogańskiej filozofii Jana 
Stachniuka„ in: Trygław 1/1997, s. 7-18.  

4 Bliżej o tej wolunatarystycznej i panteistycznej metafizyce Stachniuka, odwołującej się do Schopenhauera, 
Bergsona i Hegla, patrz: J. Skoczyński, op. cit., s. 115-140 oraz L. Gawor, op. cit., pkt. pt. Filozofia kultury. 
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Zasadniczą płaszczyzną ludzkiej aktywności, przez którą realizuje się wola tworzycielska 

jest kultura. Właściwością człowieka jest nieograniczona w zasięgach zdolność do wiązania żywiołów 

psychiki i natury w ten sposób, że powstaje nowy typ mocy, mocy kultury, która służy do dalszej jej rozbu-

dowy5 – pisze Stachniuk, wywołując wizję kultury jako procesualnego zjawiska stopniowego 

opanowywania (przeistaczania) świata natury przez człowieka. Nieustanna kulturalizacja 

świata6 następuje w wyniku połączenia w organiczną całość trzech elementów, wyznaczo-

nych swoistą, na wzór Nietzscheański pomyślaną, wolą mocy określającą ludzką kreatywność. 

Dwa pierwsze elementy to ludzka struktura biologiczna, wytyczająca potrzeby i popędy 

oraz wola tworzycielska, przezwyciężająca biologizm ludzki i rodząca konieczność podję-

cia wysiłku reorganizacji natury. Składnik trzeci to wola instrumentalna przynosząca, 

w rezultacie podjętych działań, zobiektywizowane dzieła procesów twórczych, które jedno-

cześnie są narzędziami dalszego kulturowego przekształcania świata natury (to tzw. kultu-

rowytwory). 

Instrumentarium kultury, jak Stachniuk określa owe dzieła ludzkiej kreatywności, ogarnia 

swym zasięgiem cały świat. Składa się ono z poszczególnych kulturowytworów. Występują one 

pod trojaką postacią kulturowych dzieł (zarazem narzędzi) natury duchowej, społecznej 

i materialnej. Te pierwsze zawierają sztukę, religię, moralność i naukę. Drugie są stano-

wione przez społeczny wymiar ludzkiej egzystencji, zamkniętej w ramach społecznych 

instytucji – prawa i państwa. Trzecie wreszcie dotyczą technologii stosowanej przez czło-

wieka, opanowującego świat przyrody, w zakresie mechanotechniki (wykorzystywanie fizy-

kalnych przymiotów świata), biotechniki (wykorzystywania biologicznego aspektu rzeczy-

wistości przez rolnictwo i hodowlę zwierząt) i gospodarstwa (w sensie Arystotelesowej 

ekonomii)7. 

Kultura jest, zdaniem Stachniuka, faktycznym środowiskiem naturalnym człowieka, ona 

to nadaje sens ludzkiej egzystencji poprzez określone kulturowo postrzeganie świata. 

Z drugiej strony wyznacza aktywność w kreacji tegoż świata. W obu przypadkach człowiek 

jest określany jako homo creans – człowiek stwarzający, który staje się zawsze kulturowo 

bardziej zaawansowanym, niż jest aktualnie. Takie spełnianie się Kosmicznej woli tworzycielskiej 

poprzez człowieka Stachniuk nazywa ciągiem kulturowym lub też mitem gatunku ludzkiego: 

Mit jest latarnią, którą wola tworzycielska wkłada w ręce człowieka, by mógł śmiało wkroczyć w tajemni-

cze królestwo żywiołów.8 

                                                           
5 J. Stachniuk, Chrześcijaństwo a ludzkość, op. cit., s. 1-2. 
6 Stąd miano kulturalizmu, określające doktrynę Stachniuka.  
7 J. Stachniuk, Człowieczeństwo i kultura, op. cit., s. 32-35. 
8 Ibidem, s. 65. 
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Koncepcja mitu 

Mit w filozofii kultury Stachniuka jest ujmowany jako całościowa ideologia, władna po-

budzić ludzi do podjęcia określonych działań. Mit zawiera w sobie, jakby niewidzialną, 

określoną strukturę wartości odpowiadającą na potrzeby poszczególnych historycznych 

epok. Mit ma ponadto zawsze charakter irracjonalny, odwołujący się do ludzkich emocji 

i w tym tkwi jego wpływ na ludzkie masy. Jak pisze Wacyk: Mit jest koncepcją, ogniskującą w 

sobie wyobrażenia, wierzenia, emocje i dążenia człowieka w kulturze. Jego sylwetkę duchową a także 

walory fizyczne kształtuje system wychowawczy, przez który przechodzą kolejno pokolenia wyznawców i 

realizatorów mitu9. 

Najbardziej charakterystyczną cechą mitu w ujęciu Stachniuka jest jego prospektywny 

charakter. Mit jest planem akcji dziejowej nakierowanej na przyszłość;10 jest zawsze mitem 

dziejotwórczym, stanowiącym najogólniejszą wizję przyszłości. 

W dziejach ludzkich mity przybierają dwojaką postać: mitów cząstkowych i mitów ga-

tunkowych. Mity cząstkowe to mity poszczególnych cywilizacji (kultur) ludzkich, nadają-

cych im swoiste oblicza. Tymi mitami Stachniuk w zasadzie nie zajmuje się. Jego uwagę 

przykuwają głównie mity gatunkowe, ogólnoludzkie, najpełniej wyrażające ewolucję woli 

tworzycielskiej. One to są faktycznymi generatorami kulturotwórczego wysiłku człowieka. 

Wyrosła na gruncie filozofii kultury Stachniuka koncepcja mitu odsyła do specyficznego 

schematu historiozoficznego, ukazującego drogę ludzkości od mitu indywidualistycznego do 

mitu narodowej wspólnoty tworzącej, o czym dalej.  

Tymczasem należy zwrócić uwagę na fakt, iż idea mitu jako formy przejawu ewolucyjnej 

siły, prospektywnie organizującej ludzką poznawczą i kreacyjną aktywność, jest przedsta-

wiona jedynie od strony konstruowanego przez Stachniuka modelu idealnego ewolucji 

twórczej. A przecież rzeczywistość ma charakter bardziej złożony, szczególnie w odniesie-

niu do świata społecznego. Stachniuk dostrzega to jasno i w swych analizach kulturalizacji 

świata przez człowieka podkreśla obecność zjawisk negatywnie na ten proces wpływających. 

Wspakultura 

Zjawiska utrudniające przebudowę rzeczywistości wynikają zdaniem Stachniuka z z po-

wodu historycznie i cywilizacyjnie niedojrzałego wieku ludzkości, na co wskazują cztery jej 

właściwości. Pierwsza z nich to ciągle wegetująca w człowieku naturalistyczna strona jego 

egzystencji, to [… atawistyczne ciążenie do czysto biologicznej kondygnacji istnienia.11 Druga związa-

                                                           
9 A. Wacyk, Mit polski. Zadruga, Wrocław 1991, s. 125. 
10 J. Stachniuk, Człowieczeństwo i kultura, op. cit., s. 51.  
11 J. Stachniuk, Wspakultura, op. cit., s. 19. 
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na jest z jednostkowym możliwym osłabieniem woli tworzycielskiej, wskutek chorób fizycz-

nych czy schorzeń na tle nerwowym.12 Następne przyczyny mają charakter społeczny. 

Trzecia, poprzez wojny, rozkład państwa, czy klęski żywiołowe podcina życie zbiorowe 

człowieka uniemożliwiając mu realizację procesów kulturowych. Czwarta wreszcie przy-

czyna, to niewykształcona jeszcze samowiedza gatunku ludzkiego, to brak […] świadomości 

istoty naszego posłannictwa i niezliczonych etapów jego historycznej realizacji.13 

Owe przyczyny zahamowania ewolucji twórczej rodzą w sumie pojawienie się dokładne-

go zaprzeczenia kultury jako celu działania Woli tworzycielskiej. W związku z tym Stachniuk 

pisze: Uzasadnioną więc rzeczą będzie stworzyć nowy termin-pojęcie, które by obejmowało wszystkie 

elementy schorzenia człowieczeństwa. Całość kosmicznej choroby, polegającej na perwersyjnym rozmonto-

waniu ewolucji tworzycielskiej świata będziemy nazywali wspakulturą. Wspakultura, jako wynik 

schorzenia kultury i człowieka, jest ich pełnym przeciwieństwem, tak jak przeciwieństwem zdrowia jest 

choroba, ciemności – światło.14  

Wspakultura rozumiana jako powstrzymanie ewolucji tworzycielskiej i ustanie procesów 

kulturalizacji polega zdaniem Stachniuka na autonomizacji, z powyżej podanych przyczyn, 

trzech organicznie powiązanych fundamentalnych dla ludzkiej woli mocy składników kultu-

ry: biologicznej struktury człowieka, jego woli tworzycielskiej i woli instrumentalnej. Rozerwanie 

tej całości i usamodzielnienie jej elementów, bądź ustanowienie przewagi jednego nad 

drugim, powoduje powstanie patologicznych produktów owego rozpadu – zasadniczych 

pierwiastków wspakultury – personalizmu, wszechmiłości, moralizmu, spirytualizmu, 

nihilizmu i hedonizmu.15. 

                                                           
12 Ibidem, s. 20 
13 Ibidem. 
14 J. Stachniuk, Chrześcijaństwo a ludzkość, op. cit., s. 20. 
15 Nadmierne przywiązanie do biologicznej struktury ludzkiego bytowania rodzi personalizm i wszechmiłość. 

W Stachniukowej terminologii personalizm oznacza akcentowanie jednostkowego wymiaru egzystencji czło-
wieka. Kwietystyczna wszechmiłość zaś jest uczuciem do wszystkich organizmów żywych. Tym samym zane-
gowana zostaje pozycja człowieka, jako najwyższego szczebla rozwoju i wyrazu samowiedzy woli tworzycielskiej. 

 Wypaczona wola tworzycielska stwarza moralizm i spirytualizm. Moralizm to ból ludzkiej duszy spowodowany 
zahamowaniem woli tworzycielskiej. Moralistyczne łagodzenie owego stanu rozstroju psychicznego polega na du-
alistycznej interpretacji świata, rozpadającego się, przykładowo, na świat ducha i świat materii, duszy i ciała. 
Postawa moralistyczna skupia się na świecie wewnętrznym, przy jednoczesnym traktowaniu zewnętrza jako 
siedliska zła. Innym sposobem kojenia cierpienia duszy jest spirytualizm, opierający się na koncepcji zaświatów. 
Wnosi on przekonanie, iż życie doczesne jest miejscem wygnania a ważny jest tylko wymiar eschatologiczny 
ludzkiej egzystencji.._ Postawy spirytualistyczne i moralistyczne są w powyższym znaczeniu formami bezpo-
średniej destrukcji woli tworzycielskiej – zaniechaniem przez człowieka kreacyjnego posłannictwa. 

 Wykolejona wola instrumentalna przybiera formy nihilizmu i hedonizmu. Wynikają one z negacji dotychczaso-
wych kulturotwórczych osiągnięć człowieka. Nihilizm czyni to przez postulaty radykalnego potraktowania ca-
łego instrumentarium kultury jako sfery zła i jego likwidacji. Hedonizm zaś pragnie ową sferę zastanych kulturo-
wytworów jedynie skonsumować.  
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Pierwiastki wspakultury mają zdaniem Stachniuka suwerenny charakter, ale w praktyce 

życia społecznego najczęściej łączą się one w większe kulturowo-historyczne całości 

(w sensie opisowym są to konkretne kultury czy cywilizacje). Owe społeczności, fundowa-

ne przez elementy wspakultury, przybierają dwojaką formę. Mogą one występować w po-

staci szczątkowej, jako ugrupowania, które są zorganizowane wokół wybranych tylko pier-

wiastków wspakultury (np. dekadencki Rzym na piedestale stawia hedonizm, zaś dla Za-

chodu początku XX wieku fundamentem są personalizm, wszechmiłość i hedonizm)16. 

Albo też składniki wspakultury, w różnych hierarchicznych zestawieniach, mogą występo-

wać łącznie. Stachniuka interesują głównie te drugie zestroje społeczne, jako że konstytuują 

one najbardziej pojemną społecznie formę zwaną przezeń wspakulturą totalną.17  

Wspakultura totalna, złożona z kompletu pierwiastków wspakultury, oferuje członkowi 

każdej historycznie ukształtowanej społeczności określony światopogląd, ideomatrycę wspa-

kulturową – jak powiada Stachniuk. Owa ideomatryca apriorycznie zniewala – w procesie 

socjalizacji choćby – do określonego postrzegania świata i miejsca w nim człowieka. Jest 

ona czymś na kształt Marksowskiej, zawsze fałszywej, ideologii. Dlatego też niezmiernie 

trudno jest człowiekowi przezwyciężyć wspakulturowy obraz rzeczywistości. Stąd też wyni-

ka […] totalne zgwałcenie humanizmu, trwałe odwrócenie sił człowieka od jego posłannictwa18 przez 

wspakulturę. To właśnie totalna wspakultura tworzy krańcowo różną, zafałszowaną rze-

czywistość wobec ludzkiego zadania kulturowego przeistaczania świata. 

Według Stachniuka w dotychczasowych dziejach ludzkich wspakulturami totalnymi były 

i są cywilizacje związane z wielkimi, uniwersalistycznymi religiami: buddyzmem, hindu-

izmem, islamem i chrześcijaństwem. Powodem tego utożsamienia zapewne jest fakt, iż 

uniwersalne religie oferują zawsze ustalony (spetryfikowany) kompletny światopogląd, czy 

wszechogarniającą ideologię. Owe wielkie cywilizacje są z tego względu zasadniczą prze-

szkodą w kulturowym przeobrażaniu świata – ewolucji woli tworzycielskiej. 

Filozofia dziejów 

Powyższe uwagi, ukazujące dwa zasadnicze fundamenty filozofii Stachniuka – koncepcje 

kulturotwórczego mitu i wspakultury, są zarazem bazą jego filozofii dziejów. Historiozo-

                                                           
16 J. Stachniuk, Wspakultura, op. cit., s. 153-165. 
17 Stachniuk pisze: Z sześciu pierwiastków powstający jeden agregat – zespół nazywać będziemy wspakulturę totalną; J. Stach-

niuk, Człowieczeństwo i kultura, op. cit., s. 114. 
18 J. Stachniuk, Wspakultura, op. cit., s. 78. 
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fia ta wyłożona jest w dwóch porządkach. Pierwszy dotyczy konfliktu kultury z wspakultu-

rą; drugi przynosi wizję historii jako areny realizacji dziejotwórczych mitów19.  

O pierwszym, ogólniejszym porządku pisze Stachniuk, iż: Osią dziejów na globie ziemskim 

nie jest walka Ducha z Materią, egoizmu z altruizmem, Boga z Szatanem, nie jest też walka klas ani 

walka ras, lecz walka kultury z wspakulturą o władztwo nad człowiekiem20. W jej świetle uwidacz-

nia się widzenie procesu historycznego jako dynamicznej i dialektycznej zmienności. Jedno-

cześnie powyższa deklaracja pozwala na określenie podmiotowości historycznej w katego-

riach metafizycznych. Ludzkość w takim ujęciu nie jest bezpośrednim podmiotem procesu 

dziejowego, jest jedynie tworzywem poddanym czynnikom wyższego rzędu – nie duchowi 

lub materii, dobru lub złu, klasie społecznej, rasie, cywilizacji, lecz woli tworzycielskiej. Uwi-

dacznia to szczególnie myśl, że: Każdy z nas jest polem zaciekłego boju pomiędzy ciągiem kulturo-

wym i ciągiem wspakulturowym. Armie jednego i drugiego toczą uporczywą walkę w osobowości każdego 

z nas na wszystkich kondygnacjach życia: od płaszczyzny biofizjologicznej począwszy do wzruszeń arty-

styczno-religijnych21. Pozbawienie ludzkości autonomii i podmiotowości dziejowej uzasadnio-

ne jest na gruncie Stachniukowej filozofii kultury usytuowaniem kultury, jako ukoronowa-

nia ewolucji twórczej i człowieka jako jej narzędzia – twórcy. W sumie, powyższe uwagi 

upoważniają do przypisania Stachniukowi rozumienia historii jako rezultatu walki o rząd 

dusz, dziejowego starcia toczonego, od chwili pojawienia się w świecie rodzaju ludzkiego, 

między kulturą a wspakukturą.  

Z tego punktu widzenia Stachniuk interpretuje historię powszechną jako historię na-

przemiennych epok kultury i wspakultury (autentycznej, twórczej historii i bezdziejów - jak 

pisze). Jego zdaniem okresem kultury był czas zakładania wielkich wschodnich cywilizacji. 

Ślady tego czasu odnajduje on w księgach i pieśniach „Rigwedy”, systemie Zaratustry, taoizmie 

w Chinach, wierzeniach naturalizmu22, jako zestrojach społecznych podejmujących wysiłek kulturo-

wego ujarzmienia rzeczywistości. Bliżej tej fazy nie charakteryzuje. Po latach panowania 

wspakultury, drugim o znaczeniu światowym zrywem kulturotwórczym była cywilizacja 

grecko-rzymska, ograniczona wszak w opinii Stachniuka do rozwoju sofistycznych idei 

aktywistycznych (zgodnych z hasłem Protagorasa: człowiek miarą rzeczy) i rzymskiego prag-

matyzmu, przejawiającego się w instytucji państwa i prawa. Natomiast, przykładowo, So-

krates23, Platon, stoicyzm, Chrystus i wszyscy chrześcijańscy myśliciele w tym ciągu kulturo-

                                                           
19  Historiozofia Stachniuka rekonstruowana jest na podstawie prac: Dzieje bez dziejów, Człowieczeństwo i kultura 

oraz Mit Słowiański..  
20  J. Stachniuk, Człowieczeństwo i kultura, op. cit., s. 117. 
21  Ibidem. 
22  Ibidem, s. 19. 
23  Cnota Sokratesa to puszka Pandory, w której są zamknięte pierwiastki wspakultury pisze Stachniuk – Ibidem, s.176. 
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wym nie mieszczą się; są oni czołowymi reprezentantami wspakultury, która apogeum swoje 

miała w formie totalnej chrześcijańskiej wspakultury w średniowieczu, kiedy to Pochód krzy-

ża zgasił płomień kultury helleńskiej. Trzeci okres przewagi kulturą nad wspakulturą datuje 

Stachniuk od renesansu. Wtedy to pojawiła się idea podboju i opanowywania świata spo-

łecznego i przyrodniczego (przez rozwój nauki), w której w pełni doszła do głosu ludzka 

wola mocy. Jej przejawami w sferze ducha był protestantyzm, zaś w sferze praktycznej 

liberalizm ekonomiczny i polityczny. Ten nowożytny wybuch tendencji kulturowych od 

XIX wieku zostaje zdaniem Stachniuka ponownie opanowywany przez wspakulturę, czego 

dowodzi jego zdaniem kryzys kultury europejskiej, przejawiający się w załamaniu kapitali-

stycznej ekonomii, w politycznych ruchach socjalizmu, bolszewizmu czy faszyzmu oraz 

masowym charakterze nowych zjawisk kulturowych. Ta perspektywa staje się dla niego 

punktem wyjścia do budowy prospektywnej wizji nowej fazy kultury, opartej na micie naro-

dowej wspólnoty tworzącej. 

W drugim porządku historiozoficznych rozważań Stachniuka, tyczących się jedynie czasu 

kultury, zawarta jest analiza roli mitu w dziejach ludzkiej kulturowej aktywności. Mit, jak 

zostało już powiedziane, jest formą wyrazu ciągu kulturowego i spełnia dziejotwórcze funkcje 

poprzez ideologiczne motywowanie ludzkiej działalności i wytyczanie celów podejmowa-

nych działań. Dla Stachniuka najbardziej zajmującym jest ogólnoludzki mit indywiduali-

styczny, który opierając się na trzech przesłankach: wartości ludzkiej autonomii, prawie do 

samostanowienia i odpowiedzialności za podjęte czyny, stanowi istotę kulturowo-

historycznej twórczości człowieka. W ramach mitu indywidualistycznego określał człowiek swoją 

istotę, morderczym wytężeniem wyrąbywał swoje twórcze Ja. Odkrywał swoje przeznaczenie zostania 

twórcą, wyrażał to w wiekopomnych dziełach sztuki i filozofii24 Mit ów tworzy przede wszystkim 

kręgosłup cywilizacji Zachodniej 25.  

Mit indywidualistyczny, z powyższego punktu widzenia, realizował się w dwóch fazach: 

antycznej i nowożytnej, odpowiadających zresztą uprzednio zasygnalizowanym okresom 

przewagi kultury nad wspakulturą. 

W antycznej postaci mit indywidualistyczny przybrał kształt ideału osobowego jednostki 

sprawczej – „kalos kagathos”, która całkowicie zorientowana jest ku światu zewnętrznemu, ku 

jego opanowywaniu. Ideał ów Przedstawia obraz dostojnego, dumnego człowieka, silnego duchem i 

ciałem, wszechstronnie rozwiniętego umysłowo i fizycznie, o wielkich namiętnościach bohaterskich pory-

wach, zdolnego do wnikliwego dociekania filozoficznego, odczuwania piękna i wspaniałości świata, a poza 

tym do owocnego sprawczego działania, nastawionego na osiągnięcia dobra, którym jest pełnia indywidual-

                                                           
24  J. Stachniuk, Człowieczeństwo i kultura, op. cit., s. 132. 
25  Ibidem, s. 131. 
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nego, bujnego życia26. Najwybitniejszymi osobistościami tego okresu to filozofowie poszukują-

cy arche przyrody, z Heraklitem (głoszącym, iż jeden jest wart tyle, co dziesięć tysięcy, jeśli 

jest najlepszy) na czele, oraz sofiści z Protagorasem, którego Stachniuk uważał za najwięk-

szego filozofa świata antycznego. Protagorasowa formuła panton chrematon metron estin anthro-

pos (człowiek – miarą wszechrzeczy) jest jego zdaniem najbardziej dosadną dewizą staro-

żytnego mitu indywidualistycznego. 

Upadek antycznego mitu indywidualistycznego rozpoczyna się z chwilą wystąpienia So-

kratesa i Platona, którzy według Stachniuka zainicjowali proces odwrotu od świata; Sokrates 

poprzez podjęcie badań na podmiotem poznającym (wiem, że nic nie wiem), Platon zaś po-

przez negację rzeczywistości zmysłowej i uczynienie prymarnego świata z idei. Od tego 

momentu mit indywidualistyczny stopniowo jest zacierany przez coraz intensywniej poja-

wiające się pierwiastki wspakultury. W tej wykładni sceptycyzm Pirrona to moralizm 

i personalizm akcentowane nihilizmem; Arystyp i cyrenaicy wprowadzili hedonizm; Epikur 

zaś w pełni rozwinął nihilizm. Ostatecznie mit indywidualistyczny zanikł w momencie 

pojawienia się chrześcijaństwa, które narzuciło Europie totalną wspakulturę, kulminującą 

w średniowieczu i wytwarzającą fałszywy światopogląd eliminujący wolę twórczą i posłan-

nictwo człowieka. 

Odrodzenie mitu indywidualistycznego nastąpiło według Stachniuka dopiero w czasach 

nowożytnych. Stwierdza on, iż od Renesansu człowiekowi ponownie przypisana zostaje 

podmiotowa autonomia, przejawiająca się w aktywności względem świata. O ile jednak 

aktywność człowieka antyku miała charakter poznawczo-kontemplatywny, to zaangażowa-

nie człowieka nowożytnego w naturę miało wymiar głównie praktyczny. Celem stał się 

głównie podbój i opanowanie świata i to nie tylko przyrodniczego, ale i społecznego. Środ-

kiem do tego była praktycystycznie pojmowana nauka oraz swoista technika społeczna, 

umożliwiająca okiełznanie żywiołu społecznego (jak na przykład w wydaniu Machiawelle-

go). Stąd wzorcem osobowym nowożytnej wersji mitu indywidualistycznego został się 

z jednej strony naukowiec, wydzierający naturze tajemnice i zaprzęgający ją w służbę ludz-

kości, z drugiej zaś – skuteczny władca, potem kupiec czy kolonizator. 

Ideologicznym wyrazem nowożytnego mitu indywidualistycznego był liberalizm, akcen-

tujący jednostkową wolność i niezależność człowieka w sferze myśli, polityki i zwłaszcza 

ekonomii. Liberalizm ten ponadto podbudowany został religią protestantyzmu, który gło-

sząc indywidualną drogę człowieka ku Bogu i osobistą odpowiedzialność ekonomiczną za 

swą egzystencję, radykalnie sprzeciwił się katolicyzmowi, szerzącemu bierność i posłuszeń-

                                                           
26  Ibidem, s. 152. 
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stwo instytucji Kościoła. Zdaniem Stachniuka, idącemu w tej materii za Maxem Webe-

rem27, to protestantyzm ostatecznie był podłożem kapitalizmu. 

Nowożytny mit indywidualistyczny, według Stachniuka, w pełni realizuje się w kapitali-

zmie. Ta formacja społeczno-ekonomiczna jest rezultatem trzech czynników: postępu 

socjotechniki (rozumianego tutaj jako poszerzenie domeny aktywności ludzkiej, dotychczas 

odnoszonej do świata natury, o obszar życia społecznego), koncepcji indywidualizmu go-

spodarczego oraz praktycznego wykorzystywania nauki i techniki w procesach produkcyj-

nych. Czynniki te są skorelowane: Gdyby się nie odrodziły podstawy mitu indywidualistycznego, nie 

mogłaby się rozwinąć nauka, nie byłyby spełnione wymogi socjotechniki, a tym samym nie powstałaby 

koncepcja gospodarki indywidualistycznej, która doprowadziła do skojarzenia wynalazczego maszynizmu, 

a tym samym i kapitalizmu28. W sumie powodują one, iż XIX-wieczny kapitalizm wolnokon-

kurencyjny, przynoszący człowiekowi wielkie bogactwo narzędzi i środków aktywności 

kulturalnej, jest apogeum nowożytnej fazy rozwojowej mitu indywidualistycznego. 

Koniec XIX stulecia oraz pierwsza połowa XX wieku jest z kolei dla Stachniuka już 

okresem upadku mitu indywidualistycznego, nie dającego już wystarczających inspiracji do 

kulturowego przeistoczenia świata. Nie wnikając głębiej w przyczyny tego stanu rzeczy, konsta-

tuje on, iż kapitalizm przechodzi kryzys, którego objawami są: w sferze ideologicznej – 

powstanie anty-indywidualistycznych ruchów socjalizmu (bolszewizmu) i faszyzmu, 

w sferze politycznej – rewolucje (1905, 1917) i wojny światowe, na gruncie ekonomicznym 

– krachy gospodarcze oraz, przede wszystkim – rosnące wpływy pierwiastków wspakultury: 

głównie hedonizmu, personalizmu i wszechmiłości29. Wskazują objawy te na konieczność 

stworzenia nowego ustroju społecznego, mogącego powstrzymać nasilające się tendencje 

wspakulturowe. Drogą do tego jest, zdaniem Stachniuka, zastąpienie gasnącego mitu indy-

widualistycznego nowym mitem dziejotwórczym, pozwalającym ludzkości na ponowny 

zryw kulturowy. 

Mit narodowej wspólnoty tworzącej  

Od połowy XIX stulecia Stachniuk odnotowuje rosnącą rolę mas w społeczeństwie eu-

ropejskim. Socjalizm, bolszewizm czy faszyzm są ruchami ideologiczno-politycznym wyro-

słymi na tym gruncie. Stanowią one wyrazisty dowód, iż w procesie ewolucji twórczej na-

stępuje zmiana wiodącego inspiratora dziejów. Jednostka jest zastępowana podmiotem 

zbiorowym. Wszakże, co Stachniuk podkreśla, zmiana owa nie zaowocowała jeszcze po-

                                                           
27  Por. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin 1994. 
28  J. Stachniuk, Człowieczeństwo i kultura, op. cit., s. 209. 
29  J. Stachniuk, Wspakultura, op. cit., s. 85. 
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wstaniem nowego dziejotwórczego mitu wspólnotowego. Znajduje się on na etapie for-

mowania, na co wskazują funkcjonujące już jego cząstkowe antycypacje. Zaliczyć można do 

tych antycypacji trzy submity: naukowo-technokratyczny, wyrażający optymizm co do mocy 

naukowego panowania nad światem; industrialny, zakładający możliwość nieograniczonego 

przekształcania świata; oraz scojotechniczny, polegający na stosowaniu metod pokonywania 

oporów społecznych, stojących na drodze do akceptacji nowego mitu (przykładem jest tu pro-

paganda czy odgórna perswazja na rzecz określonej ideo-wizji). Stąd Wiele rzeczy wskazuje na 

to, że z trzech powyższych antycypacyj powstanie w końcu jedna. Ewolucja w tym kierunku niepostrzeżenie 

się odbywa. Ona to stanowi znamię charakterystyczne naszych czasów30. 

Poszukując kolektywistycznego podmiotu procesu historycznego Stachniuk krytykuje 

socjalizm, jak i totalitarne ruchy bolszewizmu i faszyzmu, choć znajduje się pod urokiem 

głoszonego przez te ugrupowania planizmu – idei zcentralizowanego administracyjnie spo-

łeczeństwa w jeden sprawnie działający organizm. Podstawę nowego kolektywnego mitu 

znajduje natomiast w narodzie, który […] rysuje się nam jako organizm w swoim rodzaju doskona-

ły, o nieograniczonych perspektywach rozwojowych31. Naród jest dla niego tą jedyną zbiorowością, 

która może wnosić trwałe wartości do kultury, która zapewnia jednostce najtrwalszy, emo-

cjonalny związek z wspólnotą i przez co wzbudza w niej entuzjazm tworzycielski. Bycie 

w narodzie to [….] podniesiony, ekstatyczny stan duchowy, ogniwo, które spina wszystkie elementy 

w świadomości, utożsamiającą jaźń z dziełem wspólnoty tworzącej32. By wszakże ów narodowy entu-

zjazm tworzycielski nie rozładowywał się w chaotycznych wybuchach, nie przepoczwarzał się 

w ksenofobiczne zaślepienie lub samouwielbienie, niezbędne jest jego opanowanie poprzez 

socjotechniczne nakreślenie jasnych celów dla narodowego kolektywu, nadanie mu rzuto-

wanego w przyszłość planu działania. 

Wyniesienie narodu, jako zasadniczego podmiotu dziejów, skojarzone z totalitarnym 

w istocie planizmem, jest dla Stachniuka szlakiem do zastąpienia upadającego mitu indywidu-

alistycznego nowym mitem – mitem narodowej wspólnoty tworzącej. Postulowany 

przezeń mit narodowej wspólnoty tworzącej jest dla ludzkości szansą spełniania posłannictwa 

kulturowego przeobrażania świata natury. Formułuje ten mit nowe (narodowe) ramy ludz-

kiej aktywności, w których możliwa jest realizacja ewolucji twórczej. Nacjonalistyczna 

optyka przesądza w końcu o widzeniu świata, […] nie ma takiej czynności, która mogłaby być 

wykonaną w oderwaniu od życia zbiorowości, tj. narodu – pisze Stachniuk w tym kontekście33. 

                                                           
30 J. Stachniuk, Człowieczeństwo i kultura, op. cit., s. 245. 
31 J. Stachniuk, Zagadnienie totalizmu, op. cit., s. 29. 
32 J. Stachniuk, Człowieczeństwo i kultura, op. cit., s. 264. 
33 J. Stachniuk, Kolektywizm i naród, op. cit., s. 82. 
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Zakorzenienie w narodzie daje poszczególnym indywiduum siłę, osadza je w wspólnocie 

organicznej, trwałej i świadomej siebie, nieklasowej, walczącej i dysponującej poczuciem 

duchowej jedności. Mniej istotne wobec tych cech zdaje się przynależność terytorialna 

i państwowa. To w sumie przesądza o kierunku zaangażowania narodowo zorganizowa-

nych mas ludzkich: Drogą ku temu jest przełamanie oporów świata materialnego, w pierwszym rzędzie 

likwidacja upiora walki o nagi byt, stworzenie warunków dla pełni wydajnego działania społecznego 

i koncepcji życia duchowego, która pozwoli żyć napiętym poziomem skupionych uczuć. Musi powstać 

systemat religijno-artystyczny i światopoglądowy, który pierwiastek humanistyczny wyrazi w idei dzieła 

(tworzycielskiego – LG). W symbolach religijnych, w dziełach sztuki, dla każdego dostępnych, 

w obiegowych pojęciach i normach musi się zobiektywizować centralna idea wspólnoty tworzącej34. Mit 

narodowej wspólnoty tworzącej, wykluty na bazie nacjonalizmu jest, zdaniem Stachniuka, gwa-

rancją przezwyciężenia tendencji wspakulturowych, obecnych w łonie cywilizacji europej-

skiej początku XX wieku. Jest podstawą zachowania kulturowej aktywności człowieka 

i realizacji woli tworzycielskiej ewolucji w nowych warunkach ludzkiego bytowania. 

Historia obecności i zaniku mitu indywidualistycznego w dziejach wraz z mitem narodo-

wej wspólnoty tworzącej, przedstawiającym prospektywną wizję historiozoficzną, jest dopełnie-

niem ogólnej filozofii dziejów Stachniuka, zawierającej się w naprzemiennym schemacie 

kultura – wspakultura. Oba te porządki nie wyczerpują wszak wszelkich podejmowanych 

przezeń historiozoficznych kwestii. 

Mit słowiański 

W ramach prezentowanej Stachniukowej filozofii dziejów mieści się jeszcze jeden wątek. 

Chodzi tu o sprawę przeszłej i przyszłej obecności Polski i Słowiańszczyzny w dziejach. 

Jest to interesująca kwestia, gdyż zawarte tu rozważania są swoistą konkretyzacją nowo 

powstającego mitu narodowej wspólnoty tworzącej. 

W opinii Stachniuka nosicielami mitu indywidualistycznego byli Grecy w pierwszej jego 

odsłonie, w drugiej zaś Germanie. Zasługi w krzewieniu tegoż mitu zyskały także i ludy 

romańskie, przygotowując choćby grunt pod renesansowy zryw po okresie średniowiecznej 

wspakultury. Z tego punktu widzenia grupą etniczną, która nie odegrała do XX wieku 

szczególnie ważnej roli historycznej byli według Stachniuka Słowianie (z wyłączeniem 

Rosji)35. Taki stan rzeczy jego zdaniem spowodowany został zmową Cesarstwa Niemiec-

kiego i Papiestwa, które to centralne ośrodki władzy w Europie w VIII-X wieku, szerząc 

                                                           
34  J. Stachniuk, Człowieczeństwo i kultura, op. cit., s. 264. 
35  Słowiańszczyzna to dla Stachniuka jedynie Słowianie zachodni i południowi. Od Bugu na wschód i od Dniepru na 

północ tereny właściwie nie były słowiańskie – J. Stachniuk, Mit słowiański, op. cit., s. 7.  
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chrześcijaństwo, zniszczyły kulturę rdzennie słowiańską (sławską – w terminologii Stach-

niuka). Unicestwienie tożsamości etnicznej Słowian przebiegało dwutorowo. Z jednej stro-

ny miało ono charakter eksterminacyjny, jak w przypadku Słowian połabskich. Z drugiej, 

polegało na narzuceniu obcej Słowianom ideomatrycy – chrześcijaństwa, co zdecydowanie 

uniemożliwiło im, szczególnie Polakom i Czechom, tworzącym według Stachniuka cen-

trum Słowiańszczyzny, historyczny samorozwój. 

Przyjęcie chrześcijaństwa bezpośrednio skutkowało dziejowym marazmem i podcięciem 

sił żywotnych słowiańszczyzny. Chrześcijaństwo wraz z niesioną kulturą jest dla Stachniuka 

najbardziej wyrazistą formą wspakultury. Wręcz po Nietzscheańsku jest ono charakteryzo-

wane jako formacja, która zabija aktywność twórczą człowieka, dokonuje zamiany aksjolo-

gicznej w obrębie ludzkich postaw ideologicznych i praktycznych, pozytywnie traktując 

posłuszeństwo, pokorę, bierność wobec świata, uległość wobec transcendencji, rezygnuje 

całkowicie z cech charakteryzujących człowieka tworzącego kulturę – homo creans.  

W świecie chrześcijańskim pojawiały się okresy buntu wobec głoszonych i praktykowa-

nych pierwiastków wspakultury, głównie spirytualizmu i personalizmu. Zasadniczym z nich 

był okres zakładania podwalin protestantyzmu, polegający na wyzwalania się z jarzma 

Rzymu jednostek i nadawania im religijno-polityczno-ekonomicznej autonomii. Wszak 

poza epizodem z czeskim husytyzmem i znaczną popularnością ruchów reformacji w Pol-

sce w XV i do końca XVI wieku, Słowiańszczyzna nie inkorporowała tych idei. Na tere-

nach Polski święciła zaś od tego czasu tryumfy jezuicka kontrreformacja, która doprowa-

dziła nie tylko do rozbiorów i utraty niepodległości, ale nader wszystko do radykalnego 

przeobrażenia mentalnościowego Polaków. [Ukształtowany przez kontrreformację polski 

charakter narodowy został przez Stachniuka nazwany Polakokatolicyzmem. Polakokatolik 

to typ biologiczny Polaka z narzuconą mu obcą duchowością katolicką. Polakokatolik to 

nie Polak, nie obywatel, nie Europejczyk a katolik.] W tym kontekście jest zasadniczą przy-

czyną, iż To katolicyzm właśnie jest głównym sprawcą niezwykłego kierunku rozwojowego narodu pol-

skiego, który charakteryzuje naszą historię ostatnich stuleci36. Z tego punktu widzenia historia Pol-

ski od końca XVI wieku po współczesność jest nieustającym upadkiem, stanem kulturowe-

go paraliżu. Stąd też wynika fundamentalna wrogość Stachniuka wobec katolicyzmu, jako 

najpełniejszej formy wspakultury i – z punktu widzenia Polski – zasadniczego źródła zła 

dziejowego37. 

Przełom XIX i XX wieku oraz pierwsza połowa XX stulecia, to zdaniem Stachniuka hi-

storiozoficzna cezura, od której na arenę dziejów wstępuje Słowiańszczyzna z Polską na 

                                                           
36 J. Stachniuk, Dzieje bez dziejów, op. cit., s. 44. 
37  O tej kwestii por. J. Stachniuk, Chrześcijaństwo a ludzkość, op. cit. 
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czele. Kończy się nadmiernie długa noc dziejowa. Przez niekończący się szereg stuleci wypełnionych pust-

ką bezdziejowości przebija się brzask nowej, radosnej, pulsującej życiem epoki Sławii. Świtanie tego rado-

snego dnia widzimy jednocześnie jako nadążający symptom odradzającej się masy życiowej Słowiańszczy-

zny i narodu polskiego38. Analiza degeneracji Polski i innych ludów słowiańskich spowodowa-

na przez katolicyzm jest połączona z przeświadczeniem Stachniuka, iż w czasach kryzysu 

kapitalizmu – najwyższej i ostatniej fazy rozwoju nowożytnego mitu indywidualistycznego 

– narastają odrodzeniowe tendencje Słowiańszczyzny. Pokrywają się one z poszukiwaniami 

nowego mitu dziejowego – nacjonalistycznego mitu wspólnoty tworzącej. To właśnie powrót 

do źródeł tożsamości słowiańskiej jest drogą przezwyciężenia trapiącego Europę kryzysu. 

To w łonie Sławii, poprzez przywrócenie zagubionego mitu słowiańskiego – wykluwa się 

ratunek dla Europy. 

Odrodzenie mitu słowiańskiego Stachniuk łączy ze pojawieniem się ruchów masowych, 

funkcjonowaniem wspomnianych submitów oraz, przede wszystkim, zjawiskami wzrostu 

świadomości narodowej zachodzącymi w Europie końca XIX i początku XX stulecia 

wśród Słowiańszczyzny. Wyrazem tego ostatniego zjawiska są, między innymi, narodziny 

rosyjskiego panslawizmu Danilewskiego, jak i antyrosyjskiego panslawizmu Klubu Słowiań-

skiego, czy ruchu ilyryzmu39. Jest wzrost ten oznaką stopniowego wydobywania spod narzu-

conego przez chrześcijaństwo ideologicznego balastu stłamszonych, autentycznych pokła-

dów słowiańskiej duchowości. Poczyna równocześnie budzić się uśpiona przez wieki sło-

wiańska wola tworzycielska. Następuje zdecydowane przezwyciężanie […] nawarstwienia kultu-

rowego, służącego bezdziejowym koncepcjom światopoglądowym40, w którym to narastającym procesie 

pierwszorzędną rolę spełnia Polska. 

Wykluwający się na powyższych podstawach mit słowiański (lub synonimicznie: mit polski 

albo mit zadrużny) […] musi się jednocześnie objawić w religii, sztuce, światopoglądzie, nauce, etyce, 

polityce i gospodarce41; musi on tworzyć kompletną ideologię potrafiącą nakłonić wpierw Pola-

ków, potem Słowian a później inne wspólnoty etniczne, do wysiłku przezwyciężenia wspa-

kultury i podjęcia aktywności do dalszego kulturowego przebudowania świata. 42.]  

                                                           
38  J. Stachniuk, Mit słowiański, op. cit., s. 2. 
39  Por. L. Gawor, Świat słowiański, in: Sofia 4/2004, s. 347-352. 
40  J. Stachniuk, Mit słowiański, op. cit., 21. 
41  Ibidem, s. 24. 
42 Na marginesie można dodać, iż jednym z istotniejszych pól owego przezwyciężenia jest religia. Stąd Stachniuk 

dezawuując katolicyzm, proponuje zastąpić go panteistyczną i kosmiczną religią, odwołującą się do starosło-
wiańskiego poczucia jedni jednostek ludzkich z natura. W tym zawiera się neopoganizm Stachniuka, do któ-
rego odwołują się niektóre współczesne ruchy neopagańskie, niezbyt słusznie, gdyż nepoganizm ten jest zale-
dwie cząstkowym elementem zarysu nowego mitu zadrużnego. Por. w tym względzie opis zarysu struktury kul-
tury sławskiej w Micie słowiańskim, gdzie religia jest jedną z siedmiu równorzędnych jej cech. 
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Słowiański mit dziejowy, jako wyraz ciągu kulturowego, jest dopiero perspektywicznym 

ideałem. Niemniej jednak zdaniem Stachniuka można wskazać już teraz na jego kilka cech 

charakterystycznych. Otóż stwarza on nowy model człowieka i społeczeństwa. Z jednej 

strony głosi prymat całości nad jednostką, przezwyciężając tym indywidualizm przez pod-

porządkowanie go nacjonalistycznej wspólnocie. Podmiotem dziejowych przestaje być 

twórcza jednostka a zostaje nim spotęgowany masą kolektyw o jednolitym etnicznie skła-

dzie. Powoduje to, z drugiej strony, zdecydowanie zwiększoną kreatywną moc ludzkości 

w dziele woli tworzycielskiej. Następnie, wspólnotowy wysiłek w celu kumulacji efektywności, 

winien być administracyjnie zarządzany. Temu ma służyć centralne planowanie we wszel-

kich płaszczyznach życia zbiorowego. Po trzecie wreszcie, podejmowane w ramach wytwo-

rzonej przez mit słowiański systemu kulturowo-ekonomiczno-politycznego, jednostkowe 

i zbiorowe działania mają mieć charakter heroiczny. Wymagają one przezwyciężenia nie 

tylko biologiczno-wegetatywnego aspektu ludzkiej egzystencji, ale i wzniesienia się ponad 

indywidualizm i egoizm oraz opowiedzenia za wspólnotowymi wartościami, takimi jak 

altruizm, poświęcenie, ofiarność czy entuzjazm. Heroizm ten jest po prostu działaniem na 

rzecz dobra wspólnego, którego przejawem, między innymi, jest nacjonalistyczny patrio-

tyzm43. Suma tych właściwości wnoszonych przez mit zadrużny, tworzy według Stachniu-

ka ramy umożliwiające na niespotykaną do tej pory intensyfikację woli tworzycielskiej, tym 

samym – niezwykle spotęgowaną w skali ogólnoludzkiej kulturalizację świata, co oznacza 

zapowiedź wstąpienia ewolucji tworzycielskiej na wyższy szczebel. 

Wyłania się z powyższych uwag, rekonstruujących prospektywną dziejową wizję Stach-

niuka, wyraźne rozszerzanie dziejowego zasięgu nowo tworzonego mitu kolektywnego. 

W pierwotnym znaczeniu kolektywny mit wspólnoty tworzącej jest przez Stachniuka odnoszo-

ny wyłącznie do narodu polskiego44. Następnie ów mit zadrużny staje się mitem ogólnosło-

wiańskim. W tym sensie pisze on: Ognisko kultury zadrużnej, której nosicielem będzie naród polski, 

otwiera następną fazę w życiu Sławii. Rozpocznie się nowy rozdział historii: inwazji zadrużnej kultury na 

resztę Sławii […] Przeistoczenie się Polski w młot zadrużny Słowiańszczyzny otworzy nową epokę. 

Krok za krokiem będziemy odtąd jako ognisko Imperium Sławskiego usuwać sklerozę bezdziejów […] 

Będzie to epoka uwalniania się z nawarstwionego balastu upadku dziejowego45. Roztacza on tym 

samym wizję Europy, w której siłą wiodąca i dziejowym zbawicielem jest Imperium Slavoni-

cum, z Polską w roli wiodącej. Po epokach sprawowania kulturowego władztwa przez Gre-

                                                           
43 Do tego wątku współcześnie sięga Młodzież Wszechpolska, faszyzujące ugrupowanie polityczne, akcentujące 

właśnie nacjonalistyczny patriotyzm. 
44  Szczególnie por. J. Stachniuk, Heroiczna wspólnota narodu, op. cit. 
45  J. Stachniuk, Mit słowiański, op. cit., s. 39. 
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ków, następnie Germanów, przychodzi kolej na Słowian. Perspektywa ta jest obecna 

zwłaszcza w Micie słowiańskim. Następuje tutaj wyraźne nawiązanie do mesjanistycznych 

i słowianofilskich koncepcji, ale nie rosyjskich a oryginalnie polskich, w wydaniu Towiań-

skiego i Mickiewicza, w których dziejowa przyszłość należy do Słowian zjednoczonych pod 

egidą Polski. Ale należy ten prospektywny obraz dziejów uzupełnić jeszcze jednym wąt-

kiem, stanowiącym ukoronowanie refleksji Stachniuka nad powstającym mitem kolektywi-

stycznym, zawartym w Człowieczeństwie i kulturze. Jest nim wizja włączająca wszystkie ludy 

świata w jeden ogólnoludzki organizm zadrużny, tworzący ponadnarodową wspólnotę tworzącą. 

Wówczas dopiero ostatecznie, zdaniem Stachniuka, […] prastare tradycje wspakultury zostaną 

skazane na zniszczenie. Tym samy rozpocznie się rewolucja człowiecza obejmująca 90% ludzkości 

dziś jeszcze sparaliżowanej bezdziejami46. I to właśnie od pionierskiej roli Polski w budowie mitu 

zadrużnego, następnie od […] Słowiańszczyzny zależy, czy rozsnuwające się horyzonty rewolucji czło-

wieczej zapłodnią wole do tytanicznego dzieła zapoczątkowania i ukształtowania nowej wspaniałej ery47.  

Rozważania Stachniuka nad mitem słowiańskim są ostatecznym wypełnieniem i konkrety-

zacją jego historiozoficznej wizji. Następuje w nich kompletne ogarnięcie ludzkich dziejów 

od mitu indywidualistycznego, który dobiega końca, do wchodzącego na arenę dziejów kolek-

tywistycznego mitu narodowej wspólnoty tworzącej. Przybiera ona w tej drugiej części postać 

historiozoficznej prospekcji mitu zadrużnego, którego reprezentantami są Słowianie pod 

mesjanistycznym przewodnictwem Polski. 

Zakończenie 

Prawdą jest, że poglądy Stachniuka bezsprzecznie są kontrowersyjne, burzące historycz-

ne stereotypy i podważające ustalone kulturowe (szczególnie religijne) aksjomaty. Przede 

wszystkim przewartościowują one tradycyjne wyjaśniania dziejów kultury ludzkiej a już 

szczególnie kultury europejskiej i polskiej. Prawdą jest, że wykorzystywany przez Stachniu-

ka materiał historyczno-filozoficzny ma charakter często zbyt powierzchowny. Prawdą 

także jest, że od strony warsztatowej przekaz treści jego idei budzi wiele zastrzeżeń (np. 

w słabym materiale faktograficznym egzemplifikującym poszczególne tezy, w specyficznej 

terminologii nie ułatwiającej zrozumienia myśli, w asocjacyjnym przekazie treści, mało 

mającym wspólnego z regułami wywodu naukowego). Nie zmieniają wszakże te właściwo-

ści myśli Stachniuka, godne krytycznej polemiki, że w przypadku jego koncepcji mamy do 

czynienia z jedną najoryginalniejszych rodzimych interpretacji świata społecznego. W tym 

zakresie zaś na specjalnie wyróżnione miejsce zasługuje ukoronowanie jego systemu, jakim 

                                                           
46  J. Stachniuk, Człowieczeństwo i kultura, op. cit., s. 253. 
47  Ibidem. 
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jest historiozoficzna wizja. Filozofia polska nie jest nasycona zbyt wielu takimi wszech-

ogarniającymi systemami filozofii społecznej i historiozoficznymi teoriami, by można w jej 

dziejach nie uwzględnić Stachniukowej koncepcji.  

Dobrze więc jest, że zapomniana prawie przez lata myśl Stachniuka jest przypominana 

i z wolna odzyskuje należne jej miejsce w historii polskiej filozofii. 

Summary 

Stachniuk’s views are undeniably controversial, they destroy historical stereotypes and 

undermine established cultural (especially religious) axioms. First of all, they revaluate tradi-

tional explanation of the history of human culture and especially Polish and European 

culture.. The truth is that used by Stachniuk historical-philosophical material is often too 

superficial in its nature. The truth also is that from the workshop side of his work, the 

message of his ideas raises many concerns (e.g. in a weak factual material which is exempli-

fying particular thesis, in the specific terminology which does not facilitate to understand 

thoughts, in the associative transfer of content, which has little in common with the rules 

of scientific discourse).They do not change, however, the properties of Stachniuk’s though-

ts, which are worth of critical controversy, that in his concept we are dealing with one of 

the most original native interpretation of the social world. In this regard, the specially 

marked place deserves the culmination of his system, which is historiosophical vision. 

Polish philosophy is not saturated with too many such overwhelming systems of social 

philosophy and historiosophical theories that may not take into account in its history the 

Stachniuk’s concept.  

It is justified, that almost forgotten over the years Stachniuk’s thought is recalled and 

slowly regains its rightful place in the history of Polish philosophy. 
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Poza Norwidem żaden z ówczesnych poetów, czy to w kraju, czy na emigracji, nie wy-

stąpił z otwarta krytyką mesjanizmu. Krytyka ta zaczęła się pojawiać dopiero w latach 

sześćdziesiątych, co stanowiło już jednak zapowiedź nowej epoki literackiej – pozytywizmu. 

Spośród poetów emigracyjnych mesjanizm w największym stopniu przyswoili sobie ci, 

którzy utrzymywali bliskie kontakt z Mickiewiczem, zwłaszcza zaś członkowie Koła Spra-

wy Bożej. Wielu bowiem znajomych i przyjaciół Mickiewicza nie przystąpiło do Koła, choć 

skądinąd ich poglądy były mesjanistyczne. Wymienić tu należy przede wszystkim Bohdana 

Zaleskiego, którego bliskie relacje z Mickiewiczem osłabły, gdy ten związał się z Towiań-

skim1. Jeszcze jednak w kursie literatury słowiańskiej Mickiewicz pisał: Zaleski niewątpliwie 

jest największym ze wszystkich poetów słowiańskich; rzucił on pęk kwiatów na zakończenie igrzyska 

poetycznego Słowian (…). Zaleski był jednak nie tylko poetą i piewcą Ukrainy – nieobce mu 

były także ambicje filozoficzne. W skomponowanym na wzór Ksiąg pielgrzymstwa poemacie 

Duch od stepu przedstawił wizję ludzkości od jej zarania aż po czasy ostateczne. Według 

Zaleskiego, na końcu historii ludzkość zjednoczy się w jedno państwo Chrystusowe, zaś 

poemat kończy się pochwałą ojczyzny. W Duchu od stepu Zaleski tłumaczy przyszłe zatem 

losy Polski, usiłował też w perspektywie jej przyszłych zadań wyjaśnić jej stan teraźniejszy. 

Utratę niepodleglości uznał on za okres pokuty i przygotowania do stojących przez ojczy-

zną wyzwań. Zaleski propagował także ideą panslawizmu, choć był to panslawizm szcze-

gólny, wparty na Polsce i Rusi jako dwóch siostrach. W 1861 r. zaczął pisać poemat Wigilia 

godów tysiąclecia, opisujący przymierze narodu z Chrystusem i wyrzeczenie się zła2. 

                                                           
1  Zaleski był przeciwnikiem towiańczyków, ze szczególną niechęcią odnosił się też do Słowackiego. 
2  Por. B. Stelmaszczyk-Świontek, Wstęp, in: Józef Bohdan Zaleski. Wybór poezyj, Wrocław 1985. 
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Pierwiastki filozoficzne wprowadzał do poezji także Stefan Garczyński, przyjaciel Mic-

kiewicza i poeta, którego Mickiewicz oceniał nader wysoko. Uznawał on mesjanizm 

w postaci mickiewiczowskiej, sadził także, że rolą poety jest lepsze i głębsze zrozumienie 

własnej epoki. W jednym z wierszy Garczyński pisał: Tylko ten, kto w natchnieniu wiek swój 

porozumie/ (...)Tylko ten, który jako ksiądz w ubraniu świętem/ Ludziom wszystkim mszę czyta przed 

wielkim ołtarzem/ Czy odrazu pojęty, czy będzie pojętym:/ Tylko ten mistrzem w sztuce – wielkim jest 

pisarzem. Sam Garczyński jednak z funkcji tej się nie wywiązał, a jego poezja, pomimo pozy-

tywnej opinii Mickiewicza, nie wywarła wpływu na międzypowstaniową literaturę i filozo-

fię, częściowo zapewne z powodu przedwczesnej śmierci poety.  

Znajomość z Towiańskim i Mickiewiczem w największym stopniu wpłynęła bodajże na 

poglądy Seweryna Goszczyńskiego, który do Koła Sprawy Bożej przystąpił w 1842 r., po 

czym został jego sekretarzem. Wewnętrzna przemiana Goszczyńskiego była tka głęboka, że 

z poety – konspiratora stał się on poetą – mistykiem, uważając wcześniejszy okres swojej 

działalności za błądzenie. Jego wyobrażenie przyszłości Polski nie odbiega jednak od kon-

cepcji towiańczyków: Polska wznosi się coraz wyżej aż wreszcie przeobraża się w byt czy-

sty, doskonały i święty. Wokół takiej Polski zjednoczą się w przyszłości wszystkie narody 

słowiańskie3. 

Pomimo swego akcesu do mesjanizmu (do którego przekonał go Mickiewicz) Gosz-

czyński domagał się odnowienia polskiej literatury, której zarzucał (nie wyłączając Mickie-

wicza) kopiowanie wzorów niemieckich i angielskich. Ta nowa polska poezja miała być 

oparta na wartościach narodowych oraz ogólnosłowiańskich. W 1835 r. Goszczyński zwra-

cał się do polskich poetów: Poeci rodacy wyklnijmy wszelką obczyznę, odłączmy z naszej literatury 

mieszaninę europejską, pokażmy tę literaturę światu w całym jej blasku rodzinnym. (...) Jeśli wam pol-

skich rzeczy za mało, to ogarniajcie, wyczerpujcie całą słowiańszczyznę; słowiańszczyzny wielkie pola, 

sławne dzieje, a wtedy rozlewajcie się sobie na świat cały4. 

Warto zaznaczyć, że postulat odnowienia poezji i wyrwania jej spod obcych wpływów 

(z podobnym postulatem wystąpił Trentowski w filozofii) nie musiał wiązać się z przeko-

naniem o wyjątkowym znaczeniu narodu polskiego. Zgodnie z dziewiętnastowieczną po-

etyką, poezja danego narodu była jego wyłączną własnością i jedynie ona potrafiła w pełni 

wyrazić narodowego ducha. Hipolit Cegielski, autor podręcznika poetyki (wyd. I 1841 r.) 

pisał: ponieważ język jest wyłącznym obrazem i tłumaczem uczuć i myśli jednego narodu, przeto też 

                                                           
3  Mesjanistyczną wymowę miał mięć nie ukończony dramat, do którego Goszczyński zrobił jednakże obszerne 

notatki. S. Pigoń, Seweryna Goszczyńskiego nieznana powieść poetycka o Wernyhorze, in: Przegląd Współczesny 1925, t. 
XIII 

4  S. Goszczyński, Nowa epoka poezji polskiej, in: Powszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności, Kraków 1835. 
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poezja, której on jest materiałem i wyobrazicielem, li tylko do narodu należy5. Podkreślić należy, że dla 

Cegielskiego poezja nie jest jednym z wielu narzędzi wyrażania narodowych uczuć i myśli6, 

lecz narzędziem jedynym i niezastąpionym. Oznacza to m. in., że także filozofia narodowa 

może zostać w pełni wyłożona jedynie w poezji – skąd z kolei brało się powszechne wśród 

ówczesnych poetów przekonanie, iż rola poezji jest odkrywanie prawdy (przekonanie, 

którego, jak się wydaje, nie podzielali filozofowie). 

Nie zawsze jednak możliwe jest jednoznaczne ustalenie, czy dany autor (lub konkretny 

utwór) wyraża idee mesjanistyczne czy też należałoby go raczej zaliczyć do poezji patriotycz-

nej. Trudność taka powija się przy próbie interpretacji niektórych utworów Teofila Lenar-

towicza. W wierszu Spowiedź w cytadeli, opisującym ostatnią spowiedź polskiego patrioty 

skazanego przez Rosjan na śmierć, Lenartowicz pisał: Ja nie chcę żadnej ojczyzny wiecznej/ 

Polska dla mojej duszy zbolałej/ Milsza nad głębie wieczystej chwały. Polska jest zatem dla Lenar-

towicza rajem, ale rajem utraconym, który można odzyskać tylko dzięki łasce bożej. Tym-

czasem Bóg tej łaski odmówił, a bez zbawienia Polski niemożliwe okazuje się także zba-

wienia pojedynczej polskiej duszy. Brak widoków na odzyskanie niepodległości wywołuje 

polskim patriocie cierpienie tak wielkie, że w godzinie śmierci spodziewa się on wypowie-

dzieć przeciw Bogu taką samą skargę, jak cierpiący Hiob: Za co mię karzesz? za co te kości/ 

Smagasz rózgami tak bez litości.... Tego bluźnierstwa jednak ostatecznie nie wyrzeka, a śmierć 

za Polskę przydaje mu nimbu świętości: Zaledwie skończył, słońca promienie/ Przez kraty 

w ciemne padły więzienie/ I uczyniły w owej godzinie/ Z tego więzienia bożą świątynię.... Cierpienie 

polskiego skazańca nie jest zatem daremne, staje się on Polski aniołem i chociaż jego śmierć 

nie przybliża ojczyzny do wyzwolenia, to jednak nadaje dążeniom niepodległościowym 

wymiar świętości.  

Z kolei w Wygnańcach narodu7 Lenartowicz porównuje upadek Polski do skazania i mę-

czeńskiej śmierci Chrystusa na krzyżu: Choć nas uwiężą i w kajdany włożą / Choć nas bić będą 

i plwać na oblicze / Włóczyć przed sędzię tyranów przedajne/ Z tęsknym uśmiechem wypijem gorycze / 

I zniesiem w ciszy męki nam zwyczajne./ A choć krzyżowa nasza droga długa/ Ale im dłuższa, tym 

większa zasługa. Z ustępu tego wynika, że utrata niepodległości jest w istocie wydarzeniem 

w historii Polski pozytywnym, pozwala bowiem zasłużyć się moralnie poprzez cierpienie.  

Nie wszystkie drogi prowadzące do celu uznaje Lenartowicz za jednakowo dobre. Dla 

odzyskania niepodległości warto ponosić ofiary i znosić cierpienia, nie warto jednak szukać 

dróg porozumienia z zaborcą, nawet jeżeli miałyby one doprowadzić do zmniejszenia uci-

                                                           
5  H. Cegielski, Nauka poezji, zawierająca teorię poezji z dobranymi przykładami, Warszawa 1845, s. 32. 
6  W podręczniku tym znalazły się zresztą fragmenty poezji romantycznej, m. in. wiersze Mickiewicza. 
7  Utwór ten jest opatrzony podtytułem: Wiersz napisany w r. 1850 z powodu skłaniania do żądania amnestii.  
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sku. Tym wszystkim, którzy opowiadają się za pojednaniem z carem, Lenartowicz zarzuca 

zdradę niepodległościowych ideałów. Polakom, którzy zaprzestają walki o niepodległość, 

poeta grozi wieczną kaźnią, klątwą ojców, którzy wyjdą z grobów i nienawiścią tych, którzy walki 

się nie wyrzekli: O! jest tam wiele takich dziewic łzawych / Które by powrót kochanków zasmucił. 

Obowiązkiem polskiego patrioty jest walka do końca, bo tylko poprzez śmierć za ojczyznę 

można zyskać prawdziwe, wieczne życie. Wiersz ten kończy się konkluzją podobną do 

przesłania, które Lenartowicz zawarł w utworze omówionym powyżej: lepiej jest umrzeć za 

Polskę niż żyć ze świadomością klęski: Śmierć nam nie straszna, złe życie straszniejsze / Śmierć to 

marzenie nasze najpiękniejsze / Dla niej i za nią. 

Także w Cieniach syberyjskich, w których Lenartowicz opisuje drogę polskich zesłańców 

prowadzonych na Syberię, ofiara skazańców nie jest daremna, a Chrystus na tych puszczach 

złote ziarna sieje. Lenartowicz podejmuje tu także polemikę z tymi, którzy nie podzielają 

poglądu o moralności wartości utraty niepodległości. Gdy jeden zesłańców wyrzeka skargę, 

że niewola Polski nie przyczynia się do moralnego wzrastania narodu (Och! Och! Ziomkowie, 

niewola stuletnia / Choć nie zabija, to nie uszlachetnia), kto inny odpowiada, iż pomimo klęski nie 

wolno jednak tracić nadziei, gdyż Polska jest trwalsza niż życie jednostek: Polska z ostatnim 

nie zgonie szlachcicem/ Ani ze zgonem ostatniej szlachcianki. 

Wątki mesjanistyczne można jednak znaleźć jedynie w nielicznych utworach Lenartowi-

cza. Więcej miejsca zajmuje mesjanizm w twórczości Kornela Ujejskiego, szczególnie po 

roku 1846. W przeciwieństwie np. do Wincentego Pola Ujejski nie popadł wskutek wyda-

rzeń, które miały w tym roku miejsce, w pesymizm i usiłował wytłumaczyć brak uczuć 

patriotycznych wśród polskich chłopów ich narodową niedojrzałością. Lud nasz – pisał – 

dotąd się jeszcze nie nazwał narodem; jak liść jesienny, zgromadzony w lesie, tam on ulata, gdzie go wiatr 

poniesie. Mimo wewnętrznej wrogości i bratobójczych walk naród polski nie stracił jednak 

szansy odegrania znaczącej roli w historii: żeś nas nad wszystkich upodobał sobie/ żeś nas zapalił, 

jak pochodnię nocną/ by całą ludzkość prowadzić ku Tobie.../ że, chociaż czasem słabymi zachwiejesz/ 

jednak nas wszystkich chronisz przed upadkiem.... 

Jak na poetę romantycznej przystało, Ujejski nie zamierzał poprzestać na tworzeniu 

wierszy opisujących narodowe nieszczęścia Polaków. Na początku lat czterdziestych ogła-

sza on zerwanie ze swa dotychczasową twórczością – odtąd, zamiast pisać wiersze na błahe 

tematy, będzie opisywał niedolę narodu, dzieląc jego troski i cierpienia. W Gęśli Jeremiasza 

porównuje się do biblijnego proroka Jeremiasza, który wspólnie z ludem izraelskim wyle-

wał łzy nad brzegami rzek babilońskich8: O gęśli dawna, rzucam cię pod nogę/ I gniewną stopą 

                                                           
8  Warto zwrócić uwagę, że analogię pomiędzy losem polskiego poety a losem izraelskiego proroka płaczącego 

nad nieszczęściem swego ludu dostrzegało w okresie międzypowstaniowym wielu poetów. Na analogii tej 
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depcę cię i łamię/ Bo ja dla siebie już śpiewać nie mogę/ Po Jeremiasza gęśl wyciągam ramię/ Do wtóru 

bratnich jęków ją ostrunię/ Dzikim rozstrojem każdą pieśń spiołunię. Następnie Ujejski oświadcza, 

że cierpienie, które przeżywa wspólnie z narodem, stanowi inspirację dla jego poezji: Cały 

mój naród jest moją rodziną!/ Łzy z jego oczu, krew z jego ran czerpię/ Cierpiąc ból jego chcę śpiewać9. 

Jak Mickiewicz a Dziadach pragnie Ujejski zjednoczyć się z narodem, przeżyć wszystkie jego 

troski, by następnie przetworzyć je w poezję, która temu narodowi będzie służyć i która 

jednocześnie stanie się najgłębszym wyrazem narodowej duszy. W wierszu Młodość moja, 

także z 1844 r., poeta oznajmia, że zamierza być prorokiem dla swego narodu: Niechaj, jak 

prorok, przed bożym narodem/ Z sztandarem wiary postępuję przodem!10. To samo przekonanie 

o własnym posłannictwie wyraża Ujejski w wierszu Pod ziemię: Nieznany, gdy błądzę w waszym 

mrowim tłumie/ Nie wita mnie żaden duch bratni/ A mnie się wydaje w mej wzgardzie a dumie/ Żem 

z bożych proroków ostatni11.  

Na razie było to wprawdzie prorokowanie szczególnego rodzaju, gdyż Ujejski pragnął tu 

być jedynie wyrazicielem uczuć własnego narodu, nie zaś jego duchowym przewodnikiem, 

już jednak w utworach pisanych kilka lat później wyraża on przekonanie o wielkiej sile, 

z jaką poezja oddziałuje na dzieje narodu. Polacy są zresztą narodem niezwykłym, niepo-

dobnym do żadnego innego narodu Europy. W wierszu Przez ogień i blask z 1851 r. Ujejski 

zwraca się do narodów Europy, aby nie lekceważyły narodu polskiego, ponieważ poprzez 

swe cierpienia staje się on równy Chrystusowi: O! wy nie mówcie, że on w grób zapada/ Niegodny 

oka Bożego i łask/ On Chrystusowi rośnie na sąsiada/ – On idzie przez ogień w blask!.  

Swoje poglądy mesjanistyczne wyłożył Ujejski także w napisanym kilka miesięcy po 

śmierci Słowackiego epickim utworze Sen Jeremiego12, w którym wieszcz oprowadza poetę 

Jeremiego po Polsce. Tekst ten zaczyna się od skargi na niedostateczny poziom prawdzi-

wego patriotyzmu w kraju, przez co Bóg nie lituje się nad jego losem. Jednakże moralny 

poziom innych narodów przedstawia się jeszcze gorzej: Cywilizacja dzisiejszego świata barba-

rzyństwem jest. Chrześcijaństwo dzisiejszego świata jeszcze poganizmem jest. Zbawienie ludzkości 

dokona się poprzez potrójny chrzest: chrzest wody, chrzest wiary poprzez męczeństwo 

Chrystusa oraz chrzest miłości, który jeszcze się nie dokonał.  

Skargi Jeremiego, uważane za jeden z najważniejszych utworów w dorobku Ujejskiego, 

spotkały się z ambiwalentnym przyjęciem ze strony krytyki. Po ukazaniu się Skarg w Paryżu 

                                                                                                                                              
oparte są przecież Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, opisywało ją także wielu pomniejszych autorów, 
usiłujących naśladować wieszczów. 

9  Orędownik naukowy, Poznań 1845, nr. 13. s. 97 
10  Dziennik mód paryskich. Lwów 1844, s. 202. 
11  Ibidem, s. 165. 
12  Dziennik polski, Poznań, 1849, nr. 45. 
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jeden z krytyków napisał na łamach pisma Trzeci maj13: jest dużo wymusu, dużo, że się tak wyra-

zim, uczuć, fabrykowanych w mózgu, a nie pochodzących z serca14. Z uznaniem natomiast na ukaza-

nie się Skarg Jeremiego zareagował Słowacki. Z kolei Wincenty Pol w swoich wykładach 

o literaturze polskiej nazwał utwór wiernym odbiciem boleści narodu oraz w pół łzawą, w pół 

krwawą gwiazdą, która świeci nad łzawą i krwawą ofiarą15. 

Wiary w przyszłą wielkość Polski Ujejski nie stracił nawet po upadku powstania stycz-

niowego. W Ostatniej strofie zapowiada, że choć nad narodem ciąży ręka straszna, to jednak 

ręka ta Polski nie złamie, nie pognie. Polacy nie zaprzestaną buntów i kiedy przyjdzie odpo-

wiednia chwila, pożary wstaną z popiołów. We wstępie do zbioru poezji Dla Moskali. Wyjątek 

z niewydajnych poezyj (Lipsk, 1862) Ujejski przewidywał, że Rosjanie w końcu dostrzegą cier-

pienia Polski, a dostrzegłszy je, nawrócą się i zwrócą Polsce wolność: niech Rosya błogosławi 

Polsce! Ona swoją męką zbawia ją od pogańskiego caryzmu. Niewierny Szaweł, olśniony blaskiem biją-

cym z męczeństwa Polski, padł na ziemię, skruszył się i zupodlenia powstaje16. 

Zupełnie inaczej problem utraty niepodległości widział Wincenty Pol. W swojej twór-

czości kreślił on obrazy dawnej świetności Rzeczypospolitej, opisywał ideały i wartości 

szlacheckie, szlachtę zaś uważał za siłę zdolną nadal przewodzić narodowi. Oprócz wierszy 

pisywał też opowiadania z życia dawnej szlachty. O ich tematyce świadczą już same tytuły: 

Przygody. Imp. Benedykta Winnickiego w podróży jego z Krakowca do Nieświeża roku 1766 i powrót w 

dom rodzicielskiego, Zgoda Senatorska, Sejmik w Sądowej Wiszni itd. To przywiązanie do tradycji 

nie wszystkim krytykom przypadło jednak do smaku. Kornel Ujejski zarzucał Polowi nie-

chęć do nowoczesnego państwa, apoteozę najgorszych wad dawnej szlachty, nieufność 

wobec postępu a także oraz pisanie dla poklasku kosztem obniżenia poziomu literackiego.  

Ta apoteoza przeszłości nie była jednak u Pola równoznaczna z akceptacją szlacheckich 

stereotypów i wad. O Polsce pisał: ziemia sławna z zboża/ z wiary, z męstwa, z gościnności/ 

i z nieładu i z wolności (Pieśń o ziemi, 1843). Wprawdzie po rabacji galicyjskiej, której Pol padł 

ofiarą, zwrot ku przeszłości staje się w jego twórczości szczególnie wyraźny, może to jed-

nak wynikać z osobistego poczucia krzywdy. W przeciwieństwie do Ujejskiego, Pol nie 

starał się poszukiwać przyczyn buntów chłopskich ani ich usprawiedliwiać. W Obrazach 

                                                           
13  Pismo to było wydawane przez zwolenników Hotelu Lambert.  
14  Cyt. za: K. Wróblewski, Kornel Ujejski (1823 -1893), Lwów 1902, s. 92. 
15  Pamiętnik Wincentego Pola do literatury polskiej wieku XIX. Prelekcye, Lwów, 1866 r. 
16  Wiara w możliwość moralnej poprawy Rosjan, poparta jednostkowymi przykładami, nie była zresztą odosob-

niona. M. Zdziechowski pisał w 1906 r.: każdy miał swoich przyjaciół Moskali i gotów był wierzyć, że oto świta jutrzenka 
i na widownię dziejów ma wstąpić nowa, moralnie odrodzona Rosja, niosąca sprawiedliwość i pokój podbitym przez nią niegdyś 
narodom. Por. M. Zdziechowski, U opoki mesjanizmu, Lwów 1912, s. 23. Zdziechowski nie traktował jednak me-
sjanizmu jako nurtu polskiego, lecz jako wyraz wspólnej mentalności wszystkich Słowian. Jego prace o mesja-
nizmie dotyczą przede wszystkim Rosji. 
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życia i podróży sławił wprawdzie piękno przyrody tatrzańskiej, jednocześnie jednak pytał: 

czym się będzie ten lud bawił, gdy pierwszym krokiem, co w życiu postawił, już w dziejach świata wyrósł 

na Kaina?.  

Pol przyznaje jednak, iż poeci, z wyjątkiem Ujejskiego, okazali się bezradni w okresie, 

kiedy należałoby oczekiwać – jeżeli nie zdecydowanych działań, to przynajmniej zdecydo-

wanych wypowiedzi. Dzień odwetu, krwi, dzień krzywdy – pisał poeta – zapowiedziany w ‘Uczcie 

zemsty’ przez Goszczyńskiego, dojrzał wreszcie i zeszedł krwawo w zamieci ludowej strasznych dni lutego; 

wobec tych dni wszystkie głosy naszych poetów oniemiały, wszystkie lutnie wypadły z ręki.  

Warto w tym miejscu uczynić dygresję. Otóż Pol uznał tu poezję za skuteczna metodę 

zapowiadania przyszłych wydarzeń, a więc za rodzaj wieszczenia. Nie jest to zresztą jedyny 

przykład wiary w realność i skuteczność poetyckiego natchnienia. Wiara ta była w tym 

okresie dość powszechna wśród poetów i czytelników poezji, nie znikła tez bynajmniej 

wraz z końcem romantyzmu. Julian Horain pisał w wydanych w 1886 r. Wspomnieniach 

o Władysławie Syrokomli: Poeta nasz, jak i inni znakomici poeci, był niekiedy i prorokiem17. Potwier-

dzeniem tego faktu miał być wiersz, w którym Syrokomla przepowiadał zniesienie pańsz-

czyzny (I Litwin we zlocie i Litwin w siermiędze/ W braterskich uściskach się splotą). Przekonanie 

o pokrewieństwie poezji z religijnym czy mistycznym olśnieniem i proroczych zdolnościach 

poety było zapewne przyczyną, dla której w literaturze tego okresu pełno jest różnych 

wieszczb oraz postaci wróżbitów. Wspomnieć tu należy przede wszystkim o pojawiającym 

się zarówno w literaturze (Słowacki, Goszczyński18), jak w prasie, a przede wszystkim 

w folklorze ludowym wróżbicie Wernyhorze, którego przepowiednie dotyczące przyszłości 

Polski, pióra Lelewela, ukazały się w 1830 r. na łamach pisma Patriota. Postać ta pojawia się 

potem w wielu literackich utworach historiozoficznych, nie zawsze pod tym samym imie-

niem19. Wśród owych wieszczbiarskich utworów można też dokonać ciekawego podziału 

według kryterium historiozoficznego, mianowicie na wypowiedzi będące wyrazem nadziei 

na odzyskanie niepodległości20 od mniej lub bardziej wyraźnych prób przewidywania przy-

szłości. Do tej drugiej grupy utworów zaliczyć należy m. in. Trzy wieszczby Lucjana Siemień-

skiego. Nie należy też zapominać, iż wieszczenie stało się z czasem pewną manierą czy tez 

moda poetycką, a sami pocie zaczęli określać siebie jako wieszczów. Np. Bohdan Zaleski 

w Liście do Kornela Ujejskiego z 6 kwietnia 1877 r. pisał: Proszę atoli na Boga, nie nazywaj 

                                                           
17  J. Horain, Z życia poety. Wspomnienia o Władysławie Syrokomli. Lwów 1886, s. 105. 
18  S. Pigoń, Seweryna Goszczyńskiego, op. cit. 
19  J. M. Kasjan, Wernyhora. Zarys dziejów postaci w literaturze polskiej, in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Koper-

nika w Toruniu. Nauki Humanistyczno – Społeczne. Filologia Polska, 1962, z. 6, s. 58. 
20  Por. Np. Pieśni Janusza Wincentego Pola, w którym poeta ten pisze nie masz pana nad ułana oraz my tej ziemi się 

dobijem.  
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mnie mistrzem, bo czuję i wiem to umem wieszczym, żem najmniejszy i pośledni w hierarchii poetów 

z epoki Adamowej i po – Adamowej. Z kolek Ujejski wspominając Zaleskiego w okresie mło-

dości, pisał: Zwierciedlisz mi się w pamięci po dziś dzień młodziuchny, wieszczy, z gorącem sercem 

i słowem natchnionem (list z 23 marca 1875). 

Wróćmy jednak do Wincentego Pola. Pomimo szoku, jakim dla poety były bunty chłop-

skie w 1846 r., nie odrzucił on definitywnie przekonania o potrzebie reform społecznych 

i już dwa lata później jego stosunek do konfliktów społecznych uległ radykalnej przemia-

nie. Pol był gorącym zwolennikiem wydarzeń 1848 r., którym poświęcił kilka wiersz, są-

dząc, że wydarzenia te stanowią one zapowiedź rychłej zmiany stosunków między ludźmi. 

Zmiana ta z kolei miałaby doprowadzić do urzeczywistnienia się mesjanistycznej wizji 

słowiańskiego panowania nad światem, której Pol – za Cieszkowskim – był zwolennikiem. 

W niektórych utworach wyrażał też obawę, że sprawy mogą przybrać zły obrót, a Słowianie 

nie zrozumieją stojących przed nimi zadań. W wierszu Słowo a Sława zwraca uwagę na dzie-

jowe powołanie Słowian i przestrzega przed cudzymi rozumami, z których wyniknąć może 

jedynie upadek dawnych, słowiańskich wartości. Na tych słowiańskich wartościach zaś ma 

być oparta przyszłość, bo tylko za sprawą Słowian będzie możliwe wprowadzenie w życie 

prawdy i sprawiedliwości.  

Wincenty Pol nie był zatem zwolennikiem mesjanizmu w formie propagowanej przez 

Mickiewicza czy Krasińskiego, co nie oznacza, że nie przyjmował on mesjanistycznych idei. 

W jego twórczości doszukać się można mesjanizmu nawet w dwóch znaczeniach: mesjani-

zmu słowiańskiego oraz mesjanizmu sarmackiego (do którego powrócę w ostatnim roz-

dziale niniejszej pracy). W tym drugim przypadku chodzi raczej o zbiór idei które Pol prze-

jął w sposób nieświadomy, poprzez zwrot ku tradycji szlacheckiej, a w ślad za tym i do 

żywionych przez szlachtę stereotypowych wyobrażeń21. 

Mesjanistycznych wątków można się doszukać także w utworach poetów, którzy w za-

sadzie nie podejmowali problematyki historyczno – filozoficznej. Przykładem niech będzie 

utwór Władysława Syrokomli Zaścianek Podkowa. Gawęda szlachecka z 1812 roku, w którym 

historia pewnej rodziny szlacheckiej została przedstawiona na tle wydarzeń historycznych, 

a utwór kończy się katastrofą rodziny, wypędzonej z własnej posiadłości przez zamożnego 

sąsiada. Wypędzeni mieszkańcy Podkowy podpalają następnie swe domy, po czym groma-

dzą się pod krzyżem u rozstaju dróg, skąd wyruszają w świat, by zarabiać na chleb. Pod 

                                                           
21  W podobny sposób można by jednak zinterpretować każdy rodzaj twórczości poetyckiej przywołującej czasu 

szlacheckiej świetności. Wydaje się także, że ten sam klucz interpretacyjny pozwoliłby uznać za mesjanistyczną 
twórczość opiewająca piękno ojczystego kraju, a więc np. utwory Władysława Syrokomli. Por. Wł. Syrokomla, 
Wędrówki po moich niegdyś okolicach. Wspomnienia, studia historyczne i obyczajowe, Wilno 1853; F. Folnarczyk, Hardy 
lirnik wioskowy. Studium o Kondratowiczu- Syrokomli, Poznań 1972. 
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krzyżem pozostają tylko dwaj członkowie rodziny, którzy odtąd będą trudnić się żebrac-

twem. Hrabia, który bezprawnie zagarnął Podkowę, nie odniósł z tego żadnej korzyści, 

gdyż plony pochłaniało robactwo, zebrane sterty siana strawił pożar, a łąki rodziły trująca 

trawę. Można się tu oczywiście doszukiwać różnych ukrytych sensów i widzieć w tej historii 

analogię do upadku Polski, tym bardziej, że, jak wspomniałem, rozgrywa się ona na tle 

ważnych wydarzeń historycznych, należy jednak podkreślić, że Syrokomla opisał wypadki, 

które rzeczywiście rozegrały się na Litwie i których on sam był naocznym świadkiem22.  

Mesjanistyczne idee można znaleźć także w licznych dramatach tego okresu. Oprócz 

dzieł Słowackiego i Krasińskiego wskazać tu należy twórczość Antoniego Edwarda Odyń-

ca, Karola Szajnochy, Antoniego Małeckiego, Władysława Syrokomli, Mieczysława Roma-

nowskiego czy Józefa Szujskiego, który dramaty o tematyce historycznej tworzył aż do 

końca lat siedemdziesiątych. Niezależne jednak od rodzaju tych dramatów23 ich twórcy 

rzadko starali się o przekazanie prawdy o wydarzeniach z przeszłości. Np. K. Szajnocha 

w Przedmowie do dramatu Jerzy Lubomirski pisze, iż z uwagi na potrzeby teatru był zmuszony 

odejść od wiernego przekazu historii. Z kolei A. Odyniec we Wstępie do Barbary Radziwiłłówny 

czyli Początku panowania Zygmunta Augusta przyznaje wprawdzie, że starał się pokazać histo-

ryczną prawdę, jednak z tego powodu uznaje swój dramat za niesceniczny. 

Ogólnej atmosferze mesjanistycznej należy tez przypisać popularność dramatów historycz-

nych. Zaznaczyć przy tym należy, że nie każdy dramat opisujący jakieś wydarzenie z prze-

szłości zasługuje na miano dramatu historycznego. O prawdzie historycznej nie może być 

mowy np. w przypadku osnutych wokół wydarzeń historycznych mistycznych dramatów 

Słowackiego24. Jednakże już Szajnocha pragnie być przede wszystkim malarzem historycznym, 

który w formie dramatu przybliża prawdę o przeszłości25. A. Odyniec zamierza natomiast 

chwilę, w duchowej jej prawdzie przedstawić, i psychicznie niejako objaśnić26. Nawet jednak w owych 

z założenia obiektywnych27 dramatach ważne okazuje się np. to, czy bohaterowie pozostają 

                                                           
22  W. Kubacki, Gawęda o Syrokomli, in: Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz), Wybór poezji, Warszawa 1961. 

Autor ten jest zdania, że Zaścianek Podkowa stanowi kontynuację Pana Tadeusza.  
23  Autor jedynej jak dotychczas monografii polskiego dramatu wyróżnia dwa typy polskiej tragedii pierwszej 

połowy XIX w.: dramat szekspirowski, oparty na tragediach Szekspira, oraz dramat neoklasycystyczny, wywodzą-
cy się z dramatu stanisławowskiego. Por. M. Szyjkowski, Dzieje nowożytnej tragedii polskiej. Typ szekspirowski, Kra-
ków 1923, s. 312. Por. też: Polska tragedia neoklasycystyczna, opr. D. Ratajczak, Wrocław 1988.  

24  Według Szujskiego dramaty Słowackiego to fantastyczne mrzonki wielkiej poetycznej duszy (...) pisane pod wrażeniem to 
Szekspirowskich, to Kalderońskich, to nareszcie Viktora Hugo utworów. J. Szujski, Dzieła, Kraków 1886, Seria 1, t. 2, 
s. 5. 

25  K. Szajnocha, Jerzy Lubomirski, Lwów 1850, s. V. 
26  A. E. Odyniec, Barbara Radziwiłłówna, Wilno 1858, s. 10. 
27  Jak zauważa J. Pacłąwski, w pierwszej połowie XIX w. dzieła historiograficznej bliskie były jeszcze antycznej i 

średniowiecznej tradycji literackiej. Por. J. Pacłąwski, Twórczość literacka Karola Szajnochy, Wrocław 1978, s. 47 
nn. 
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wierni tradycji narodowej czy też ulegają wpływom obcym, co prowadzi do wojny domo-

wej (w dramatach Szajnochy, Odyńca i Szujskiego na temat rokoszu Lubomirskiego). Jed-

nym z celów tych dramatów jest zatem udowodnienie moralnej wartości Polaków czy 

wręcz ich moralnej wyższości.  

Te same idee, na których budują swoje koncepcje międzypowstaniowi mesjaniści, zna-

leźć można wreszcie w utworach prozatorskich tego okresu. Ideą taka jest np. mit o staro-

żytnym pochodzeniu Słowian28 lub też wiara w intuicję jako narzędzie pozwalające rozpo-

znać własną misję w świecie. Intuicja taką dysponuje np. jeden z bohaterów powieści Julii 

Molińskiej-Woykowskiej Z Kudowy29, który oddany na naukę do miasta chłonie wiedzę 

książkową, a więc fałszywą. W powieści tej racjonalistyczne elementy świata są dziełem 

diabelskim (rozumy warzą się w kotle doglądanym przez szatana), a Słowianie dzięki swej 

intuicji i uczuciowości górują nad ludami germańskimi30.  

Wielu autorów parających się literaturą pisało także popularne podręczniki historii prze-

znaczone dla ludu, których zadaniem miało być podniesienie świadomości historycznej 

ogółu społeczeństwa. Do autorów najpopularniejszych z nich należą Izabela Czartoryska 

(do 1863 r. jej Pielgrzym w Dobromilu doczekał się trzynastu wydań), wspomniana już Julia 

z Molińskich Woykowska, Jędrzej Moraczewski, Bibianna Moraczewska (siostra Jędrzeja), 

Julian Siemieński, Józef Lompa, Ludwika Leśniowska, Władysław Ludwik Anczyc i inni. 

Spośród książek wymienionych autorów najbardziej mesjanistyczne wydają się być Dzieje 

polskie J. Woykowskiej, w których chłopi ukazani są jako warstwa świadoma, zaangażowana 

politycznie i społecznie, a przy tym będąca nosicielem najwyższych narodowych cnót. 

Z uwagi na ów radykalizm społeczny podręcznik Woykowskiej doczekał się tylko jednego 

wydania31, podobnie jak kolejna praca tej autorki, Dzieje naszej świętej ojczyzny, w których 

T. Gospodarek doszukał się megalomanii narodowej i akcentów nacjonalistycznych. Dla 

porównania, bardziej umiarkowane Wieczory pod Lipą L. Siemieńskiego, propagujące m. in. 

idee solidaryzmu narodowego, były wznawiane do 1863 r. siedmiokrotnie32. W pracy tej, 

podobnie jak w książkach Jędrzeja i Bibianny Moraczewskich, na uwagę zasługuje sposób 

przedstawienia roli szlachty i jej relacji z ludem. Otóż z jednej strony poddaje się tu krytyce 

                                                           
28  Por. B. Czapik, Dwa warianty idei (mitu) słowiańskiej misji – romantyczny i awangardowy, in: Ruch Literacki 3/1993, s. 

207. 
29  J. Molińska-Woykowska, Z Kudowy, Poznań 1850. 
30  Jeden z bohaterów powieści wyraża przekonanie o intelektualnej wyższości Niemcóin: „mimo krzywdy jakiej-

śmy Słowianie doznali od Niemców, ich oświacie wszelako wiele zawdzięczamy. Ona pierwsza gruntownie 
przerobiła zabobon, rozjaśniła głębie życia”. Sama autorka wyraźne jednak od tego poglądu się dystansuje. 
J. Molińska-Woykowska, Z Kudowy, s. 160. Por. M. Janion, Zmierzch romantyzmu, in: Romantyzm. Studia o ideach i 
stylu, pod. red. M. Janion, Warszawa 1969, s. 296 i nast. 

31  T. Gospodarek, Julia Molińska-Woykowska (1816- 1851), Wrocław 1962, s. 16 nn.. 
32  M. Janion, Lucjan Siemieński, poeta romantyczny, Warszawa 1956, s. 228 nn. 
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ucisk i eksploatację chłopów (na ogół zresztą w dość łagodnej formie), z drugiej natomiast 

wysławia się jej zasługi w dawnej Rzeczypospolitej i wychwala ducha narodowego, wywodzące-

go się ze starożytnej, słowiańskiej tradycji33. Tą samą ambiwalencję znaleźć można w dzie-

łach Słowackiego i Krasińskiego. 

Oczywiście nie wszyscy literaci i myśliciele okresu międzypowstaniowego zajmowali się 

poszukiwaniem sił mogących wybawić świat o wszelkiego zła. W okresie tym nie brak było 

głosów otwarcie krytykujących zarówno mesjanistyczną czy też quasi-mesjanistyczną litera-

turę, a w gronie krytyków znaleźli się także autorzy, u których bez trudu odkryć można 

mesjanistyczny sposób myślenia. Autorem takim jest na przykład wspomniany już Karol 

Szajnocha. Pod jego redakcją we Lwowie w 1852 r. zaczął się ukazywać Dziennik Literacki, 

pismo, jak je określał Szajnocha, mające służyć kultywowaniu zdrowego rozumu i zaprowadza-

niu prostoty wśród zamętu literackiego (Szajnocha redagował je jednak tylko przez rok). 

W pierwszym numerze autor ten pisał: Poezja nie ochłonęła jeszcze z szału wieszczbiarstwa. 

Mniemana naukowość płonie szałem odkrywania nieznanych przylądków wiedzy. (...) Rzadki umysł 

łaknie zdrowego rozsądku. Większa ich część – łakoma jakiejś manny jasnowidzenia.34 Szajnocha 

zalecał więc literaturze polskiej unikanie potworności pojęć. Już jednak w jednym z następnych 

numerów Szajnocha wskazuje na wyjątkową wśród narodów wszystkich sytuację Polaków, 

z powodu której zło moralne ma dla Polski skutki w wiele tragiczniejsze niż dla innych 

nacji. Dzieje się tak dlatego, że zamiast oddawać się własnemu powołaniu, rozwijać prze-

mysł, rzemiosło, naukę itd., polska inteligencja szuka polepszenia swego losu w poezji, 

zakażając umysły fałszywą poetycznością półświatła i nie dozwalając zrobić żadnego na drodze życia 

kroku z należytą trzeźwością. Wielcy poeci mogą wprawdzie docierać poprzez poezję do 

prawdy, ich poezja zaś równoważna jest pracy mędrca, jednak przeciętnemu człowiekowi 

poezja przynosi więcej szkody niż pożytku. Przeciętni czytelnicy poezji romantycznej, roz-

miłowani w przenośniach, porównaniach, obrazach poetycznych, przesiąkają (…) pospolicie pewną niechę-

cią ku naturalnemu nazwaniu rzeczy (…) a także wprawiają się (…) umyślnie na zawsze w tak półsen-

ne omglenie. Szkodliwość poezji jako narzędzia postrzegania rzeczywistości przejawia się 

w dodatku nie tylko w sferze wyobrażeń, lecz także w sferze czynu. Czytelnik poezji skłon-

ny jest, sądzi Szajnocha, brać ryzykowność czynu za jego szlachetność i jest w tanie dopuścić 

się jakiegokolwiek kroku dla jego samej nadzwyczajności. Myśl prosta, lecz będąca wyrazem zdro-

wego rozsądku, nie znajdzie posłuchu w narodzie, które świadomość ukształtowała się pod 

wpływem poetyckich metafor35. W późniejszych artykułach Szajnocha domaga się zmiany 

                                                           
33  M. H. Selejski, Naród a państwo w polskiej myśli historycznej, Warszawa 1973, s. 117 nn. 
34  K. Szajnocha, Droga prostoty, Dziennik Literacki 1/1952. 
35  Dziennik Literacki 16/1853. 
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charakteru i celów całej polskiej poezji, zarzuca też polskiej literaturze niewłaściwe rozu-

mienie pojęcia narodu36.  

Także Józef Szujski zarzucał polskiej literaturze, iż usiłuje zajmować się polityką, całko-

wicie ignorując polityczne realia swej epoki. Na łamach Dziennika Literackiego pisał: Politycz-

ność stała się udziałem naszego narodu od czasu politycznego upadku. (...) Zerwaliśmy z rzeczywistością, 

odkąd ta rzeczywistość stała się dla nas źródłem utrapienia37. Powrót to owej rzeczywistości powi-

nien zaś nastąpić poprzez ponowne zdefiniowanie zarówno własnej przyszłości, jak i celów 

przyszłych działań. Poglądów tych Szujski nie odnosił wyłącznie do literatury, lecz trakto-

wał je jako program swej własnej drogi życiowej. W 1861 r., przygotowując się do czynnej 

działalności politycznej, pisał: nie pytać Boga o słuszność wyroku, ale sumienia o przyczynę kary. 

Tylko bowiem otwarte przyznanie się do popełnionych błędów i narodowych wad, wyzna-

nie win nie w celu usprawiedliwienia samych siebie lub nadania sensu własnym błędom, 

lecz po to, by błędów tych w przyszłości nie powtórzyć, stworzyć może podstawy skutecz-

nego działania. Na przyszłość zaś Szujski doradzał Polakom: Żeby naród był z was kiedyś 

duży/ Wierny Bogu, i dobry na bliźnie. Polska nie tylko nie jest już Chrystusem narodów, lecz 

wiązka pracą walczyć musi o to, by w przyszłości dorównać innym krajom i narodom. 

Tylko ciężką, systematyczna pracą Polacy zdołają zdobyć wśród narodów podziw i szacunek, 

a nie szczególną łaską, jaką rzekomo Bóg obdarza Polskę.  

Jest to już zapowiedź przyszłej epoki literackiej, w której funkcję czynnika soteriologicznego 

zacznie pełnić praktyczne działanie u podstaw. W epoce tej odnoszono się do mesjanizmu 

z lekceważeniem, traktując go nieomal jako poetyckie urojenie. Dla samych mesjanistów 

idea Polski jako zbawiciela narodów nie była jednak tylko poetycko – filozoficzną manierą. 

Zarówno przez współczesnych, jak i przez następne pokolenia mesjanizm traktowany był 

jako próbą odkrycia prawdy o Polsce i jej przyszłości, i to próbą zwieńczona sukcesem. 

Jeszcze w 1915 r. Stanisław Tarnowski pisał o Krasińskim, iż jego poglądy mesjanistyczne 

krystalizowały się z utworu na utwór, by osiągnąć pełną dojrzałość w Przedświcie. Od czasu 

napisania Przedświtu, stwierdza Tarnowski, zmieniło się tyle; obietnice Krasińskiego zawiodły tyle 

razy, że dziś świat, nawet świat polski, patrzy na „Przedświt” z niedowierzaniem. A jednak, bez złu-

dzeń uniesień, przyznać i stwierdzić można i należy, że prawda w nim jest38. Ten sam autor uznaje za 

prawdę, której nie zaprzeczy nikt fakt, iż świat obecny znajduje się w stanie rozkładu i przy-

pomina imperium rzymskie pod koniec jego istnienia. Autor ten uznaje zatem, że świat 

                                                           
36  K. Wójcicki, Walka na parnasie i o parnas. Materiały i opracowania do dziejów pozytywizmu polskiego. Walka z epigoni-

zmem, poglądy, wskazania, nadzieje, wróżby, Warszawa 1928, s. 17. 
37  J. Szujski, Poetyczni młodzieńce, w: Dziennik Literacki 65/1860. 
38  S. Tarnowski, Miłość ojczyzny w Poezyi Polskiej XIX. Wieku, Wiedeń 1915, 16. 
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wymaga gruntownej naprawy i że Polska nadal ma szansę dopomóc innym narodom 

w odnowie moralnej. 

Summary 

Besides Cyprian Norwid, none of the then poets, either living in Poland, or in emmigra-

tion, did come forward with the open criticism of Messianism. This criticism started to 

appear not till 1860s., which was, though, the announcement of new literary epoch – posi-

tivism.  

Among poets living in emmigration, Messianism was mainly acquired by those who 

were in close relations with Adam Mickiewicz, and especially by the members of God’s 

Case Circle (Koło Sprawy Bożej). Although many Mickiewicz’s acquaintances and friends 

did not join the Circle, their views were Messianic. First of all, one should mantion here 

Bohdan Zaleski, who’s close relations with Mickiewicz weakened when Mickiewicz bound 

with Towiański. The philosophical elements were also introduced to this poetry by Stefan 

Garczyński, a friend of Mickiewicz’s and a poet, who was very highly estimated by Mickie-

wicz. He accepted Messianism in Mickiewicz’s version, and also claimed that the role of the 

poet is to understand his own epoch deeper and better. 

 The acquaintance with Towiański and Mickiewicz, probably in the highest degree, in-

fluenced the views of Seweryn Goszczyński, who joined the God’s Case Circle in 1842, and 

became its secretary. Goszczyński’s inner change was so deep, that he transformed from 

the poet-conspirator into the poet-mystic, referring to the previous period of his activity as 

blundering.  

We can find Messianic elements in works of many writers of that period. Among others, 

but perhaps not so numerous, in the works of Teofil Lenartowicz. Messianism plays bigger 

role in the works of Kornel Ujejski, especially after 1846. Also Wincenty Pol in his works 

sketched the pictures of old splendour of Poland, he described ideals and values of the 

gentry, and he considered the gentry itself as a force still able to lead the nation. Besides 

poems, he also wrote stories about the life of ancient gentry. 

One can also find the Messianic ideas in numerous dramas of that time. Besides the 

works of Juliusz Słowacki and Zygmunt Krasiński, one should point out the works of 

Antoni Edward Odyniec, Karol Szajnocha, Antoni Małecki, Władysław Syrokomla, 

Mieczysław Romanowski or Józef Szujski, who wrote dramas on historical issues up to the 

end of 1870s. Regardless to the genre of these dramas, their creators rarely cared about 

picturing the truth about the events from the past.  
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Many authors engaged in literary work also wrote the popular history manuals which 

were destined to poeple, and the task of these manuals was to evaluate the historical con-

science of the society. Among the authors of most popular manuals there are Izabela Czar-

toryska (up to 1863 her Pielgrzym w Dobromilu had thirteen impressions), Julia of Molińscy 

Woykowska, Jędrzej Moraczewski, Bibianna Moraczewska (Jędrzej’s sister), Julian 

Siemieński, Józef Lompa, Ludwika Leśniowska, Władysław Ludwik Anczyc and others. 

Among the books of the mentioned authors, J. Woykowska’s Dzieje polskie seems to be the 

most Messianic. In this work, peasants are pictured as a conscious social class, politically and 

socially engaged, and, in addition, as a class that is a carrier of the highest national virtues. 

Due to its social radicalism, Woykowska’s manual had only one impression, just like the 

next work of hers, Dzieje naszej świętej ojczyzny, in which T. Gospodarek found national me-

galomania and nationalist accents. In comparison, the most temperate L. Siemieński’s Wiec-

zory pod Lipą, which, among others, promoted the ideas of national solidarism, had seven 

impressions up to 1863. In this work, as well as in the books of Jędrzej and Bibianna Mo-

raczewski, the way of depicting the gentry and their relations with people, are worth notifi-

cation. 

 

 

 



WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

L U M E N  
POLONIAE 

nr 1/2011 

Leszek Kopciuch 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

Uwagi o prawach dziejowych Feliksa Konecznego 

Remarks on historical laws of Feliks Konecznego 

Key words: civilization, historical law, axiological quincunx, plurality, battle  

Historia znajduje się od dość dawna na równi pochyłej w krajach ulegających niemieckim metodom. 

Wiedzie to do rozkładu. Z dociekań naukowych zrobiła się wielka fura piasku, raczej nawet pyłu pia-

skowego, roznoszonego na wiatrach na cztery strony świata. Z tysięcy mozolnych »przyczynków« suma 

równa się zeru!1 

Jeśli historyków nie stać na syntezę, w takim razie są do wyboru dwa rozwiązania tego cudacznego za-

iste zagadnienia: albo ci historycy nie umieją tego, co umieć powinni – albo też historia nie jest nauką2.  

Póki będzie się w sobie nosić pustkę filozoficzną, dopóty będzie się niezdatnym do syntezy w jakiejkol-

wiek nauce, a cóż dopiero w najrozleglejszej ze wszystkich3. 

Zadanie, jakie stawia sobie autor tego tekstu jest trojakie. Po pierwsze, chodzi o posta-

wienie pytania, jaką rolę w filozoficznej refleksji nad historią spełnia faktycznie (i jaką 

w ogóle może spełniać) kategoria praw dziejowych. Po drugie, idzie o uchwycenie tych 

zasadniczych historycznych prawidłowości, które funkcjonują jako dziejowe prawa w koncep-

cji Feliksa Konecznego. Po trzecie, chodzi o próbę krytycznej oceny tych praw, wychodząc 

zarówno od rozumienia prawa jako zależności przyczynowo-skutkowej, jak i od innych 

możliwych sposobów rozumienia prawa. 

Gdy spojrzeć na główne zagadnienia podejmowane w filozofii dziejów, pytanie 

o istnienie jakichś stałych prawidłowości w historii, wydaje się jednym z jej zasadniczych 

problemów. Podejmowali je bowiem nie tylko ci filozofowie, którzy byli skłonni odpowia-

dać na nie w sposób pozytywny, lecz także ci, którzy taką odpowiedź kwestionowali. I nie 

idzie tylko o to, że podejmowali ten problem, a tylko go rozwiązywali w sposób negatywny. 

                                                           
1  F. Koneczny, Prawa dziejowe, Komorów 1997, s. 9. 
2  Ibidem.  
3  Ibidem, s. 16. 
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Ważne jest przede wszystkim o to, że najczęściej swoje negatywistyczne stanowisko łago-

dzili – świadomie lub nieświadomie – w dwojaki sposób: albo (1) tak naprawdę kwestiono-

wali jedynie tezę o istnieniu jakiejś prawidłowości powszechnej dla całej ludzkości, i to dodat-

kowo określonej materialnie albo też (2) przemycali w swoim negatywistycznym stanowisku 

jakieś tezy pozytywne. Wręcz wzorcowym przykładem pierwszej możliwości jest koncepcja 

O. Spenglera, który co prawda odrzucił powszechno-historyczny postęp, nie uznając 

w ogóle powszechnego podmiotu – ludzkości (jest ona tylko pojęciem zoologicznym), ale zara-

zem ów Spengler, rysując dynamikę poszczególnych cywilizacji – przypisywał ich zmienno-

ści określony rytm, los, czy też przeznaczenie4. Czym jednak jest ów los, albo ów rytm? 

Odpowiedzi Spenglera nie są precyzyjne. Twierdzi bowiem, iż są to tylko jakby jakieś ana-

logony, jakieś tylko odpowiedniki praw dziejowych, o których mówiła dotychczasowa 

uniwersalistyczna filozofa dziejów. Ale gdy wejrzeć w sens takiego losu, okazuje się, że to 

nic innego jak określone, regularne następstwo kulturowych faz i rozwojowych stadiów. 

Czy to następstwo nazwiemy prawem, czy – tak jak Spengler – losem, regularność i dokonu-

jąca się w niej dynamika dziejów pozostaje ta sama. Koncepcja Spenglera mogłaby także 

egzemplifikować drugą z powyższych możliwości. Co prawda ludzkość jako obiekt kultu-

rowy nie istnieje (bo istnieją tylko poszczególne, odrębne cywilizacje), ale teza, że istnieje 

wielość cywilizacji, których dorobek jest monadyczny – ma już charakter wyraźnie ponad-

cywilizacyjny. Podobnie teza, iż losem każdej cywilizacji są narodziny, rozwój, młodość, 

dojrzałość, starzenie się i upadek. W wieku XIX podobnie uniwersalizująco, choć zarazem 

kwestionując powszechność i jednorodność historycznego podmiotu, wypowiadał się Jacob 

Burckhardt, dla którego powstawanie i przemijanie to powszechny ziemski los. Ten sam uniwersal-

ny charakter miała jego koncepcja kryzysów jako powszechnego dla całej ludzkości sposo-

bu historycznej przemiany5. Już te dwa przykłady pokazują, iż teza mówiąca o istnieniu 

dziejowych prawidłowości występuje także w tych koncepcjach, które z jakichś względów 

chcą ją kwestionować. 

Wyjaśnienie tego fenomenu może być co najmniej dwojakie. Z jednej strony, na takiej 

drodze urzeczywistnia się filozoficzne poszukiwanie ogólności i porządku – w wypadku 

czasowego procesu (historycznego) przyjmuje ono postać poszukiwania praw, które nim 

rządzą. Z drugiej jednak strony, wchodzi w rachubę jeszcze jedno, chyba ważniejsze wyja-

                                                           
4  Por. O. Spengler, Pesymizm?, in: O. Spengler, Historia, kultura, polityka, Warszawa 1990, s. 87-89. 
5  Por. J. Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, in: Weltgeschichtliche Betrachtungen. Über geschichtliches Studium. 

Historische Fragmente, hrsg. von J. Wenzel, Diterich`sche Verlagsbuchhandlung, Leipzig 1985, s. 155-184. Por. 
też Z. Kuderowicz, Biografia kultury. O poglądach Jakuba Burckhardta, Warszawa 1973. Por też mój artykuł Idea 
kryzysu w historiozofii Jacoba Burckhardta, in: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I, vol. XXI/XXII 
(1996/1997), s. 151-168. 
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śnienie. Jeżeli bowiem zapytamy, jaki w ogóle sens ma uprawianie filozofii dziejów, odpo-

wiedź w modelu praktycznym i teoretyczno-praktycznym6 będzie powoływała się na jej 

praktyczną użyteczność. Jej poznawcze rezultaty mogą bowiem stać się czynnikiem albo 

w ogóle fundującym ludzką praktykę (w modelu praktycznym), albo też zasadniczo ją ulep-

szającym i powiększającym jej skuteczność (w modelu teoretyczno-praktycznym). Zaintere-

sowanie prawami jest więc nie tylko poznawcze, lecz również praktyczne. Gdy znam treść 

takiego prawa, mogę opierając się na nim, formować przebieg samych dziejów. Najczęściej 

jest też tak, iż istnienie takich praw jest momentem fundującym ludzki historyczny opty-

mizm. Choć jest zrozumiałe, że dodatkowo musi wtedy jeszcze dojść założenie, iż treść 

realizująca się zgodnie z takim prawem ma charakter aksjologicznie pozytywny. Ale nie 

musi wcale to być treść uniwersalna, znowuż przykładem mógłby być Spengler i jego za-

pewnienie, iż jego koncepcja upadku kultury zachodniej nie pod każdym względem jest 

pesymistyczna7.  

Te dwa ujęcia historycznych prawidłowości – poznajemy je w celu czysto teoretycznym 

– po tylko by wiedzieć, albo też poznajemy je po to, by skuteczniej w świecie działać, jak 

również różnorakie możliwe związki idei praw dziejowych z historycznym optymizmem 

i pesymizmem, to właśnie grunt dla postawienia pytania o prawa dziejowe u Feliksa Ko-

necznego. Podstawą dla naszych dalszych rekonstrukcji będzie przede wszystkim dzieło 

Konecznego, opatrzone wiele mówiącym tytułem Prawa dziejowe. 

Pytanie o ich istnienie oraz możliwość ich odkrycia usytuował Koneczny w kontekście 

spekulatywnej historiozofii, która – jak twierdził – próbowała sformułować te prawa na 

drodze dedukcji, w zapomnieniu zostawiając metodę indukcyjną: Powstawała (niestety zawsze 

niefortunnie) tzw. filozofia historii i historiozofia, od której historycy trzymali się z daleka, bo składała się 

z założeń indywidualnie wymyślnych i samowolnych, tudzież z kompilacji łamańców dedukcyjnych, czasem 

niezgodnych z samą logiką. Pośród metod dedukcyjnych królowała spekulacja, a najwięcej zwolenników 

miała prosta medytacja, zezwalająca na wszystko, jak się komuś coś udawało i nie krępująca nikogo 

w dowolnościach. [...] Ostatecznie tylko niehistorycy (filozofowie, przyrodnicy, literaci) zajmowali się docie-

kaniami historiozoficznymi, podczas gdy historycy zarzekali się jakichkolwiek »syntez«, wietrząc w nich 

                                                           
6  Już w kilku tekstach, poruszających problematykę z zakresu filozofii dziejów, proponowałem podział jej 

stanowisk na trzy modele: model teoretyczny, model praktyczny oraz model teoretyczno-praktyczny. Por. np. 
Krytyka filozofii dziejów w filozofii A. Schopenhauera, in: Parerga 2/2008, s. 103-104. Podobnie w referatach, które 
wygłosiłem na konferencjach w grudniu 2008 Krakowie (Nowożytne rozważania o naturze ludzkiej – w referacie 
Człowiek historyczny I. Kanta) oraz w maju 2009 w Łodzi (Kategoria podmiotu w filozofii Wschodu i Zachodu – w refe-
racie Kategoria podmiotu, podmiotowości i wolności w zachodniej filozofii dziejów) – znajdują się one obecnie w opraco-
waniu wydawniczym. 

7  Por. O. Spengler, Pesymizm?, op. cit., s. 83-84, 96-100.  
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płody dyletanctwa8. Ten fragment dostatecznie klarownie rysuje przyjęty przez Konecznego 

punkt wyjścia: zadaniem badań historycznych jest nie tylko chronologia i historiografia. Jej 

celem winna stać się także synteza. Jej elementem są zaś dziejowe prawa. Trzeba jednakże 

dokonać jej przy pomocy właściwej metody. Nie na sposób dedukcyjny – lecz poprzez 

indukcję. Ta właśnie metoda jest zdaniem Konecznego w stanie zagwarantować, iż osią-

gnięte rezultaty nie będą już czczą spekulacją. Koneczny nie sądzi jednak, by mogła ona 

zapewnić wynik ostateczny – jak każda indukcja. Głos Konecznego współbrzmi pod tym 

względem z tezami P. Sorokina, który mniej więcej w tym samym czasie postulował ko-

nieczność uprawiania tzw. indukcyjnej filozofii dziejów, posługującej się metodą logiczno-

znaczeniową (indukcja, dedukcja i intuicja)9. Syntezę i historyczne prawa można według Konecznego 

oprzeć na solidnym materiale faktów, metoda dedukcyjna ich nie zastępuje, lecz tylko ona pomoże znaleźć 

w nich to, co ogólne: Bez dedukcji nie byłoby na pewno rozumu ludzkiego! lecz bez indukcji byłby on tylko 

połowiczny! Podnoszę wprawdzie z silnym naciskiem, że moja nauka o cywilizacji jest indukcyjna, że 

prawa dziejowe poznawać trzeba ściśle indukcyjną metodą, lecz to nie znaczy, żebym miał uważać deduk-

cję za niepożyteczną. Ograniczam ją do roli metody pomocniczej, bo sądzę, że przedmiot wymaga, żeby 

główną metodą była tutaj indukcja10.  

W dziele Prawa dziejowe dałoby się wskazać kilkanaście stwierdzeń formułowanych przez 

Konecznego jako prawa historycznej dynamiki – zarówno tej powszechnej, obejmującej 

interakcje między poszczególnymi cywilizacjami, jak i tej wewnętrznej, obejmującej stosun-

ki pomiędzy różnymi elementami tej samej cywilizacji. Wymieńmy dla przykładu następują-

ce sformułowania. (1) Każda cywilizacja jest zbudowana na określonym zestawie wartości, 

tj. każda cywilizacja ma aksjologiczny quincunx. (2) Elementy quincunxa mogą być rozwinięte 

nierównomiernie, ale ich stosunki nawzajem się równoważą. (3) Elementy quincunxa muszą 

być współmierne. (4) Każda cywilizacja jest sakralna, półsakralna lub niesakralna. (5) Każda 

cywilizacja jest monogamiczna lub poligamiczna. (6) Nie istnieje konieczność upadku cywi-

lizacji. (7) Nie są możliwe cywilizacje mieszane, ale są możliwe mieszanki cywilizacyjne. (8) 

Cywilizacje żywotne rywalizują ze sobą i są ekspansywne. (9) Zakłócenia w quincunxie 

(w skrajnym wypadku jego niewspółmierność) prowadzi do destrukcji cywilizacji. (10) 

Cywilizacje wyższe są bardziej narażone na destrukcję. (11) Nie można być cywilizowanym 

na dwa sposoby, synteza cywilizacji nie jest więc możliwa. (12) Kultury jednej cywilizacji 

muszą być współmierne. (13) Cywilizacje są personalistyczne lub gromadnościowe. 

                                                           
8  F. Koneczny, Prawa dziejowe, op. cit., s. 7. 
9  Por. M. Wichrowski, Historiozofia Pitirima Sorokina, praca doktorska (maszynopis), s. 59-70. 
10  F. Koneczny, Prawa dziejowe, op. cit., s. 19. 



Uwagi o prawach dziejowych Feliksa Konecznego 

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

69 

Dwie refleksje są tu konieczne. Po pierwsze winniśmy zapytać, jaki charakter mają pra-

widłowości, o których mówią prawa Konecznego? Po drugie, jaka korzyść może wynikać 

dla świadomości historycznej ze znajomości tych praw?  

W pierwszym pytaniu, nie idzie o treść praw, lecz o formę, w jakiej te prawidłowości się 

realizują. Czy mamy je rozumieć jako prawidłowości przyczynowo-skutkowe, prawidłowo-

ści funkcjonalne, prawidłowości statystyczne czy też wreszcie może jako jakieś prawidło-

wości istotowe? Gdyby utożsamić prawo jako takie z zależnością przyczynowo skutkową, 

tak jak to choćby uczynił G. Simmel – prawom sformułowanym przez Konecznego trzeba 

by odmówić charakteru praw w sensie ścisłym. Odwołajmy się bowiem do przeprowadzo-

nej przez Simmla krytyki praw historycznych jako praw przyczynowo-skutkowych: Wygła-

szają np. jako prawo – pisał Simmel – że dzieje każdej całości politycznej rozpoczynają się od wolności 

duchowej i obywatelskiej niewielu, która następnie szerzy się na liczniejszą gromadę, a wreszcie na wszyst-

kich; od tego zaś punktu szczytowego następuje odwrotne ograniczenie wykształcenia, wolności i potęgi do 

niewielu, a wreszcie do jednostki. Wszakże owo początkowe ograniczenie stanu szczęśliwości i wolności do 

nielicznych jednostek nie jest oczywiście dostateczną przyczyną rozszerzenia się jego na wielu, a to ostatnie 

nie jest przyczyną rozpowszechnienia na wszystkich11. I dalej: Palma wyrasta w kształt odmienny od 

każdego drzewa, a niewątpliwie odbywa się to według praw określonych. Nikt wszakże nie będzie twier-

dził, iżby istniały w przyrodzie specjalne prawa wzrostu palm. Tak też materiał historyczny rozwija się 

w określone odmienne od wszelkiej innej treści światowej formy; lecz to nie upoważnia nas do przyjęcia 

specjalnych praw stawania się historycznego12. Intencja przyświecająca powyższej krytyce Simmla 

jest jasna za prawa uznawano błędnie nie zależności przyczynowo-skutkowe, lecz tylko ich 

objawy. W tym Simmlowskim sensie prawa, stwierdzenia Konecznego, prawami by nie 

były. To, o czym mówią, nie ma charakteru przyczynowego, lecz co najwyżej, jest objawem 

lub konsekwencją takich zależności przyczynowych. 

Bardziej interesująca perspektywa wyłania się jednakże wtedy, gdy uwzględnimy inne 

możliwe sensy prawa. Sposób myślenia Simmla jest pod tym względem redukcjonistyczny 

i wąski. Tym bardziej, że przedstawienie świata historycznego jako takiego, który nie daje 

się zredukować do zjawisk i zależności przyrodniczych odbiera niejako samo przez się 

zasadność perspektywie Simmlowskiej. Nawet u Spenglera, który niesłychanie mocno pod-

kreślał rolę czynników przyrodniczych w kulturze, prawidłowości homologiczne i analo-

giczne nie mają charakteru przyczynowo-skutkowego. Zawarte w nich prawidłowości 

sprowadzają się raczej do odpowiedniości między różnymi odrębnymi kulturami.  

                                                           
11  G. Simmel, Zagadnienia filozofii dziejów (Badanie z zakresu teorii poznania), Warszawa 1902, s. 62. 
12  Ibidem, s. 65. 
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Sens takiej odpowiedniości jako elementu zawartego w prawie występuje również wy-

raźnie w prawach Konecznego, zwłaszcza w prawie współmierności. Przy czym dałyby się 

tu wskazać co najmniej trzy poziomy, na których taka odpowiedniość byłaby (lub tylko 

mogłaby być) usytuowana. Po pierwsze byłby to poziom, na którym zachodzą relacje po-

między poszczególnymi elementami quincunxa. Po drugie, byłby to poziom, na którym 

pozostają wobec siebie różne, ale bez sprzeczności poszczególne kultury wchodzące w skład 

danej cywilizacji. Wreszcie po trzecie, takim poziomem – chociaż najsłabszym – byłby 

wymiar, w którym zachodzą analogie pomiędzy losami poszczególnych różnych cywilizacji. 

Koneczny co prawda nie poprowadził tych analogii tak daleko, jak uczynił to Spengler, ale 

odrzucając jej skrajną postać – samej analogiczności (w ograniczonym rozmiarze) nie od-

rzucał. Los poszczególnych cywilizacji nie jest analogiczny: Nie znam większego absurdu – 

pisał Koneczny – jak doktryna o upadaniu cywilizacji skutkiem starości. Ale żydowska i chińska 

trwają! Wprowadzenie biologicznego punktu widzenia do historii stanowi najgrubszą pomyłkę filozoficzną. 

A doszło do tego, że nawet tęgie głowy zaczęły obliczać, jak długo może kwitnąć i trwać cywilizacja, po 

jakim czasie musi ustąpić pola »nowej«. Nigdy żadna cywilizacja nie musi ani zamierać, ani umierać na 

uwiąd starczy, lecz w każdej chwili może się popsuć zamieszaniem cywilizacyjnym. Także wszystkie teorie 

nawrotów historycznych polegają na błędzie biologizmu dziejowego i wszystkie są fałszywe. [...] Cywilizacje 

upadają z tej samej przyczyny, co wszelkie zrzeszenia: gdy zepsuje się ich struktura. Ta polega na jednol i-

tości metody zrzeszenia, ażeby władały nią pewne normy współrzędne, iżby jedna nie wykluczała drugiej. 

Słowem, cywilizacja upada, gdy zabraknie w niej warunków współmierności13. To jednak nie znaczy, 

iżby w tym losie nie występowały momenty analogiczne. Co więcej, odpowiedniość mo-

mentów strukturalnych fundujących każdą cywilizację jest skrajna: quincunx i wymóg 

współmierności jego elementów jest powszechny14. 

Drugie pytanie dotyczy korzyści wynikającej ze znajomości tych dziejowych praw. Ko-

neczny uznając istnienie praw historycznych, uzasadniał w ten sposób, że można rozumieć 

historię jako nauczycielkę życia. Kwestionowanie takiej jej roli opierało się na odrzucaniu tych 

praw. Co więcej, dla Konecznego, każde w gruncie rzeczy dzieło historyczne zawiera pew-

ne wskazówki wiedzy stosowanej: Jeżeli jednak istnieją prawa dziejowe, w takim razie »magistra 

vitae« rozumie się sama przez się: Rzecz ma się tak samo, jak we wszystkich grupach nauk, iż »teoria 

ubija gościniec dla rydwanu praktyki«. [...] Ale czy istnieje jakie dzieło historyczne, w którym nie znala-

złoby się całkiem uwag »stosowanych«? historycy zawsze korzystali i korzystają stale z tego, iż sama się 

wprasza, by z niej snuć prawidła dla życia publicznego. Spór o »magistra vitae« toczył się więc właściwie 

o to, czy historia może wydać z siebie systematyczne nauki stosowane, czy też poprzestać na przygodnym 

                                                           
13  F. Koneczny, O wielości cywilizacji, Kraków 1935, s. 315-316. 
14  Por. F. Koneczny, Prawa dziejowe, op. cit., s. 120. 
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»pouczeniu«, jak któremu autorowi wypadnie15. Co bowiem wynika praktycznie ze znajomości 

prawa współmierności? Jeżeli sprawność cywilizacji zależy od niesprzeczności elementów 

jej quincunxa, narzuca się nieuchronnie określona reguła praktyczna – minimalizowanie 

kulturowych sprzeczności. Podobnie nakaz równoważenia niedorozwoju jednego elementu 

rozwojem drugiego – zgodnie z prawem społecznego iloczynu. Założeniem dla sensowno-

ści takich historycznych nauk jest także ludzka wolność i sprawstwo. Koneczny włącza je 

jednakże w samą determinację dziejów. Historią nie rządzi tylko przyczynowość (przyczy-

nowo-skutkowa), lecz także celowość, rozumiana jako wpływ wywierany przez ludzkie 

świadome oddziaływanie16, oparte na znajomości praw.  

Takie przekonanie sytuuje wyraźnie koncepcję Konecznego w ramach modelu teore-

tyczno-praktycznego, z wszystkimi jego zaletami i wadami. Jeżeli dla tego modelu jest cha-

rakterystyczne przekonanie, iż poznanie historycznych praw i ufundowanie w niej dziejowej 

praktyki powiększa jej owocność, to podobnie jest u Konecznego. Ale rozwiązanie Ko-

necznego dziedziczy też kłopoty tego modelu. Głównie idzie zaś o taką oto trudność, iż 

obiektywne prawo czyni wprawdzie czymś możliwym skuteczną historyczną praktykę, ale 

owa praktyka polegać może tylko na tym, iż wytwarza to, co jest już jakoś zawarte w obiek-

tywnej tendencji dziejów. Można też powiedzieć inaczej: dzieje mają swoją obiektywną ten-

dencję, zgodność z nią gwarantuje skuteczność subiektywnej praktyki, ale ta subiektywna prak-

tyka może w ten sposób wytworzyć tylko to, co jest już zawarte w tendencji obiektywnej. To 

zaś oznacza, że uzasadniając możliwość skutecznej praktyki historycznej, model teoretycz-

no-praktyczny nie jest w stanie uzasadnić, że taka praktyka nie jest zbyteczna. Wszystko 

bowiem wskazuje na to, że jest ona tylko narzędziem realizowania się tego, co obiektywne. 

Summary 

In this paper I demonstrate the idea of historical laws formulated by polish historian and 

philosopher Feliks Koneczny. His main work is On Plurality of Civilizations (translated in 

English by A. Hinckman with introduction of Arnold Toynbee). I analyse main ideas of 

Koneczny and try to prove that his conception belongs to the theoretical-practical model in 

philosophy of history. 

Koneczny is one of famous representatives of 20th-century philosophy of history. His 

main idea was the cultural pluralism. Like O. Spengler and A. Toynbee Koneczny does not 

speak about the human history but the history of different civilizations (for example Brah-

min, Jewish, Chinese, Turanian, Byzantine, Turanian, Latin). The civilizations and their battle are 

                                                           
15  Ibidem, s. 364. 
16  Por. Ibidem, s. 366-367. 
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real subject of history. The civilizations cannot mix because their principles are different or 

contradictory. According to Koneczny all civilizations are ever based on some axiological 

fundaments (axiological quincunx). To this quincunx belongs such values like truth, good, 

beauty, health and welfare. Therefore the battle between different civilization is axiological. 

In work Historical Laws speaks Koneczny about a dozen or so different historical laws. 

There are for example such laws: (1) every civilization is based on axiological quincunx; (2) 

elements of quincunx cannot be contradictory; (3) every civilization is polygamous or mo-

nogamous; (4) synthesis of different civilization is impossible; (5) destruction of civilization 

is not necessary; (6) every civilization is sacral, semi-sacral or non-sacral; (7) lively civiliza-

tion is expansive. 

These historical laws are not causal. They refer rather to the adequateness between (1) 

elements of quincunx or (2) different cultures of one civilization (for example between 

Polish and French). 

According to Koneczny the knowledge of historical laws is important not only theoreti-

cal but also practical. The true science of civilizations is magistra vitae. That is why Konecz-

ny`s philosophy of civilization belongs to the theoretical-practical model. 
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Jeszcze nie przebrzmiały echa dyskusji nad istotą i pojmowaniem humanizmu socjali-

stycznego a już na dobre rozgorzał spór o funkcje marksizmu. Chodziło w nim przede 

wszystkim o uświadomienie pozycji marksizmu jako teorii na tle dzisiejszej epoki1. Spór kon-

tynuował dyskusję o miejscu i roli marksizmu jako teorii w praktyce życia społecznego 

Ludowej Polski – uwzględniał jednak w odróżnieniu od dyskusji o humanizmie socjali-

stycznym o wiele szerszy zakres problemów teoretycznych. Bilansował zarówno osiągnięte 

rezultaty w upowszechnianiu marksizmu jako czynnika inspirującego aktywność społeczno-

polityczną i intelektualną ludzi, jak i komplikacje i niedostatki w tym zakresie. Mówiąc 

najogólniej spór o funkcję marksizmu stanowił spontaniczną i oryginalną w swej istocie 

próbę wnikliwej refleksji nie tylko nad tym, czym był marksizm dla jego twórców, lecz 

także nad tym czym jest i czym być powinien w nowoczesnym życiu umysłowym. Z tego 

też powodu rekonstrukcja tej fazy dyskusji ideologicznej stanowić może ważne źródło 

dziejów filozofii marksistowskiej w Polsce. 

Opinie i propozycje wypowiedziane wówczas weszły do dziejów filozofii marksistow-

skiej tego okresu. Wiele też cennych spostrzeżeń i refleksji nie utraciło swej aktualności. 

Z tego też przede wszystkim względu wymieniony spór, a zwłaszcza niektóre jego wątki 

zasługują na odtworzenie. Otóż S. Ossowski nawiązując do artykułu S. Żółkiewskiego: 

                                                           
1  Spór rozpoczął S. Żółkiewski artykułem O tak zwanej nieaktualności marksizmu, który opublikował w pierwszym 

numerze Kuźnicy (czerwiec 1945 r.). Reanimował go w dwa lata później (grudzień 1947 r.) S. Ossowski artyku-
łem Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej epoki w Myśli Współczesnej. Z S. Ossowskim polemizowali J. Hochfeld 
w artykule O znaczeniu marksizmu, Myśl Współczesna 1948, nr 4, A. Schaff w artykule Marksizm a rozwój nauki, in: 
Myśl Współczesna 6-7/1948. 
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O tak zwanej nieaktualności marksizmu, potwierdził istnienie uprzedzeń rozpowszechnionych 

wśród inteligencji polskiej, zwrócił jednak uwagę na to, że mogą one mieć źródła nie tylko 

w niechęci wyrosłej z intencji politycznych bądź zwykłej ignorancji – jak to sugerował 

S. Żółkiewski2, lecz także i ze specyficznego konserwatyzmu istniejącego na terenie myśli 

teoretycznej w obrębie marksizmu. W związku z tym, w artykule pt. Doktryna marksistowska 

na tle dzisiejszej epoki3, S. Ossowski pisał: Nurt społeczny, który obejmujemy mianem nowoczesnego 

marksizmu, nurt reprezentujący tendencje postępowe i rewolucyjne, wykazuje równocześnie objawy konser-

watyzmu na terenie myśli teoretycznej4. Znamienne jest to, iż …w krajach położonych na wschód od 

Renu: walczy się o postęp, o rewolucyjny program społeczny, walczy się z przesądami, głosi się dynamizm 

myśli i kult twórczości naukowej, wierzy się w niepowstrzymany rozwój nauki, a równocześnie, gdy wcho-

dzi w grę sfera zagadnień objętych nauką Marksa dla wielu nowoczesnych środowisk marksistowskich 

charakterystyczna jest neofobia, niechęć do wychodzenia poza aparat pojęciowy i problematykę drugiej 

połowy XIX wieku, jak gdyby wbrew głoszonej doktrynie – wierzyło się, że w tych dziedzinach nic się nie 

zmienia5. Charakterystyczne i zarazem paradoksalne bez wątpienia jest również i to – pisał 

dalej cytowany autor, że wskrzesza się przebrzmiałe zagadnienia wyrosłe z idealistycznej metafizyki 

zeszłego stulecia, galwanizuje się postaci Dühringów i Avenariusów, powtarza się bojowym tonem truizmy 

ukryte często pod barwną szatą aforyzmu, nie troszcząc się o nadanie im jednoznacznej, przejrzystej formy, 

która zlikwidowałaby zastarzałe nieporozumienia. Zamyka się natomiast oczy na prace uczonych doko-

nane w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat6. 

Stwierdzenia te S. Ossowski wzmacnia konkretnymi przykładami, z których wynika, że 

w metodzie popularyzacji marksizmu, w sposobie jego prezentacji, korzysta się z przesta-

                                                           
2  Istotę i intencję artykułu S. Żółkiewskiego pt. O tak zwanej nieaktualności marksizmu – oddaje następujący 

fragment: Gdy dziś uświadomimy sobie, że niechęć inteligencji do marksizmu jest jedną z pomyłek jej intelektualnego życia 
(oczywiście pomijamy wypadki wrogości całkiem pozanaukowego charakteru) – wówczas teoria materializmu dialektycznego po-
zwoli innymi oczyma spojrzeć na dobę obecną, in: Kuźnica 1/1945, s. 4. 

3  Warto w tym miejscu zauważyć, że S. Ossowski świadomie używał określenia doktryna marksistowska, zamiast 
przyjmującego się określenia teoria marksistowska. Zważywszy na fakt, iż w polemice zwrócono na to uwagę – 
przedstawiam wyjaśnienie tej kwestii słowami samego autora artykułu Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej 
epoki. Zapytano mnie, czemu mówiłem o doktrynie marksistowskiej, a nie o teorii marksistowskiej. Otóż terminu tego użyłem 
zupełnie świadomie. Mówię o teoriach Marksa, o teoriach Lenina, o teoriach Krzywickiego czy Czarnowskiego, ale mówię o dok-
trynie marksistowskiej. Arystoteles tworzył różne teorie, ale w starożytności i w średniowieczu istniała doktryna arystotelesowska, 
jako pewien system owych teorii nauczany przez szkołę arystotelików. Termin doktryna wskazuje z jednej strony na wielostron-
ność systemu (to coś więcej niż poszczególne teorie), z drugiej – na jego funkcje społeczne (zespół treści myślowych nauczanych w 
pewnej grupie społecznej). Sądzę, że takie używanie terminu doktryna jest zgodne z potoczną intuicją językową, z obyczajem 
przyjętym także przez wielu marksistów i z etymologią słowa (doctrina – docere). Zob. S. Ossowski, Na szlakach marksi-
zmu, in:Myśl Współczesna 8-9/1948, s. 25. 

4  S. Ossowski, Doktryna marksistowska na tle współczesnej epoki, in: Myśl Współczesna 12/1947, s. 502. Zob. też 
S. Ossowski, Dzieła t. VI, Warszawa 1970, s. 189 i dalsze. Dla zachowania pełnego autentyzmu ówczesnych 
polemik i sporów w artykule niniejszym powołuję się na teksty publikowane po raz pierwszy. Późniejsze re-
dakcje eliminujące np. wyróżnienia zacierają motywy i intencje tychże sporów. 

5  S. Ossowski, Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej epoki, op. cit., s. 502. 
6  Ibidem, s. 502. 
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rzałych form, które komplikują możliwość zrozumienia istoty autentycznej myśli Marksa 

i Engelsa oraz jej aktualnie niezaprzeczalnej wartości naukowo-poznawczej. Reanimacja 

przestarzałych form popularyzacji i popularyzatorów w rodzaju np. J. Plechanowa bez 

wskazania na jego pozycję w marksizmie, bez omówienia jego błędów i niedostatków teo-

retycznych, które zostały przezwyciężone, prowadzi – zdaniem S. Ossowskiego – do za-

mieszania i nieporozumień7. 

                                                           
7  S. Ossowski analizuje konsekwencje wydania w 1946 r. przez ówczesne wydawnictwo Książka rozprawy 

Plechanowa pt. Podstawowe zagadnienia marksizmu i stwierdza, że w tekście podana jest wymowa cudzoziemskich 
nazwisk oraz objaśnienia niektórych obcych słów, zwrotów itp., z czego wynika, że publikacja nie jest pomyślana 
jako dokument historyczny, jako tekst źródłowy dla tych, którzy interesują się dziejami marksizmu, lecz jako podręcznik prze-
znaczony dla szerokich rzesz czytelników pragnących zapoznać się z doktryną Marksa. Wobec braków nowszych prac tego typu 
na rynku księgarskim w Polsce aż do sierpnia bieżącego roku – to znaczy do ukazania się „Wstępu do teorii marksizmu” 
Adama Schaffa – taką właśnie rolę ta książka niewątpliwie spełnia, zwłaszcza, że jest pozbawiona przedmowy, która by jej 
wyznaczała jakieś miejsce w dziejach marksizmu, nie zawiera daty, kiedy została napisana, ani żadnych danych dotyczących 
osoby Plechanowa. Dla nieobeznanego z dziejami marksizmu czytelnika jest to zatem podręcznik marksizmu z roku 1946. 
(…) Spojrzyjmy na nią okiem takiego właśnie czytelnika – pisze S. Ossowski – który w roku 1946 lub 1947 pragnął zdobyć 
kulturę marksistowską. Znajdzie w tej książce polemikę z Feurbachem i Heglem, znajdzie polemikę z A. Forelem, z Dietzge-
nem i Konradem Schmitem. Na temat społeczeństw pierwotnych otrzyma informacje oparte na dziele Eyre’a z roku 1847 (Au-
stralia) i Burtona z roku 1862 (Afryka), ale nie dowie się choćby tylko tego, że w 88 lat po książce Eyre’go ukazało się w 
Warszawie cenne dzieło Krzywickiego, dotyczące tych samych plemion, oparte na badaniach późniejszych o kilkadziesiąt lat; nie 
otrzyma żadnej wzmianki o istnieniu całej nowoczesnej etnografii i etnologii wyposażonej w nowoczesną technikę badań tereno-
wych. Trafnie na ogół zreformowane poglądy socjologiczne Marksa i Engelsa znajdzie czytelnik w książce Plechanowa w oprawie 
scholastycznej. Ta scholastyczna oprawa zamącić mu zdoła nie na żarty podstawy marksistowskiej dialektyki. Oto dowiaduje się 
bowiem, że „podstawą teorii Marksa-Engelsa o materialistycznym objaśnianiu historii jest pogląd Feuerbacha wyrażony w zda-

niach następujących: »Byt – to podmiot, myślenie to orzeczenie. Myślenie uzależnione jest od bytu, a nie byt od myślenia. Byt uza-
leżniony jest od samego siebie … posiada swą podstawę w samym sobie. (Plechanow, op. cit., s. 11). 
Czytelnik, który nie jest obznajomiony z dziejami metafizyki ze stylem dysertacji idealistycznych pierwszej połowy ubiegłego stule-

cia, który nie zna genezy tych średniowiecznych formuł, gdzie słowo »Bóg« zostało zastąpione przez słowo »Byt«, może się tych 
formuł nauczyć na pamięć, ale to go nie zbliży do Marksa. A co będzie, jeżeli zacznie myśleć? … Rozprawa Plechanowa … 
została uzupełniona fragmentem zatytułowanym Logika i dialektyka. Jest to fragment bardzo interesujący historycznie, ale w tej 
książce znowu pełni on rolę nie dokumentu historycznego, ale tekstu, na którym mają się kształcić szersze rzesze czytelników. I 
oto w roku 1946 czytelnik dla zapoznania się z dialektyką dostaje tekst nie tylko całkowicie przestarzały, ale zawierający ele-
mentarne błędy, których nie powinien popełnić uczeń II klasy licealnej. Ten tekst, w którym zdania o przedmiotach miesza się ze 
zdaniami o zdaniach a stosunek przeciwieństwa ze stosunkiem sprzeczności, tekst, w którym jako głównych przedstawicieli logiki 
formalnej wymienia się Bernsteina i Überwega, dostaje czytelnik bez żadnego komentarza, z którego by się dowiedział, że Ple-
chanow miał dużą wiedzę i interesujące pomysły w dziedzinie historii i nauk społecznych, ale był dyletantem na terenie logiki, 
zresztą od czasu Plechanowa sprawy te osiągnęły nieporównanie wyższą ścisłość, a ponadto, że dialektyka Marksa ma poważ-
niejsze podstawy niż stary paradoks Zenona z Elei, który nie sprawia żadnych kłopotów nowoczesnej fizyce. S. Ossowski, 
Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej epoki, op. cit., s. 502-504. 
Dla pełnego obrazu dodam tu, że w drugim numerze Myśli Współczesnej – a więc wcześniej – A. Schaff opubli-
kował recenzję w związku z wydaniem przez wyd. „Książka” pracy J. Plechanowa: Podstawowe zagadnienia mark-
sizmu. Opiniowała ona pozytywnie pracę Plechanowa. Często słyszy się utyskiwania, pisał w niej A. Schaff, że trudno 
zdobyć jakiś zwarty wykład ideologii marksizmu. W dziedzinie filozofii bierze na siebie to zadanie praca Plechanowa. Nie jest 
to naturalnie podręcznik ani bezosobowy wykład zastanej doktryny. Tym cenniejsza jest ta praca, że wykład filozofii marksizmu 
w jej zasadniczych punktach łączą się z samodzielnym opracowaniem szeregu zagadnień, in: Myśl Współczesna 1/46, nr 2, s. 

282. W recenzji tej stwierdzał, że: Wprawdzie Plechanow pisał swoje »Podstawowe zagadnienia« r. 1908, ale jak okazuje, 
krytycy Marksa posługiwali się tym samymi argumentami, co i dzisiaj” (Ibidem, s. 284). W trzecim numerze „Myśli Współcze-
snej” A. Schaff opublikował artykuł pt. Zasada sprzeczności w świetle logiki dialektycznej, w którym dla wyjaśnienia istoty i 
różnicy między „logiką dialektyczną i formalną” cytował obszerny fragment ze wspomnianej już pracy Plechanowa – z następują-
cą konkluzją: „Nie można nie uznać oryginalności wyłożonej teorii, którą naszym zdaniem z małymi modyfikacjami należałoby 
uznać za słuszną, in: Myśl Współczesna 1946, nr 3-4, s. 349-351. Nic też dziwnego, że po takiej ocenie A. Schaffa 
w środowisku marksistowskim Podstawowe zagadnienia marksizmu Plechanowa funkcjonowały – w gruncie rzeczy 
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Odkrycia Marska – pisał S. Ossowski – wsiąkły w naukową kulturę europejską, zwłaszcza na 

polu historii. Stały się podnietą do badań dla poważnych historyków zarówno tych, którzy zaliczają się do 

obozu marksistowskiego, jak i tych, którzy się do niego nie zaliczają. Ale ma się wrażenie, że doktryna 

Marksa, teoretyczne dziedzictwo Marksa i Engelsa, zatraciła swój dynamizm, co jest uderzające na tle 

nowoczesnej nauki, która rozwija się w sposób lawinowy, gdzie każde odkrycie pobudza ruch myśli 

i płodzi nowe odkrycia8. 

Ossowski zwracał także uwagę na fakt, że od czasu pierwszej wojny światowej nie zosta-

ły pogłębione te zagadnienia socjologii, teorii kultury, teorii historii, metodologii, które 

Marks i Engels pozostawił swoim następcom. Dotąd nie został podjęty trud systematycz-

nego opracowania niewykończonych pomysłów socjologicznych rozsypanych na margine-

sie ekonomicznych dzieł Marksa, ani trud uzgodnienia szkicowych niekiedy wypowiedzi 

z nowoczesnym aparatem pojęciowym. Chciałoby się – pisał S. Ossowski, aby płodne myśli 

Karola Marksa nie były biernie przechowywanymi klejnotami socjalistycznej tradycji, chciałoby się, aby 

budziły twórczy niepokój, chciałoby się wskrzesić pionierską postawę socjalistów także w dziedzinie nauki. 

[Dlatego też] sprawa aktywności myślowej lewicowego obozu w Polsce była motywem napisania tego arty-

kułu9. 

Ten fragment artykułu S. Ossowskiego i sfera poruszonych w nim zagadnień nie budziła 

zastrzeżeń polemistów. Odwrotnie, zyskała uznanie i pełną aprobatę. Cel polemiki prof. 

Ossowskiego, to przedsięwzięta przez przyjaciela i sympatyka próba wytknięcia przyjaznego tych niedocią-

gnięć w teoretycznym rozwoju marksizmu, które jego zdaniem – dają się zauważyć we współczesnym 

marksizmie i które hamują ten rozwój – pisał A. Schaff. Taki punkt wyjścia jak i poziom artykułów 

dyskusyjnych prof. Ossowskiego każą przeprowadzoną z nim dyskusję wykorzystać dla wyłuskania pozy-

tywnych wskazań, które mogłyby przysłużyć się sprawie rozwoju myśli marksistowskiej w Polsce10. Na-

tomiast przedmiotem sporu były rozważania S. Ossowskiego dotyczące przyczyn bierności 

teoretycznej – znieruchomienia w obozie marksistowskim11. S. Ossowski sądził, że owo znierucho-

mienie ma swe korzenie w specyficznej funkcji jaką spełniał i spełnia marksizm. Marksizm 

jest bowiem równocześnie i teorią naukową i ideologią proletariatu – spełnia zatem nie 

tylko funkcję heurystyczną, ale również pełni rolę czynnika łączącego i spajającego proleta-

                                                                                                                                              
jako podręcznik i dlatego właśnie S. Ossowski pisał: Jeżeli zatrzymałem się chwilę nad książką Plechanowa, to dlatego, 
że w niektórych środowiskach marksistowskich Plechanow uchodzi dzisiaj jeszcze za aktualnego nauczyciela doktryny marksi-
stowskiej, którego można polecać bez korektur i komentarzy. Spotkałem się nawet z opinią, że przy kształceniu młodzieży w 
zakresie nauk społecznych nie potrzeba w ogóle wybiegać poza Plechanowa. S. Ossowski: Doktryna marksistowska na tle dzi-
siejszej epoki, op. cit., s. 504. 

8  S. Ossowski, Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej epoki, op. cit., s. 504. 
9  Ibidem, s. 505. 
10  Por. A. Schaff, Marksizm a rozwój nauki, in: Myśl Współczesna 6-7/1948, s. 245. 
11  Por. S. Ossowski, Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej epoki, op. cit., s. 504. 
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riat w jego dążeniach. A więc marksizm jest również istotnym czynnikiem więzi społecznej. 

Aby to wyjaśnić S. Ossowski odwołuje się do znanej koncepcji religii w socjologii E. Durk-

heima przypominając, że dla tego autora, religia to system wierzeń i obrzędów obowiązują-

cych wszystkich członków grupy społecznej. Przekonanie, że w sprawach najważniejszych, wszyscy 

członkowie grupy wierzą tak samo, zachowują się i uznają niezachwianie te same autorytety, jest potężnym 

łącznikiem społecznym12. Przy tej koncepcji – stwierdzał S. Ossowski, systemem religijnym może stać 

się każdy system wierzeń, byleby w przekonaniu grupy dotyczył spraw najważniejszych13. Otóż Doktryna 

Marksa – pisał Ossowski, jako składnik ideologii klasowej, odegrała doniosłą rolę spajającą obóz 

proletariatu. Odegrał ją nie tylko ze względu na ową funkcję, którą Durkheim przypisuje religiom, nie 

tylko jako wspólna wiara, ale również ze względu na treść doktryny, która wyznacza proletariatowi wielką 

misję dziejową i daje pewność zwycięstwa, opartą nie na obietnicach istot nadprzyrodzonych, lecz na trzeź-

wych badaniach, mających za sobą powagę nauki. Nie mniej wszakże przekonanie, że cały obóz proleta-

riatu wyznaje wspólną doktrynę, stanowiło ważny czynnik więzi społecznej. Stąd marksizm przyjmuje 

pewne pojęcia właściwe systemom religijnym: sekciarstwo, ortodoksja, herezja, dla której znajdą się takie 

terminy jak r e w i z j o n i z m  lub o d c h y l e n i a ; stąd obawa, że naruszenie doktryny, chociażby w 

sferach ściśle teoretycznych, może osłabić zwartość organizacyjną ruchu robotniczego; stąd przekonanie, że 

odchylenie od teorii jest w większym lub mniejszym stopniu odstępstwem od grupy14. Rzecz jasna – 

S. Ossowski nie tylko zastrzegał się przed utożsamianiem teorii K. Marksa i wynikającej 

z niej ideologii z doktryną religijną15, ale również przestrzegał przed niebezpieczeństwem 

przenoszenia postaw religijnych na teren marksizmu, chociaż zdawał sobie sprawę z tego, 

że w sytuacjach szczególnych postawa taka może być pożądana16. Podkreślał jednakże, że 

                                                           
12  Por. Ibidem, s. 505. S. Ossowski stwierdzał więc, że funkcja społeczna religii w koncepcji durkheimowskim nie zależy 

właściwie od treści wierzeń: niezależnie od tego, w co się wierzy, ważne jest, że wierzy się pod tym względem nakazom autorytetów 
grupy. Ostępstwo od wiary nie bez powodu bywa traktowane jako zbrodnia względem zbiorowości, narusza bowiem jej spoistość, 
zagraża osłabieniem więzi. Ibidem, s. 505. 

13  Por. Ibidem, s. 505. 
14  Ibidem, s. 505-506 (wyróżnienie spacją S. O.). 
15  Będąc wszakże podstawą ideologii spajającej wielką zbiorowość klasową, doktryna Marksa pełni równocześnie inną funkcję w 

dziejach nowoczesnej kultury: stanowi doniosły etap w historii nauk społecznych. Przyniosła nowy aspekt rzeczywistości społecz-
nej, płodne odkrycia i hipotezy, nowe metody poszukiwania faktów społecznych i związków przyczynowych między nimi. Wielka 
synteza teoretyczna została oparta na drobiazgowej analizie faktów, a uwydatnione w niej postulaty metodologiczne stanowią pod-
stawowe założenia nowoczesnej socjologii. Ibidem, s. 506. 

16  Dr Hochfeld pisze, że fanatyczna i bezkrytyczna wiara wielu aktywistów robotniczych może więcej zrobić dla postępu nauki 
niż np. Wysiłek Carnapa. Zgoda. Ale ani dr Hochfeld, ani prof. Schaff, który się na ten ustęp powołuje nie do-
strzegają, jak się zdaje, że przeskakuje tutaj w zupełnie inne zagadnienie. Fanatyczna wiara robotników może 
się przyczynić do zwycięstwa rewolucji, do wytworzenia doskonałego ustroju społecznego, a przez to może 
mieć donioślejsze skutki dla postępu nauki w przyszłości niż np. Wysiłek Carnapa”. Z tym czynnikiem liczyłem się w 
swoich rozważaniach. Ale to nie znaczy, aby fanatyczna wiara w nienaruszalność przyjętych poglądów sprzyjała twórczości na-
ukowej na terenie zagadnień, których owe poglądy dotyczą. S. Ossowski: Na szlakach marksizmu, in: Myśl Współczesna 8-
9/1948, s. 28-29. 
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… naukowe funkcje doktryny i religijna – w sensie durkheimowskim – funkcja wzmacniania więzi spo-

łecznej nie są ze sobą w zgodzie. Wymagają odmiennych postaw psychicznych. 

Doktryna spełnia swą funkcję religijną tym lepiej, im silniej akcentowana jest jej niezmienność, im sil-

niejsza jest w grupie wiara w nieomylność autorytetów, które są gwarantami doktryny, im żywiej odczuwany 

jest obowiązek wiary we wszystko, co się składa na jej treść. To są właśnie te postawy – stwierdza 

S. Ossowski, których trzeba się wyzbyć, gdy doktryna ma spełniać w jakimś środowisku funkcję naukową, 

wymagającą krytycyzmu, samodzielności myślenia, wymagająca przekonania, że każda teoria stanowi etap 

w dalszym rozwoju nauki. Z niebezpieczeństw irradiacji postaw religijnych na teren marksizmu – podkre-

ślał cytowany tu autor, zdawali sobie sprawę i Marks i Engels, gdy akcentowali, że w materializmie 

dialektycznym należy szukać nie dogmatu lecz metody17. 

S. Ossowski usiłując dociec przyczyn występujących trudności w rozprzestrzenianiu się 

marksizmu w środowiskach inteligenckich zwracał też uwagę na specyficzną sytuację, która 

wytworzyła się w związku z rolą jaką teoria Marksa odegrała i odgrywa w ruchu robotni-

czym. Jej wartość propagandowa oraz fakt, że stała się – jak pisze: wyznaniem wiary nie jakichś 

grup kameralnych, lecz milionowych rzesz, które idąc po drogach przez nią wskazanych odnosiły histo-

ryczne zwycięstwa jest jedną z przyczyn, która powoduje, że niektórzy pisarze z środowiska marksistow-

skiego są skłonni traktować zagadnienia wchodzące w skład tej teorii „raczej z postawą egzegezy niż 

badacza18. Przenosi się to również i na sposób ujmowania teoretycznej spuścizny marksizmu, którego tezy 

traktuje się jako absolutnie nienaruszalne, jednakże w ten sposób chroni się raczej dziedzictwo przeszłości, 

niż sięga się ku nowym odkryciom, powtarza się stare prawdy w sposób apodyktyczny i podejrzliwie patrzy 

się na tych, którzy względem nich próbują zająć normalną postawę naukową19. Stąd też – jak sądził 

Ossowski bierze się również i niechęć do odkryć dokonywanych poza nurtem marksistow-

skim20. Ossowski daje wyraz przekonaniu, że Marksowska teza o klasowym wyznaczeniu ideologii, 

włącznie z teoriami naukowymi, teza silniej jeszcze podkreślona przez Lenina, nasuwa obawy, że krytyka 

dotycząca jakiegokolwiek elementu doktryny stanowi ukryty atak na stanowisko klasowe21. Stąd – zda-

niem Ossowskiego – bierze się apodyktyczny ton, w którym marksiści formułują swoje tezy teoretycz-

ne, ton, który razi naukowców budząc skojarzenia z niewzruszoną pewnością ludzi wierzących22. 

                                                           
17  S. Ossowski, Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej epoki, op. cit., s. 506. 
18  Por. Ibidem, s. 508. 
19  Por. Ibidem. 
20  Por. Ibidem. 
21  Por. Ibidem, s. 509. 
22  Por. Ibidem, s. 509. – Zdaniem S. Ossowskiego ton ten ma też swe źródła – jak pisze – związane z politycznym 

treningiem wielu marksistów. Objawia się tam nawyki wytworzone przez ich praktyczną działalność. […] W zbiorowym dzia-
łaniu – stwierdzał, było rzeczą pożyteczną, aby praktyczne konsekwencje doktryny Marksa miały większą pewność niż ta, jaką 
dają hipotezy naukowe. Apodyktyczny ton jest poza tym niezbędny w starciu politycznym. Tam, jeżeli się chce zwyciężyć, jeżeli 
chce się zdobyć słuchaczy, nie można się wahać. Tam nie ma miejsca na sceptycyzmy. I właśnie nawyki walki politycznej przeno-
szą się nieraz na teren dyskusji naukowych, tzn. tam, gdzie powinno chodzić nie o powalenie przeciwnika, lecz o wspólne dotarcie 
do prawdy. Ibidem, s. 509. 
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W konsekwencji S. Ossowski swe rozważania doprowadza do następujących konkluzji: 

1. W dziejach ruchu robotniczego ważną niewątpliwie rolę odegrało przekonanie uświadomionych ro-

botników, że cały obóz łączy wspólna ideologia i wspólny pogląd na świat, że wiedzie ich wszystkich teoria 

niezawodna, nienaruszalna, która rzekomą nieomylność autorytetów religijnych zastąpiła gwarancjami 

ścisłej nauki, i że to doktryna ich obozu, nie uznawana przez obóz przeciwników, którzy wskutek tego 

jest tym silniej zagrożony zagładą. 

2. Jesteśmy w okresie [szczególnej] walki. Obóz walczący musi się liczyć z konsekwencjami praktycz-

nymi swoich posunięć. Musi też zawsze przeprowadzać trafnie rachunek strat i zysków. W tym zakre-

sie musi też uświadamiać sobie, że stabilizacja doktrynalna może być w pewnym okresie i w pewnych 

warunkach korzystna w akcji, w innych warunkach może stać się szkodliwa. 

3. Czasy się zmieniły. Socjalizm jest dziś siłą innego rzędu, niż był niegdyś. Nie potrzebuje się opierać 

na ślepej wierze, skoro ma za sobą tyle konkretnych zwycięstw. Doktryna naukowa pod względem swych 

funkcji społecznych może się asymilować do systemów religijnych, nie należy jednak przeoczać faktu, że 

doktryna naukowa może stać się orężem walczącej grupy społecznej w inny sposób niż doktryna religijna. 

[Właśnie] żywotność myśli socjalistycznej, jej pionierstwo, jej rola w wyłanianiu się nowych zagadnień 

i odkryć i tworzeniu nowych teorii, a w związku z tym przekonanie, że od wodzów proletariatu wyszedł 

impuls, który pchnął naprzód naukę światową, to chyba w dzisiejszych warunkach cenniejszy kapitał niż 

wiara w niezmienność przyjętych tez. Wreszcie wchodzi w grę interes nauki, który w krajach prawdziwie 

demokratycznych jest interesem szerokich rzesz, i o którym nie wolno zapominać w okresie budowania 

nowej kultury. 

4. Jeżeli pragnie się aby marksizm mógł odegrać wybitniejszą rolę w nowoczesnym życiu umysłowym, 

musi wystąpić jako czynnik ruchu. Nie wystarczy retrospekcja ani powtarzanie starych formuł; trzeba 

sięgać ku nowym zagadnieniom i nowym metodom. A z tym dynamizmem łączyć się musi postulat rzetel-

ności naukowej, bez którego nie zwiąże się z ruchem rzetelnych mózgów23. 

W analizowanym artykule S. Ossowski zapowiedział też prezentację szkicu konkretnego 

programu zadań teoretycznych, które w jego przekonaniu powinny znaleźć się na linii rozwo-

jowej Marksowego dziedzictwa, oraz trzy postulaty, które w jego przeświadczeniu, powinny 

ułatwić wyznaczenie płaszczyzny wspólnej dyskusji24. 

Zważywszy na to, iż są one szczególnie istotne zarówno ze względu na formę i sposób 

popularyzacji marksizmu, jak i na przebieg późniejszej polemiki z Ossowskim, przedsta-

wiam je w pełnym brzmieniu. Otóż S. Ossowski postulował aby: 1. Traktować poważnie 

metody Marksa włącznie z praktycznymi konsekwencjami tezy sformułowanej przez Engelsa: »Dla 

                                                           
23  Por. Ibidem, s. 510-512. Ujęcie i wyeksponowanie w czterech punktach S. Ossowskiego (dopis. w nawias. B. 

B.) 
24  Por. Ibidem, s. 512. 
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filozofii dialektycznej nie ma nic raz na zawsze ustalonego, bezwzględnego, świętego. Na wszystkim i we 

wszystkim wykazuje ona cechy nieuniknionego przemijania. 2. „Przy odwoływaniu się do teorii Marksa 

i Engelsa uwzględniać prośbę Engelsa wyrażoną w liście do Blocha z r. 1890: »Prosiłbym was żebyście 

studiowali tę teorię według źródeł oryginalnych, nie zaś z drugiej ręki. 3. „Dążyć do jednoznacznego for-

mułowania myśli i nie przeskakiwać nad trudnościami za pomocą niesprecyzowanych omówień, respektując 

starą zasadę harmonizującą z założeniami marksowskiej dialektyki: »Citius emergit veritas ex errore 

quam ex confusione«. Na drodze do prawdy mniej groźny jest błąd niż pomieszanie25. 

W artykule: Teoretyczne zadania marksizmu S. Ossowski przedstawił szkic programu traktu-

jąc go – rzecz jasna – jako dyskusyjny26. Istotę i intencje tego artykułu można wyrazić naj-

lapidarniej słowami jego autora tak oto: jeżeli w bezkompromisowy sposób rzutujemy marksizm na 

płaszczyznę teorii naukowych, i jeżeli za »prawdziwego marksistę«, za człowieka, który idzie śladami 

Marksa na polu teorii, uznajemy nie tego, kto biernie powtarza słowa Marksa, lecz tego, kto zajmuje jego 

postawę względem rzeczywistości i stosuje jego metody poznawcze, to w konsekwencji takiego stanowiska nie 

można odżegnywać się od stosowania metod Marksa do dziejów marksizmu27. W takim ujęciu właśnie 

prawdziwy marksista nie będzie się martwił i nie będzie przesłaniał tego, że dzieje społecz-

no-ekonomiczne nie miały dokładnie takiego przebiegu jaki zapowiadał Manifest komuni-

styczny, ponieważ wie, że błąd w przewidywaniach dyskredytuje proroka, ale nie dyskredytuje najwięk-

szego nawet geniusza w nauce28. Co więcej – stwierdzał S. Ossowski – zdaje on sobie sprawę, że gdyby-

śmy po stu latach stwierdzili dokładniejszą realizację wszystkich hipotez Manifestu, to trzeba by postawić 

pod znakiem zapytania trafność dialektyki29. Poza tym śledząc dzieje rozwoju kultury naukowej 

prawdziwy marksista wie, że marksizmowi rozumianemu w sensie dynamicznym nie zagraża (i nie może 

zagrażać) ani nowoczesna logika, ani etnologia, ani socjologia30. 

Stąd też wedle S. Ossowskiego, zadania dzisiejszych teoretyków, którzy przyjmując nakreślone 

wyżej stanowisko względem dialektycznego materializmu są zainteresowani naukową stroną Marksowej 

doktryny i chcieliby podjąć twórczą pracę nad jej rozbudową, dałyby się – jak sądzę – ująć w trzy punkty: 

1. opracowanie systematyczne socjologii Marksa; 2. zastosowanie do teorii marksizmu wyników nowocze-

snej nauki; 3. korektury wynikające z przemian historycznych, jakie zaszły w ciągu ostatnich kilkudzie-

sięciu lat31. Jest to – zdaniem Ossowskiego – niezbędne i konieczne, ponieważ pomimo ogrom-

nej roli, jaką doktryna Marska odegrała w rozwoju myśli socjologicznej, w obozie marksistowskim po dziś 

                                                           
25  Ibidem, s. 512-513. 
26  S. Ossowski, Teoretyczne zadania marksizmu. Szkic programu, in: Myśl Współczesna 1/1948, s. 3-18. 
27  Ibidem, s. 3. 
28  Ibidem. 
29  Ibidem. 
30  Ibidem, s. 4 (dop. w nawiasach B. B.). 
31  Ibidem. Dodam w tym miejscu, że S. Ossowski świadomie wyłączył zagadnienia ekonomiczne, pozostawiając 

tę sferę ludziom bardziej kompetentnym. 
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dzień referuje się dość pospolicie poglądy Marksa i Engelsa, posługując się – stwierdzał S. Ossowski – 

metodą mott i wersetów32. 

Wczytując się w tekst artykułu S. Ossowskiego, analizując rzetelnie i obiektywnie propo-

zycje, które zgłaszał z myślą o rozwoju marksizmu – prawdziwy marksista, że użyję jego 

określenia, doznaje głębokiej satysfakcji. Wszystkie bowiem jego sugestie i propozycje po 

głębszym zastanowieniu skłaniają do przekonania, że są one podyktowane głęboką troską o 

prawidłowy rozwój marksizmu w ścisłej więzi z rozwojem nauki. Ujawnia się to zarówno 

wtedy kiedy S. Ossowski pisze o szacie pojęciowej teorii Marksa, Engelsa i Lenina, sugeru-

jąc niezbędność sprowadzenia intuicyjnych, szkicowych lub metaforycznych wypowiedzi do formy na-

ukowej, sprecyzowanie pojęć, którymi się operuje, a jeśli zachodzi możliwość nieporozumień, ustalenie zasad 

przekładu terminologii marksistowskiej na współczesny język naukowy33. Niezbędność wydobycia 

z pism Marksa, Engelsa i Lenina tez socjologicznych, które nie zostały wyraźnie sformułowane [oraz] 

uwydatnienie związków logicznych między tezami systemu lub – w poszczególnych wypadkach – wykaza-

nie ich wzajemnej niezależności34. Kiedy postuluje konieczność eliminacji nieporozumień, które 

się nawarstwiły w związku z różnymi interpretacjami filozoficznego uzasadnienia empi-

rycznych tez Marksa i Engelsa itp.35 Kiedy rysuje możliwości rozwiązania kolizji z logiką, 

etnologią i socjologią36. 

Czytając artykuły S. Ossowskiego doznaje się satysfakcji nie tylko dlatego, że ustawicznie 

ujawnia się w nich głęboka troska o rozwój marksizmu w ogóle a w Polsce w szczególno-

ści. Świadczy o tym następujące chociażby stwierdzenie: Wydaje mi się – pisze S. Ossowski, 

że w dzisiejszej Polsce, gdzie krzyżują się różnorodne prądy umysłowe, mogą się wytworzyć szczególnie 

pomyślne warunki dla rozwoju myśli, że Polska w powojennym świecie mogłaby się pokusić o rolę Holandii 

z czasów Descartesa i Spinozy, a marksizm polski mógłby się odważyć na ambicję pionierstwa. A wów-

czas zapewne mielibyśmy okazję stwierdzić, że metoda dialektyczna jest czymś żywym i płodnym, jeżeli się 

jej nie redukuje do konwencjonalnych formuł i nie stosuje względem niej zabiegów petryfikujących37. 

Rzecz znamienna, że to właśnie w artykułach S. Ossowski, którego uznani za marksi-

stów polemiści za marksistę nie uważali, znajduje się zdumiewająco bezkompromisową 

obronę wartości intelektualnych marksizmu, obronę marksizmu zarówno przed jego do-

gmatycznymi jak i rewizjonistycznymi aberacjami w szczególności38. Zniekształcenia te 

mają bowiem swe źródło – zdaniem S. Ossowskiego – przede wszystkim w niezrozumieniu 

                                                           
32  Por. Ibidem, s. 4. 
33  Por. Ibidem, s. 7. 
34  Por. Ibidem. 
35  Por. Ibidem, s. 8. 
36  Por. Ibidem, s. 11-16. 
37  Ibidem, s. 18. 
38  Por. S. Ossowski, Doktyna marksistowska, op. cit., s. 510-512. 
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istoty marksizmu. I w jednej i w drugiej ujawnia się w konsekwencji po prostu zwykła igno-

rancja i dyletantyzm. Dla S. Ossowskiego rzetelnego człowieka i autentycznego uczonego 

ani dyletantyzm, ani ignorancja nie mogą być tolerowane, ponieważ wyrządzają współcze-

śnie nieobliczalne szkody marksizmowi. Mając więc z tego tytułu nieprzejednaną niechęć 

do dyletantyzmu i ignorancji oraz wystarczającą ilość argumentów przeciwko nim – pisał 

jednak w sposób niezwykle spokojny, wyjaśniając, że jedną z przyczyn słabości teoretycznej nie-

których marksistów jest niedocenianie faktu, że rozwój nowoczesnej nauki u n i e możliwił rozsądne wypo-

wiadanie się o zagadnieniach poszczególnych dziedzin tym, którzy nie są specjalistami, lub którzy nie 

poświęcili długich okresów metodycznej pracy dla zapoznania się ze sprawami, o których pragną wyroko-

wać. Dyletantyzm ludzi, którzy sądzą, że potężny oręż dialektyki, choćby tylko powierzchownie przyswo-

jony, wystarczy za wszystko, nie szkodzi krytykowanym przez nich dziełom, lecz szkodzi marksizmowi. 

(…) Chcąc dyskutować o nowoczesnej logice – pisał S. Ossowski, trzeba znać logikę nowoczesną. Chcąc 

w imieniu marksizmu zabierać głos w sprawach etnologii, trzeba znać marksizm i trzeba znać przynajm-

niej te dziedziny nowoczesnej etnologii, których dyskusja dotyczy39. 

Krytyka dyletantyzmu daje się uzasadnić i tym jeszcze – zdaniem S. Ossowskiego – iż 

dyletantyzm właśnie prowadzi nieuchronnie do teoretycznej bezwładności nie tylko niektó-

rych marksistów, ale również do izolacji między marksizmem i nauką współczesną. Niegdyś 

izolację tę między dwoma nurtami przerywali u nas tacy ludzie – stwierdzał Ossowski – jak Nałkow-

ski, Krzywicki, Czarnowski, ludzie, którzy silnie zaważyli w rozwoju myśli naukowej. Dziś trzeba ją 

przerwać na dobre. Trzeba wyjść poza przemilczanie rzekomo drażliwych spraw. (…) Klasa robotnicza i 

jej partia nie tylko nie lękają się swobodnego wysiłku myśli – pisał S. Ossowski cytując fragment przemó-

wienia Laurenta Casanovy na XI Kongresie Francuskiej Partii Komunistycznej – ale wprost przeciwnie – 

pożąda go tak, jak życie pożąda światła. To właśnie dla sił reakcji społecznej i politycznej ta swoboda 

stała się nie do zniesienia40. Ignorancja i dyletantyzm stają się szczególnie groźne kiedy wystę-

pują w sytuacji wzmożonego zapotrzebowania społecznego na wiedzę. Formułowanie pewnych 

zagadnień i tez w sposób nieodpowiedzialny, który mąci w głowach i przeszkadza w zdobywaniu wyrobie-

nia umysłowego, stanowi w dzisiejszych warunkach większe niebezpieczeństwo niż kiedykolwiek, gdyż 

grozi przede wszystkim w szerokie rzesze samouków i tych, którzy nie mają należytego systematycznego 

przeszkolenia. Stawianie tezy, której człowiek o zdrowym rozsądku zrozumieć nie może, tezy niezgodnej z 

rzeczywistością, niezgodnej również z praktyką umysłową klasyków marksizmu, nie tylko stoi na prze-

szkodzie wyrobieniu logicznemu młodych marksistów, ale przyzwyczaja do braku odpowiedzialności za 

własne słowa. Spotykałem się już z opinią – dodaje w tym miejscu S. Ossowski – że marksiście 

                                                           
39  S. Ossowski, Teoretyczne zadania marksizmu, op. cit., s. 9-10. 
40  S. Ossowski, Doktryna marksistowska, op. cit., s. 511-512. 
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wolno mówić zdania, które są ani prawdziwe, ani fałszywe. Nie ma lepszej recepty – stwierdza cytowany 

autor – na zamazywanie konturów myśli41. 

W końcowym fragmencie artykułu będącego szkicem teoretycznych zadań marksizmu 

S. Ossowski formułuje następujące pytanie: czy w aktualnej sytuacji (nie tylko dlatego, że trzeba 

w naszych warunkach skoncentrować energię na wysiłkach odbudowy, ale dlatego, że akurat w czasie, 

kiedy pisał ten artykuł została zerwana konferencja londyńska, a Stany Zjednoczone podpisały z gen. 

Franco układ w sprawie baz lotniczych w Hiszpanii, co nasuwa refleksję, że Hitler nie umarł bez dzie-

dzica) jest pora na troskę o subtelności teoretyczne, gdy mogą płonąć lasy?42 Charakterystyczne jest to, 

że na tak sformułowane pytanie S. Ossowski odpowiadał twierdząco. I jest znamienne, że 

dla utwierdzenia słuszności swego stanowiska przywołuje następujące przykłady: dzieje 

Komuny Paryskiej, która w oblężonym Paryżu, walcząc o istnienie, tworzyła doniosłe de-

krety i projekty dotyczące luksusowych spraw nauki i kultury, fakt powstania jednego z naj-

ważniejszych teoretycznych dzieł Lenina, który ukrywając się w Finlandii przygotowywał 

się do odegrania dziejowej roli, oraz przykład republikańskiej Hiszpanii, tworzącej w czasie 

heroicznych walk nowe wartości i wprowadzającej reformy w sprawach wychowania i kul-

tury. W życiu społecznym – stwierdzał i podkreślał S. Ossowski – ekspansja energii w jednej dzie-

dzinie wzmaga często potencjał innych źródeł energii43. 

Przedstawione wyżej artykuły S. Ossowskiego wywołały szeroki rezonans i spotkały się 

z prawdziwym zainteresowaniem w kołach naszych intelektualistów44. Ale nie wszystkie tezy i opinie 

autora artykułów Doktryna marksizmu na tle dzisiejszej epoki i Teoretyczne zadania marksizmu 

zyskały aprobatę w środowisku marksistowskim, do którego w gruncie rzeczy były kiero-

wane. Pojawiły się w związku z tym artykuły bezpośrednio lub pośrednio polemizujące 

z S. Ossowskim. Spośród nich dwa zasługują na szczególną uwagę. Artykuł dyskusyjny 

J. Hochfelda: O znaczeniu marksizmu45 i A. Schaffa: Marksizm a rozwój nauki46. Wymienione 

artykuły mają – rzecz jasna – charakter polemiczny i jako takie w niektórych miejscach są 

zbieżne, a w innych radykalnie rozbieżne. Różnią się one jednak od siebie nie tylko tym, że 

zostały napisane przez dwie odmienne indywidualności. Różnią się one więc między sobą 

nie tylko na powszechnie znanej zasadzie, że jeśli o tym samym piszą dwaj uczeni, to nie 

znaczy, iż piszą tak samo i to samo. W artykule J. Hochfelda wyraźnie ujawnia się tendencja 

do ukazania, że jego rozważania, opinie i oceny w związku z artykułami S. Ossowskiego 

                                                           
41  S. Ossowski, Na szlakach marksizmu, in: Myśl Współczesna 8-9/1948, s. 31-32. 
42  Por. S. Ossowski, Teoretyczne zadania marksizmu, op. cit., s. 18. 
43  Ibidem, s. 18. 
44  Tak pisał A. Schaff w art.: Marksizm a rozwój nauki (Art. dyskusyjny), in: Myśl Współczesna nr 6-7/1948, s. 245. 
45  J. Hohfeld, O znaczeniu marksizmu (Art. dyskusyjny), in: Myśl Współczesna 4/1948, s. 70-94. 
46  A. Schaff, Marksizm a rozwój nauki, op. cit., s. 245-263. 
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mają charakter indywidualny – osobisty. Natomiast w artykule A. Schaffa od pierwszego do 

ostatniego zdania formułuje się sądy, opinie i oceny w taki sposób, aby czytelnik miał wra-

żenie, że chociaż prezentuje je jeden autor, mają one jednak kolektywny charakter. 

W związku z tym każdy z tych artykułów miał – jeśli tak rzec można – inny ciężar gatun-

kowy. W toku analizy wyjaśnię dlaczego na ten aspekt trzeba koniecznie zwrócić uwagę. 

Porównajmy wstępne fragmenty obu artykułów w kolejności – w jakiej się ukazały. Otóż 

J. Hochfeld po streszczeniu istoty zarzutów jakie formułuje S. Ossowski pod adresem niektó-

rych kategorii marksistów-naukowców, stwierdzał: W artykule prof. Ossowskiego jest – jak mi się 

wydaje – ogromnie wiele słusznych spostrzeżeń i uwag; nawet te, które budzą pewne wątpliwości, są płodne 

i pożyteczne, bo staną się bodźcem do myślenia. Ale niezależnie od kilku – być może nie w całej rozciągło-

ści słusznych uwag, do których spróbuję wrócić w trakcie lub w końcu niniejszego artykułu, dwie rzeczy 

generalnie w spostrzeżeniach prof. Ossowskiego wydają mi się uproszczeniami47. A. Schaff w analo-

gicznym miejscu pisał: Cel polemiki prof. Ossowskiego to przedsięwzięta przez przyjaciela i sympatyka 

próba wytknięcia przyjaznego tych niedociągnięć w teoretycznym rozwoju marksizmu, które – jego zdaniem, 

dają się zauważyć w współczesnym marksizmie i które hamują ten rozwój. Taki punkt wyjścia, jak 

i poziom artykułów dyskusyjnych prof. Ossowskiego każą przeprowadzoną z nim dyskusję wykorzystać 

dla wyłuskania pozytywnych wskazań, które mogłyby przysłużyć się sprawie rozwoju myśli marksistow-

skiej w Polsce. W tym celu konieczne jest jednak merytoryczne rozprawienie się z błędnymi koncepcjami 

autora, które wypaczają niejednokrotnie jego myśli pozytywne i pozwalają wbrew jego woli i intencji – 

chwytać się zdecydowanym przeciwnikom marksizmu litery jego artykułów. A tych merytorycznie błędnych 

koncepcji i argumentów jest w artykułach prof. Ossowskiego niemało. Dlatego też nie sposób rozprawić się 

z wszystkimi w ramach jednego artykułu. Dyskusja jednak dopiero się zaczyna48. W odróżnieniu od 

J. Hochfelda, A. Schaff przed przystąpieniem do merytorycznej polemiki z S. Ossowskim, 

w fragmencie zatytułowanym: Z czym się zgadzamy? prezentuje pokaźną liczbę punktów przy 

czym każdy z nich zaczyna się od owego zgadzamy się…49, a kończy stwierdzeniem: nasze 

drogi rozchodzą się jednak wówczas, gdy prof. Ossowski zaczyna się doszukiwać genezy tych grzechów 

głównych i stara się znaleźć źródło złego w samym marksizmie. Te rozważania znajdują swój wyraz w 

teorii dwóch funkcji marksizmu – naukowej i „religijnej”, i ta teoria stanowiąca centralny punkt rozwa-

                                                           
47  J. Hochfeld, O znaczeniu marksizmu, op. cit., s. 71. 
48  A. Schaff, Marksizm a rozwój nauki, op. cit., s. 245-246. 
49  Por. Ibidem, s. 246-247. Jeden z tych punktów brzmiał: Zgadzamy się więc w potępieniu grzechów głównych: dogmaty-

zmu, postawy egzegety i mętniactwa. Zgadzamy się i z tym, że grzechy te ciążą w większym lub mniejszym stopniu na poszcze-
gólnych pisarzach i publicystach-marksistach (co zresztą – jak słusznie podkreślił w swej odpowiedzi Hochfeld – jest charaktery-
styczne dla adherentów marksizmu w o wiele mniejszym stopniu, niż dla wielce czcigodnych i przyodzianych w togi reprezentantów 
tzw. oficjalnej uniwersyteckiej nauki). Zgadzamy się również i z tym, że wyplenienie tych chwastów jest konieczne dla rozwoju 
teorii marksistowskiej, i że otwarta przyjacielska krytyka ku temu celowi zmierzająca jest zjawiskiem pozytywnym i przedsię-
wzięciem godnym pochwały. Ibidem, s. 247. Oczywiście, że ani w tym fragmencie ani w żadnym innym A. Schaff 
nie wspomina o tym, że S. Ossowski wiele uwag krytycznych zgłosił pod jego bezpośrednim adresem. 
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żań prof. Ossowskiego, jest też ich piętą achillesową50. Następnie w trzech kolejnych fragmentach 

artykułu zatytułowanych: Naukowa i „religijna” funkcja marksizmu; Socjologia a filozofia; Dialek-

tyka a logika formalna – następuje owo merytoryczne rozprawienie się z błędnymi koncepcjami 

S. Ossowskiego. Rzeczywiście A. Schaff nie dyskutuje z S. Ossowskim, lecz rozprawia się 

z jego koncepcjami. Ma to istotny wpływ na sposób formułowania przez A. Schaffa zarzu-

tów pod adresem S. Ossowskiego i decyduje o stopniu ich merytorycznej wartości. 

Charakterystyczną cechą sposobu merytorycznego rozprawiania się z błędnymi koncepcjami, któ-

ry A. Schaff zastosował w stosunku do S. Ossowskiego, było to, że rozprawiający się najpierw 

poddał tekst krytykowanych artykułów swoistej preparacji, a następnie z tak przyrządzonym 

tekstem podjął zasadniczą polemikę. Subtelności tego specyficznego sposobu występują 

w całym artykule, jednakże szczególnie wyraźnie manifestują się w następującym fragmen-

cie artykułu A. Schaffa: Rozumowanie prof. Ossowskiego jest następujące. Marksizm jest teorią na-

ukową o wielkim znaczeniu historycznym, jednocześnie jednak jest podstawą ideologiczną międzynarodowe-

go ruchu robotniczego. Jeśli w pierwszym wypadku mamy do czynienia z n a u k o w ą  funkcją marksi-

zmu, to w wypadku drugim spełnia on funkcję społecznej więzi łączącej masy proletariatu w jeden walczą-

cy obóz. Ponieważ, zgodnie z teorią Durkheima, , funkcja społeczna religii polega, niezależnie od treści 

wiary – na wiązaniu członków grupy wspólną wiarą i podporządkowaniu się uznanym autorytetom, ta 

druga funkcja marksizmu, funkcja więzi społecznej, jest – wedle prof. Ossowskiego – funkcją r e -

l i g i j n ą  (oczywiście w durkheimowskim tego słowa znaczeniu). Otóż powiada dalej prof. Ossowski, że 

dwie funkcje społeczne marksizmu są rozbieżne a nawet sprzeczne. Jeśli bowiem funkcja naukowa wymaga 

niczym nieograniczonej wolności badań i postępu naukowego, to funkcja »religijna« narzuca badaczowi, 

w imię interesów jedności i bojowości grupy, tendencje zachowawcze, skłonność do dogmatycznego skostnie-

nia i do zajęcia postawy egzegety, stawiającego uznane autorytety wyżej nad prawdą naukową. Stąd wnio-

sek: jeśli wśród marksistów występują: dogmatycy, egzegeci, ludzie nie znajdujący się na poziomie wiedzy 

współczesnej, mętniacy itp., itp., to wszystkiemu winna »religijna« funkcja marksizmu. I wniosek dalej 

idący, którego subiektywnie prof. Ossowski zapewne nie chciałby wysunąć, ale który z logiczną konsekwen-

cją wypływa z całego rozumowania: jak długo marksizm łączyć będzie teorię z praktyką – a to jest 

właśnie jego fundamentem – jak długo współistnieć będą te dwie jego funkcje – naukowa i »religijna«, tak 

długo marksizm nie może rozwijać się jako nauka. A ponieważ marksizm uporczywie trzyma się zasady 

jedności teorii i praktyki, wobec tego werdykt ten, jeśli idzie o marksizm jako naukę, jest werdyktem 

śmierci. T e g o  autor powiedzieć z pewnością nie chciał, ale t o  właśnie mówi jego artykuł. T y c h  

właśnie konsekwencji chwytać się będą przeciwnicy marksizmu, wykorzystując subiektywnie pozytywne, 

lecz obiektywnie błędne stanowisko autora. Rozbieżność między intencją a praktycznym rezultatem wy-

                                                           
50  Ibidem, s. 247. 
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pływa – zdaniem A. Schaffa – z przyjęcia fałszywych przesłanek, na których oparte jest całe rozumowa-

nie prof. Ossowskiego51. 

Godzi się w tym miejscu zauważyć nie tylko to, że A. Schaff interpretując tekst 

S. Ossowskiego tendencyjnie go zmienia, ale również i to, że dążąc do pozyskania zwolen-

ników dla swojej koncepcji marksizmu imputuje krytykowanemu autorowi idee i pomysły, 

których ten w żadnym ze swych artykułów nie wypowiadał. Interesujące i charakterystycz-

ne zarazem jest to, że A. Schaff nie cytuje i nie podaje – zgodnie z przyjętymi zwyczajami – 

o jaki konkretny fragment rozważań S. Ossowskiego chodzi, z którym w danym momencie 

polemizuje. Taki sposób dyskusji utrudniał czytelnikom możliwość konfrontowania sensu 

wywodów i zasadności formułowanych zarzutów. Czytając wszakże uważnie artykuł 

A. Schaffa: Marksizm a rozwój nauki, odnosi się wrażenie, że jego autorowi wcale nie zależa-

ło na tym, aby jego czytelnik rozważał wnikliwie racje polemizujących stron. Chodziło 

przede wszystkim o to, aby czytelnik Myśli Współczesnej odrzucił zdecydowanie stanowisko 

S. Ossowskiego – jako całkowicie błędne, a tym samym i wyjątkowo niebezpieczne dla 

marksizmu i przyjął bez zastrzeżeń punkt widzenia A. Schaffa jako jedynie słuszny, nauko-

wy i prawdziwie marksistowski. Był on tak dalece przekonany zarówno o słuszności swego 

stanowiska, jak i o szczególnej roli, jaka przypadła mu do spełnienia w rozstrzyganiu tego, 

co jest lub nie jest korzystne dla marksizmu, iż postanowił merytorycznie rozprawić się nie tylko 

z tym, co S. Ossowski w swoich artykułach faktycznie powiedział, ale również i z tym, czego 

– jak sam pisze – krytykowany autor powiedzieć z pewnością nie chciał, ale to właśnie mówi jego arty-

kuł. Jednakże w artykule A. Schaffa o tym, co i jak mówił krytykowany S. Ossowski, decy-

dował krytykujący. Przeto w rzeczonej krytyce występuje merytoryczna rozprawa i z tym, 

czego nie powiedział S. Ossowski, ale pomyślał sobie A. Schaff i przypisał krytykowanemu. 

Mamy tu więc nie tylko propozycję zadziwiającej metody, lecz także wyjątkowo konkretny 

przykład jej zastosowania. W metodzie tej szczególną rolę pełnią – jak można to zauważyć – 

pojęcia subiektywnie pozytywne i obiektywnie błędne. Umiejętne operowanie tymi pojęciami da-

wało – jak się okazuje – wprost nieograniczone możliwości interpretacyjno-oceniające. Przy 

ich pomocy można było bowiem ujawnić nie tylko rozbieżności między intencją a praktycznym 

rezultatem u autora, którego poglądy poddane były krytyce, ale również wyjątkowo skutecz-

nie spostponować i ograniczyć jego autorytet. Tym bardziej, że krytykujący kierując się 

tylko sobie wiadomymi kryteriami autorytatywnie ustalał, co jest w krytykowanych poglą-

dach subiektywnie pozytywne i co obiektywnie błędne. Mówiąc inaczej – przy pomocy wymienio-

nych pojęć i posługującej się nimi metody można było pochwalić dobre intencje i tym ostrzej 

                                                           
51  Ibidem, s. 247-248. 
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zaatakować poglądy. A więc zachować pozory przyzwoitości i obiektywności naukowej, 

przysłużyć się marksizmowi i własnej sławie52. Abstrahując jednak w tym momencie od 

czynnika subiektywnego, który bez wątpienia miał poważny udział w akcie kreowania meto-

dy merytorycznego rozprawiania się z błędnymi koncepcjami, można, a nawet trzeba – ze względu na 

żarliwość z jaką była ona stosowana – postawić pytanie: czy rzeczywiście służyła ona do-

brej sprawie? A więc czy służyła – mówiąc konkretnie – marksizmowi? Pytanie tak sformu-

łowane można uzasadnić tym, iż metoda ta, jak to już zaznaczyłem, była powielana53. 

                                                           
52  Identyczny sposób krytyki A. Schaff zastosował cztery lata później w stosunku do K. Ajdukiewicza. W pod-

sumowaniu krytyki poglądów tego autora zatytułowanej O praktycznych wydźwiękach idealistycznej semantyki i kon-
wencjonalizmu A. Schaff pisał: Należy na wstępie zatrzymać się krótko nad charakterystyką pozycji społeczno-politycznej Aj-
dukiewicza. Przed wojną należał on do obozu liberałów, którzy w warunkach faszyzacji kraju odegrali niewątpliwie rolę 
względnie postępową. Należał do obozu tych postępowych inteligentów, którzy umieli przeciwstawić się narastającej fali chuligane-
rii oenerowskiej na uczelniach. Po zwycięstwie władzy ludowej Ajdukiewicz stanął natychmiast do pracy na polu organizacji na-
uki. W tym okresie niewątpliwie zbliżył się w swej praktyce do obozu proletariackiego i należy do tej części twórczej inteligencji, 
która bierze czynny udział w budownictwie nowego życia w Polsce. Nie oznacza to bynajmniej, że przezwyciężył swój burżuazyj-
ny liberalizm, ani też, że przezwyciężył ostatecznie swe błędne pozycje teoretyczne. A o ich wydźwięki praktyczne idzie nam wła-
śnie w tym miejscu. Przystępując do analizy poglądów K. Ajdukiewicza z punktu widzenia tych praktycznych wydźwięków, na-
leży raz jeszcze wyraźnie odgraniczyć subiektywną intencję autora od obiektywnego wydźwięku jego teorii. Ajdukiewicz z pewno-
ścią nie chciał osiągnąć tych skutków społecznych, które implikuje jego teoria, gdy uprawiał swoje semantyczne czy konwencjonali-
styczne rozważania. Chętnie to przyznajemy. Ale czy to zmienia w czymkolwiek obiektywną sytuację, czy to zmienia obiektywny 
fakt, że jego teoria rzeczywiście implikuje określone poglądy społeczne? A o to przecież nam idzie. Decydujące znaczenie ma nie 
to, co autor c h c i a ł  powiedzieć, lecz o b i e k t y w n y  wydźwięk jego doktryny. I charakteryzując doktrynę określamy wła-
śnie jej obiektywną rolę społeczną, a nie intencje i osobiste cechy jej twórcy, jak o tym wspomnieliśmy już wyżej. A. Schaff: Po-
glądy filozoficzne Kazimierza Ajdukiewicza (Szkic krytyczny). Stenogram wykładu wygłoszonego w Instytucie 
Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR. Warszawa, KiW, 1952, s. 64-65. 

53  Była powielana zarówno przez samego jej autora, jak i przez jego zwolenników, którzy uznali ją za dopusz-
czalną i niesprzeczną z sumieniem uczonego. Można w tym zakresie wymienić takie artykuły, jak: A. Schaffa, 
Walka klas w filozofii, in: Kuźnica 23/1949, s. 2 i 4, czy też tego autora artykuł: Poglądy filozoficzne K. Ajdukiewicza, 
in: Myśl Filozoficzna 1-2/1952, s. 209-256; Fritzhanda, Na manowcach idealizmu obiektywnego w etyce, in: Myśl 
Współczesna 9/1951, s. 222-259 (zawierający m.in. krytykę poglądów W. Tatarkiewicza); B. Baczki, O poglądach 
filozoficznych i społeczno-politycznych Tadeusza Kotarbińskiego, in: Myśl Współczesna 1-2/1951, s. 247-289; 
T. Krońskiego: Świat w klamrach ontologii, „Myśl Filozoficzna” 1/1952, s. 318-331 (recenzja zawierająca krytykę 
poglądów R. Ingardena) i tegoż autora: O „historii filozofii W. Tatarkiewicza, in: Myśl Filozoficzna 4/1952, s. 249-
272. W wymienionych artykułach widać wyraźnie wpływ wspomnianej metody. Pisali je jednak autorzy dyspo-
nujący niewątpliwie wiedzą i umiejętnościami pisarskimi. Można przypuszczać, że właśnie te dwa czynniki po-
wstrzymywały od apodyktycznej krytyki – od krytyki niżej pewnego poziomu i jednoznacznie negatywnych, 
jednoznacznie niszczących ocen-poglądów, które były przedmiotem refleksji. Ale to, czego nie chcieli albo też 
nie mogli napisać wymienieni wyżej autorzy pisali inni, którzy dzięki temu właśnie stawali się ex tempore auto-
rytatywnymi marksistami. Wystarczy przejrzeć elaboraty np. E. Adlera czy R. Zimanda. Por. art. i rec. np. E. 
Adlera: Czyja wolność?, in: Kuźnica 26/1949, s. 3-4 (zawiera krytykę poglądów N. Łubnickiego); R. Zimanda: S. 
Ossowski – U podstaw estetyki, in: Myśl Współczesna 2/1951, s. 248-290. W grupie tej należy umieścić również L. 
Kołakowskiego z jego głosem w dyskusji nad radykalnym konwencjonalizmem publikowanym w Myśli Filozo-
ficznej 2/1953, s. 335-373, a zwłaszcza ze względu na wcześniej opublikowaną recenzję pt. Kilka uwag w sprawie 
„Przeglądu Filozoficznego” opublikowaną w Nowych Drogach 2/1950, s. 288-299. Przedmiotem dowcipnej i bojowej 
krytyki, L. Kołakowskiego, jak pisał jeden z autorów Kuźnicy (28/1949, s. 7), byli nie tylko idealiści S. Świeżaw-
ski i ks. Pastuszka, lecz również prof. N. Łubnicki. Oto, co wówczas L. Kołakowski, uważający się za marksi-
stę pisał: prof. N. Łubnicki ze swą uderzająco płytką i niefortunną próbą referowania i krytyki dialektyki materialistycznej 
(chodzi o artykuł N. Łubnickiego: „Zagadnienia teoriopoznawcze materializmu dialektycznego”). Metodą prof. Łubnickiego jest 
najczęściej powtarzanie pewnych, często w sposób wypaczony i nieścisły, tez klasyków marksizmu, zupełny brak usiłowań zro-
zumienia ich, i niekiedy – chybione próby krytyki. Sprawę tę odkładam na razie, gdyż wymaga ona oddzielnego i szczegółowego 
rozpatrzenia. Ibidem, s. 292. Zwracam uwagę, iż L. Kołakowski zanim szczegółowo rozpatrzył, już ogólnie 
ocenił. Polityczne oblicze autora niedołężnej krytyki – pisał dalej L. Kołakowski – ujawnia się natomiast dobitnie w jego 
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Nie dziwi nas obecnie jednoznacznie negatywna odpowiedź na postawione pytanie i 

jednoznacznie negatywna ocena samej metody oraz jej stosowania. Nie dziwi – jak sądzę – 

nawet samego jej autora. To jednak, co dziś jest dla marksistów oczywiste – w czasach, 

które są przedmiotem refleksji – nie przedstawiało się z różnych zresztą względów – tak 

jasno i wyraźnie. Stąd też zainicjowana przez A. Schaffa metoda – merytorycznego rozprawiania 

się z błędnymi koncepcjami, choć ewidentnie sprzeczna z istotą marksizmu i całkowicie absur-

dalna na jego gruncie, nie została odrzucona. W tamtych czasach jedynie S. Ossowski pro-

testował przeciwko inkryminowanej tu metodzie i ostrzegał przed jej społecznymi skutkami 

pisząc: To nie jest sprawa osobista. Tu idzie o pewne dość rozpowszechnione obyczaje, których skutki 

społeczne nie są do zlekceważenia. Jeżeli zachowamy tak niefrasobliwy stosunek do tekstów, z którymi się 

polemizuje, to nie przeprowadzimy żadnej poważnej dyskusji i nie posuniemy zagadnień naprzód. Nie 

sądzę, aby w ten sposób można było służyć wspólnej sprawie54. 

Metoda – jak już stwierdziłem – nie została odrzucona. Odwrotnie – znalazła nie tylko 

uznanie, ale i gorliwych kontynuatorów zwłaszcza wśród tych, którzy z różnych powodów 

usiłowali jak najszybciej znaleźć się w obozie marksistowskim. Oni też w latach 1948-1953 

podejmowali próby udoskonalenia tej obcej marksizmowi metody. Należy w tym miejscu 

zauważyć, iż często ci sami i im podobni – poczynając od 1956 r. – będą usiłowali iden-

tyczną metodą rozprawiać się z Marksem, Engelsem i Leninem imputując twórcom marksi-

zmu własne idee i znowu głosić, że ich wizja marksizmu jest jedynie poprawna. Można więc 

wykazać, że i dzieje tej specyficznej metody dowiodły bezsensowności przeświadczenia, iż 

może ona służyć dobrej sprawie w ogóle, a marksizmowi w szczególności. Nie może służyć 

marksizmowi to, co zawiera w sobie jakąkolwiek postać nierzetelności, bądź jakąkolwiek 

formę makiawelizmu. Stąd nie ulega wątpliwości, że sposób – metoda, merytorycznego rozpra-

wiania się z błędnymi koncepcjami jaką zaproponował A. Schaff w artykule: Marksizm a rozwój 

                                                                                                                                              
pracy pt. „Indywidualizm a demokracja”, zamieszczonej w 44 roczniku „Przeglądu” (s. 402-417). Dzieło to jest międleniem 

wytartych i dawno skompromitowanych doszczętnie frazesów blumistów i liberałów na temat »wolności«, »autonomiczności«, 

»sympatii powszechnej« i tym podobnych haseł, które już od dziesiątków lat pełniły wartę honorową u wrót liberalizmu kapitali-
stycznego, a dziś straszą jeszcze jako gromnice nad jego trumną. Prof. Łubnicki rozprawia się przede wszystkim z hipostazowa-

niem wszelkich bytów społecznych, wykazując, że nie istnieją »klasy«, »narody« i tym podobne twory jako nadrzędne i nieza-

leżne od składających się na nie jednostek bytu. (…) Mówi się o »społeczeństwie«, o »współczesnym społeczeństwie« itp. całko-
wicie abstrakcyjnie, zakładając milcząco, że wszystkie społeczeństwa i państwa są w zasadzie takie same. Wszystkie bowiem są 
aglomeratami jednostek”. I kończy naśladując mistrza: N i e  w yp ow i e dz i an ym  t e d y  e x p l i c i t e ,  a l e  uk r y t ym  z a -
ł o ż e n i em  t e o r i i  p r o f .  Łubn i ck i e g o  j e s t  o d r zu c e n i e  w a lk i  k l a s ow e j  w  s p o ł e c z e ń s t w i e .  Nadto milczące 

założenie istnienia wspólnej dla wszystkich ludzi »natury ludzkiej«, opartej o »instynkt samozachowawczy«, »zdolność orga-

niczną współprzeżywania«, »sympatię psychologiczną« itp. Jak widzimy, niczego nie brak z rekwizytorni, ufundowanej przeszło 
półtora wieku temu nakładem angielskiej i francuskiej burżuazji. Rzecz szczególna – dodaje – jak burżuazja nie dostrzega po-
stępującego rdzewienia swojego oręża, które z biegiem czasu z błyszczących mieczy przeobraziło się w tępe piły. Ibidem, s. 292-
293 (wyróżnienie spacją B.B.). 

54  S. Ossowski, Na szlakach marksizmu, in: Myśl Współczesna 8-9/1948, s. 23. 



Istota i implikacje sporu o funkcje marksizmu 

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

89 

nauki, niezależnie od motywów i intencji jej autora, w stosunku do marksizmu spełniła 

i spełniała zawsze – ilekroć była stosowana – rolę negatywną, ponieważ w sposób istotny 

ograniczała faktyczne możliwości rozwoju autentycznego marksizmu. Jej negatywna rola 

w tamtych latach była wprost proporcjonalna do intensywności propagowania jej jako 

prawdziwie naukowej, jedynie słusznej i autentycznie marksistowskiej. 

Rozważania nad istotą i konsekwencjami metody zainicjowanej przez A. Schaffa nie mogą 

nie uwzględniać próby refleksji dotyczącej jej genezy. Chodzi zwłaszcza o próbę wyjaśnie-

nia tego, w jakim stopniu wspomniana metoda – merytorycznego rozprawiania się z błędnymi kon-

cepcjami przyjaciela i sympatyka marksizmu była generowana i warunkowana faktycznymi po-

trzebami oraz charakterem ówcześnie prowadzonej walki ideologicznej, a więc czynnikami 

obiektywnymi? A w jakim stopniu inspirowana była czynnikami subiektywnymi? To znaczy 

względami czysto osobistymi, czy też osobowościowymi samego jej autora. Czy wymienio-

ne czynniki są w normalnej, że tak powiem – proporcji, czy też, któreś z nich dominują? 

Jeżeli tak sformułowane pytanie określi kierunek analizy artykułu A. Schaffa: Marksizm 

a rozwój nauki, to okaże się, że tych obiektywnych czynników nie jest wiele. Co więcej – nawet 

te, które krytykujący wymienia dla uzasadnienia konieczności merytorycznego rozprawiania 

się z błędnymi koncepcjami S. Ossowskiego są przesadnie udramatyzowane. Ujawnia się to 

chociażby w cytowanym już fragmencie, w którym A. Schaff usiłuje dowieść, że poglądy 

i stanowisko S. Ossowskiego w sprawie dwóch funkcji marksizmu w konsekwencji jest 

werdyktem śmierci dla marksizmu jako nauki, ponieważ uderza w jego fundamentalną zasadę 

jedności teorii i praktyki. Chociaż subiektywnie tego autor powiedzieć z pewnością nie chciał – 

dodaje A. Schaff. 

Charakterystyczne w tej polemice jest to, że format i ciężar zarzutów wypowiadanych 

przez A. Schaffa pod adresem S. Ossowskiego jest zawsze nieporównanie większy niż 

merytoryczne wartości argumentów uzasadniających te zarzuty. Świadczy to o tym, że 

krytykującemu zależało nie tylko na tym, aby ujawnić sporne problemy, wyjaśnić nieporo-

zumienia i odrzucić błędne koncepcje, ale również i na tym, aby autora tych koncepcji ustawić 

jednoznacznie na pozycji określanej jako niemarksistowska55. Pozwalało to wykluczyć 

S. Ossowskiego jako ewentualnego współpartnera w określaniu zasad kontynuacji i kierun-

ków rozwoju marksizmu w Polsce. Tym bardziej, że ten ewentualny współpartner nie tylko 

ujawnił znajomość dzieł klasyków marksizmu, wyraźnie zarysowaną wizję jego kontynuacji, 

lecz także zdecydowany sprzeciw w stosunku do koniunkturalno-dyletanckich form jego 

                                                           
55  Sądzę, że temu właśnie służyły między innymi określenia w rodzaju: przyjaciel i sympatyk marksizmu. Por. A. 

Schaff: Marksizm a rozwój nauki, op. cit., s. 245. 
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interpretacji i popularyzacji56. Poszukując odpowiedzi na pytanie, który z czynników mógł 

mieć decydujący wpływ na uformowanie się tej specyficznej metody rozprawiania się z błęd-

nymi koncepcjami – natrafia się nieustannie przede wszystkim na czynniki natury subiek-

tywnej. Daje to podstawę do sformułowania twierdzenia, że sposób w jaki rozprawił się 

A. Schaff z błędnymi koncepcjami S. Ossowskiego nie wynikał jednoznacznie ani z potrzeb 

i charakteru ówcześnie prowadzonej walki57, ani z formy i treści zagadnień przedstawionych 

przez S. Ossowskiego do merytorycznej dyskusji58, lecz z osobowościowych cech 

A. Schaffa rozwiniętych – jak sądzę, na tle wewnętrznego przeświadczenia, że jedynie on 

jest najbardziej predystynowany do tego, aby wyrokować o tym, co jest lub nie jest zgodne 

z marksizmem. Wszystko wskazuje zatem na to, że zarówno sam pomysł jak i sposób roz-

prawienia się z błędnymi koncepcjami ma swą genezę przede wszystkim w sferze subiek-

tywnej; wynika z indywidualnych zapatrywań jego autora, jest wywołany względami osobi-

stymi. Uzasadnia to twierdzenie, że metoda – merytoryczne rozprawienie się z błędnymi koncepcjami 

S. Ossowskiego, jest w istocie specyficznym rodzajem prywatnej inicjatywy A. Schaffa. On też 

w konsekwencji powinien odpowiadać za jej późniejsze skutki, przynajmniej w sensie mo-

ralnym. Akcentuję jednak ten specyficznie subiektywny aspekt w metodzie nie dlatego, aby 

obciążać jej autora odpowiedzialnością moralną za spowodowanie jej wprowadzeniem 

komplikacji dla rozwoju marksizmu, lecz dlatego, aby wykazać jak dalece niestosowne 

i mdłe były podejmowane po 1956 roku próby zacierania faktycznych czynników generują-

cych inkryminowaną tu metodę i jej pochodne. Rzecz bowiem charakterystyczna, że właśnie 

po 1956 roku podobne tendencje i postawy mające swe źródła przede wszystkim w indywi-

                                                           
56  Świadczył o tym dotychczasowy (to znaczy do roku 1948) dorobek S. Ossowskiego oraz artykuły, które stały 

się przedmiotem dyskusji. Dodać tu trzeba również i to, że wiele krytycznych uwag zarówno jeśli idzie o spo-
sób interpretacji jak popularyzacji marksizmu odnosiło się bezpośrednio do A. Schaffa, chociaż S. Ossowski 
nie wymieniał bezpośrednio jego nazwiska. Np. krytyka Plechanowskiej interpretacji dialektyki pod urokiem 
której był A. Schaff. Por. jego artykuły: Zasada sprzeczności w świetle logiki dialektycznej, in: Myśl Współczesna 3-
4/1946, s. 328-353. 

57  Koronny bowiem argument A. Schaffa, iż termin funkcja religijna marksizmu stwarza dogodny grunt operacyjny 
dzięki swej wieloznaczności – dla kołtunerii, dążącej za wszelką cenę do wykazania, że wiara w Boga i wiara w 
materialność świata to jednakowa postawa intelektualna – nie jest przekonywający. Ani S. Ossowski ani A. 
Schaff nie kierowali swoich artykułów do kołtunerii, aby jej wykazać, że marksizm i wiara w sensie katolickim 
to dwie przeciwstawne postawy (cyt. zaczerpnięty z art. A. Schaffa: Marksizm a rozwój nauki, op. cit., s. 249). 
Dodam tu, iż wspomniana kołtuneria nie bardzo mogła się powoływać na S. Ossowskiego, ponieważ ten bar-
dzo wyraźnie wyłożył swoje intencje w pierwszym artykule pisząc: W Polsce sprawa zyskała jeszcze obecnie na aktu-
alności w związku z reformą szkół akademickich i z postulatem wprowadzenia myśli marksistowskiej na uniwersytety. Aby 
uniknąć marnotrawstwa energii społecznej, aby przezwyciężyć nieufność świata naukowego, trzeba jasno powiedzieć, że tu nie 
idzie o wprowadzenie czegoś, co miałoby zastąpić dawny katolicyzm, lecz o rozszerzenie wiedzy i zlikwidowanie uprzedzeń wyro-
słych na gruncie antagonizmów politycznych. Trzeba stwierdzić, że ma to być zamach na ignorancję, a nie na krytycyzm nauko-
wy. S. Ossowski, Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej epoki, op. cit., s. 511-512. 

58  Ani J. Hochfeld, ani A. Schaff nie stwierdzają w artykułach S. Ossowskiego świadomej intencji szkodzenia 
marksizmowi i perspektywom jego rozwoju. Co więcej, sam A. Schaff podkreślał przyjazny stosunek S. Ossow-
skiego do marksizmu. Por. A. Schaff, Marksizm a rozwój nauki, op. cit., s. 245. 
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dualnym – powiedzmy temperamencie polemistów, są interpretowane, w tym również 

i przez A. Schaffa, jako nieuchronne konsekwencje kultu jednostki, którym wyjątkowo chęt-

nie i nader często osłaniano własne skłonności59. Uzasadnieniem dla tego stwierdzenia jest 

między innymi czas (moment) odrzucenia przez autora wymyślonej i stosowanej przez 

niego metody. Otóż autor inkryminowanej tu metody odrzucił ją – jak wskazują na to jego 

własne teksty – nie dlatego, iż była ona wyjątkowo sprzeczna z duchem i metodą walki 

K. Marksa, F. Engelsa i W. Lenina z przeciwstawnymi lub błędnymi koncepcjami, lecz 

dlatego, że w pewnym czasie jego własna metoda zaczęła uderzać w niego samego, w jego 

zdogmatyzowaną wizję marksizmu – grożąc zesłaniem autora wraz z jego wizją do lamusa. 

W takim układzie autor wolał sam odrzucić, a nawet potępić to, co sam wymyślił i stoso-

wał60. 

Wracając wszakże od prób znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące genezy i roli ja-

ką miała spełnić w założeniu jej autora analizowana metoda do meritum stanowiącego 

przedmiot polemiki, to znaczy do problemu dwóch funkcji marksizmu: naukowej i ideolo-

gicznej – to jest funkcji więzi społecznej jaką marksizm spełnia – stwierdzić trzeba, że 

J. Hochfeld nie wystąpił jednoznacznie przeciw używaniu terminologii durkheimowskiej na 

określenie tej drugiej funkcji marksizmu, natomiast sprzeciwił się zdecydowanie stanowisku 

S. Ossowskiego traktującemu te dwie funkcje jako rozbieżne lub sprzeczne. Nie chciałbym 

być posądzony ani o łatwiznę w argumentowaniu ani tym bardziej o demagogię – pisał J. Hochfeld. 

Jestem jak najdalszy od twierdzenia, że zarzuty prof. Ossowskiego są bezprzedmiotowe w stosunku do 

niektórych marksistów. Nie przypuszczam również, aby można było prześliznąć się lekko nad tezą prof. 

Ossowskiego, że nauki Marksa spełniały i spełniają jeszcze funkcję sui generis religii oraz, że posługiwa-

nie się w polemice i nauczaniu środkami autorytetu, zaczerpniętych z dziedzin poza naukowych odgrywa 

szczególnie wśród marksistów-polityków – a to połączenie nauki i polityki jest dość istotną cechą marksi-

zmu – poważną rolę. Chodzi mi tylko o dwie rzeczy. Po pierwsze, w jakim sensie i w jakim stopniu 

                                                           
59  Pamiętajmy przecież – pisał po latach A. Schaff wyjaśniając przyczyny komplikacji – że kult jednostki nigdzie tak 

ostro i wyraziście nie występował, jak właśnie w dziedzinie nauki i kultury. Stalin był tu nie tylko najwyższym autorytetem, ale 
urastał do roli autorytetu jedynego. Prawdą było to, co on orzekał. I nagle ten autorytet został obalony, więcej – spada w opinii 
równie głęboko, jak przedtem wysoko był wyniesiony. On za wszystko odpowiadał, on był sprawcą wszelkiego zła, był postacią 
diaboliczną – takie właśnie widzenie sprawy miało miejsce w opinii publicznej. A. Schaff, Spór o zagadnienia moralności, 
Warszawa 1958, s. 22-23. 

60  Proces odrzucania następuje stopniowo dopiero po 1956 r. Wyrazem odchodzenia od niej jest bez wątpienia 
seria artykułów opublikowanych w latach 1957-1958 w Przeglądzie Kulturalny i w Polityce, które w postaci zbiorku 
zatytułowanego Spór o zagadnienia moralności ukazały się w 1958 r. A. Schaff zmienia w nich radykalnie sposób 
pisania. Rezygnuje np. ze wspomnianej formy kolektywnego osądzania podkreślając równocześnie osobisty cha-
rakter przemyśleń w analizowanych zagadnieniach. Postuluje też konieczność usankcjonowania możliwości 
różnicy zdań i poglądów między marksistami. Ludzie nie chcą – stwierdzał tam – by w imię ochrony fałszywie pojętej 

»jedności ideologicznej« stwarzać bazę dla kultu jednostki w ideologii i w ogóle w twórczości duchowej, stwarzać bazę dla urzędu 
arcykapłana teorii, którego zdanie zawsze ma moc prawdy obiektywnej, pozostawiając innym jedynie funkcję komentatorów zaw-

sze zgodnych z ostatnio ferowaną »prawdą«. A. Schaff, Spór o zagadnienia moralności…, s. 42. 
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funkcje nauki i religii istotnie wykluczają się wzajemnie. Po wtóre, chodzi mi o to, by nie upraszczać 

wyjaśnienia postaw, którym ma się tyle do zarzucenia, by dla ich zrozumienia (a więc i terapii) wyszukać 

właściwą perspektywę61.  

A jak wygląda sprawa z »religijną« funkcją marksizmu? Sprawa przeciwstawności funkcji religijnej i 

naukowej nie jest taka prosta. Decydują o tym warunki społeczne. Ale właśnie w tym durkheimowskim 

ujęciu (i tylko w tym) funkcja religijna nie musi być sprzeczna z funkcją naukową. Wierzenia i obrzędy są 

potężnym czynnikiem ruchów społecznych. Rozwój nauki związany jest z tymi ruchami. Chodzi o to, 

jakim ruchom społecznym te wierzenia i obrzędy służą62. Rzecz charakterystyczna, że to, czego 

obawiał się A. Schaff i co inspirowało go nie tylko do ostrego sprzeciwu, ale i do bez-

względnego ataku w stosunku do S. Ossowskiego (o czym niżej) zostało całkowicie zmini-

malizowane przez J. Hochfelda. Autor ten bowiem w ostatecznej rekapitulacji swoich roz-

ważań o funkcjach marksizmu stwierdzał: Nauce – jako zjawisku społecznemu – towarzyszą 

nieodłącznie określone interesy ludzkie i określone postawy życiowe; określone idee i określone przekona-

nia. Jest to ważny czynnik rozwoju społecznego. Idee te albo pchają rozwój naprzód, albo stawiają mu 

opór. Idee postępowe wiążą się z natury rzeczy z postawą życiową czynną, są optymistyczne i racjonali-

styczne. Idee, które popadają w konflikt z płynącym naprzód życiem przeradzają się w sceptycyzm, 

w pesymizm, wreszcie w irracjonalizm. Nauka o rozwoju społecznym nie przestaje spełniać swej funkcji 

naukowej przez to, że staje się źródłem optymistycznej i racjonalistycznej wiary w sens pracy i życia. Na 

linii postępu funkcje nauki i funkcje idei, czy nawet wiary nie wykluczają się, ale na odwrót, nawzajem się 

wspierają. Wiem, a więc wierzę – mógłby powiedzieć o sobie marksista – wierzę, a więc chcę wiedzieć 

jeszcze więcej – stwierdzał J. Hochfeld63. 

W zarzutach J. Hochfelda pod adresem S. Ossowskiego wydaje się dominować przede 

wszystkim to, że autor ten w sposób nieusprawiedliwiony obdarzył marksistów i marksizm 

wszelkimi wadami i odpowiedzialnością za nie. Sformułowanie zarzutów w ten sposób, jak gdyby 

odnosiły się one do całego ośrodka myśli marksistowskiej, jak gdyby ich przedmiot stanowił szczególną 

cechę tego ośrodka, wydaje się bądź uproszczeniem, bądź paralaktycznym skrzywieniem64. Jest to o tyle 

nieuzasadnione, że współczesny przeciętny adept marksizmu uczy się – stwierdzał J. Hochfeld – 

braku precyzji metaforyczności języka, metafizyki, fideizmu i innych grzechów głównych nie tyle dzięki 

»religijnej« funkcji »doktryny« marksowskiej, ile dzięki potocznemu właśnie w dzisiejszej epoce sposobowi 

wprowadzania w nauki społeczne lub w tzw. humanistyczne; sposobowi dość powszechnie stosowanemu nie 

                                                           
61  J. Hochfeld, O znaczeniu marksizmu, in: Myśl Współczesna 4/1948, s. 74. 
62  Ibidem, s. 92-93. 
63  Ibidem, s. 93. 
64  Ibidem, s. 73. 
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tylko w popularnej publicystyce, ale również w nauczaniu uniwersyteckim, wbrew pozorom rzekomej ścisło-

ści i pseudonaukowego niezrozumialstwa65. 

Stanowisko Hochfelda w sporze dotyczącym funkcji marksizmu jest więc i sensowne 

i obiektywne. Nie lekceważy on istniejącego stanu, ale też nie wpada w panikę z powodu 

artykułów S. Ossowskiego. 

Ten sam problem – jak już podkreślałem – inaczej ujmuje A. Schaff. Jego stanowisko 

jest – rzecz jasna – przeciwstawne stanowisku S. Ossowskiego i J. Hochfelda. A. Schaff 

zdecydowanie odrzucał możliwość używania durkheimowskiej terminologii na określenie 

więzi społecznej jaką marksizm pełni łącząc awangardę klasy robotniczej w jeden obóz rewolucyjny66, 

ponieważ jego zdaniem, istnieje realne niebezpieczeństwo rozumienia terminu »funkcja religijna« 

w znaczeniu potocznym wiary religijnej, co jest sprzeczne z istotą więzi społecznej stanowiącej funkcję 

marksizmu jako n a u k i , jako teorii, która prawdziwie odbija obiektywne prawa rozwoju społecznego, 

która właśnie dzięki temu, że pozwala na rozumienie praw p o s t ę p u  społecznego, staje się więzią 

ideologiczną klasy będącej społecznym nosicielem tego postępu67. Równolegle z wymienionym niebez-

pieczeństwem istnieje i drugie – zdaniem A. Schaffa: narzucenia wraz z durkheimowską termino-

logią błędnej idealistycznej koncepcji więzi społecznej, którą głosi Durkheim68. I dlatego też – konkluduje 

A. Schaff – termin »Funkcja religijna« jest z wszech miar nieszczęśliwie wybrany i da się wytłumaczyć 

jedynie naciskiem tradycyjnej terminologii: socjologicznej, która nie wnosząc nic pozytywnego stwarza do-

godny grunt operacyjny – dzięki swej wieloznaczności – dla kołtunerii, dążącej za wszelką cenę do wyka-

zania, że wiara w Boga i »wiara« w materialność świata – to jednakowa postawa intelektualna69. 

Można i trzeba zgodzić się z A. Schaffem, kiedy oponuje przeciwko stosowaniu wielo-

znacznych terminów, ponieważ owa wieloznaczność rzeczywiście komplikuje możliwość 

jednoznacznego rozumienia faktycznie – radykalnej postawy intelektualnej materialisty od 

postawy idealisty. Pozostaje jednakże kwestia zasadności jednoznacznie negatywnego sto-

sunku i wypływającej stąd oceny tradycyjnej terminologii socjologicznej, a wraz z nią socjologii 

w ogóle i socjologów w szczególności, niezależnie od przesłanek teoretycznych, jakie 

przyjmują oraz sposobu, w jaki ją uprawiają. U A. Schaffa dominuje w tym okresie jedno-

znacznie negatywny stosunek do socjologów i socjologii, ponieważ stoi on na stanowisku, 

że dotychczasowa socjologia znalazła się pod wpływem pozytywizmu. A ten, co jest szcze-

gólnie widoczne w tzw. neopozytywizmie socjologicznym, ogłasza wszelką filozofię w tradycyjnym 

                                                           
65  Ibidem, s. 73. 
66  Por. A. Schaff, Marksizm a rozwój nauki, op. cit., s. 248. 
67  Ibidem, s. 248. Sytuacji nie zmienia – zdaniem A. Schaffa – podkreślenie, że używa się tego terminu w nowym 

rozumieniu. Jeśli bowiem termin posiada pewne znaczenie i w dodatku szeroko upowszechnione, to użycie go w znaczeniu no-
wym, nawet ściśle zdefiniowanym, grozi nieporozumieniem i dlatego jest niewskazane. Por. Ibidem, s. 248. 

68  Ibidem, s. 248. 
69  Ibidem, s. 249. 
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znaczeniu za metafizykę i uważa, że socjologię można zbudować z materiału empirycznego bez jakichkol-

wiek przesłanek filozoficznych70. Każdy przeto socjolog, który nie wyrzeka się empirycznych 

tradycji tej dyscypliny, oponuje w specyficzny sposób przeciw rozstrzyganiu zagadnień 

empirycznych drogą dedukcji filozoficznej oraz jawnie odwołuje się do terminologii pozy-

tywistycznej jest związany z tym nurtem i jako taki zasługuje jedynie na jednoznaczną kry-

tykę i odrzucenie – zdaje się sugerować A. Schaff. Dla sugestii takiej znajdujemy w tekście 

artykułu A. Schaffa pełne potwierdzenie. Tłumaczy też sposób potraktowania propozycji 

S. Ossowskiego w zakresie rozumienia (nazwania) dwóch funkcji marksizmu. A. Schaff 

przyjął więc, że skoro S. Ossowski przyjmuje terminologię Durkheima, to nie może nie 

przyjmować również i pozostałych idei i tez nurtu reprezentowanego między innymi 

i przez tego myśliciela – włącznie z tezą o niezależności socjologii od jakiejkolwiek filozofii71. Przy-

jąwszy takie założenie ustawiające S. Ossowskiego na pozycjach pozytywistycznych, podda-

je je dalej bezwzględnej krytyce pisząc: W zagadnieniu dwu funkcji marksizmu zamyka się właści-

wie treść pierwszego artykułu prof. S. Ossowskiego. Drugi artykuł kreśli program teoretyczny marksizmu 

zgodnie z poglądami autora. Ten drugi artykuł – już chociażby ze względu na szeroki zakres poruszonych 

w nim zagadnień – zawiera o wiele więcej spornych lub wręcz – z naszego punktu widzenia – błędnych 

momentów, aniżeli pierwszy. Zatrzymajmy się tu na jednym z nich, a mianowicie na często powtarzanym 

argumencie o rzekomej niezależności socjologii od jakiejkolwiek filozofii; w konkretnym wypadku występu-

je on w postaci tezy o rzekomej niezależności materializmu historycznego (który się z zastrzeżeniem akcep-

tuje) od materializmu dialektycznego (który się odrzuca lub co do którego ogłasza się teoretyczny indyferen-

tyzm)72. I aby całkowicie pogrążyć S. Ossowskiego – jego domniemane inklinacje i związki – 

stwierdzał, że zagadnienie nie jest nowe, w swoim czasie z tą tezą występowali rewizjoniści, którzy 

odrywali marksowską socjologię od całokształtu systemu marksowskiego, starając się ją połączyć z filozo-

fią neokantyzmu lub machizmu. Po innej nieco linii – pisał dalej A. Schaff – atakuje związek mate-

rializmu historycznego z materializmem dialektycznym tzw. neopozytywizm socjologiczny, który ogłasza 

wszelką filozofię w tradycyjnym znaczeniu za metafizykę i uważa, że socjologię można zbudować z mate-

riału empirycznego bez jakichkolwiek przesłanek filozoficznych. Postaramy się wykazać błędność obu tych 

koncepcji, lecz zanim przystąpimy do merytorycznej rozprawy z poglądem reprezentowanym przez prof. 

Ossowskiego, musimy sprostować pewne oczywiste nieporozumienia, które grożą ściągnięciem dyskusji na 

manowce. Prof. Ossowski stwierdza słusznie, że socjologia jest nauką empiryczną i zarzuca marksistom 

(w szczególności Plechanowowi), że chcą oni rozstrzygać zagadnienia empiryczne drogą dedukcji filozoficz-

nej, że tezy filozoficzne mają wedle nich u z a s a d n i a ć  tezy socjologiczne, że przeciw argumentom 

                                                           
70  Por. Ibidem, s. 255. 
71  Por. Ibidem. 
72  Ibidem. 
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empirycznym posługują się tezami filozoficznymi itd. Jeśliby marksiści rzeczywiście w ten sposób postępowa-

li, to popełnialiby zasadniczy błąd i wykazywali niezrozumienie istoty nauk doświadczalnych. Możemy 

stwierdzić, że w dziełach, które zaliczamy do żelaznego fundamentu literatury marksistowskiej n i g -

d z i e  nie znajdujemy próby rozstrzygania zagadnień doświadczalnych przy pomocy dedukcji filozoficznej. 

Znajdziemy w nich natomiast – postaramy się dalej wykazać, że to jest jedynie słuszne stanowisko – 

stwierdzenie, że tezy socjologiczne nie dadzą się oderwać od tez filozoficznych, warunkujących ogólny kieru-

nek danej szkoły, że w szczególności materializm historyczny jest konsekwentnym rozwinięciem i zastoso-

waniem teoriopoznawczego i metodologicznego stanowiska materializmu dialektycznego w dziedzinie badań 

społecznych73. Abstrahujmy jednak od tego oczywistego nieporozumienia i zastanówmy się – pisał dalej 

A. Schaff – nad istotnym zagadnieniem powiązania filozofii i socjologii. Prof. Ossowski twierdzi, że jeśli 

takie powiązanie istnieje, to chyba psychologiczne, logicznego nie ma. Wynika z tego, że określone tezy 

socjologiczne, oparte na materiale doświadczalnym, mogą współistnieć z dowolnymi tezami filozoficznymi, 

względnie – co na jedno wychodzi – w ogóle nie są związane z jakimś stanowiskiem filozoficznym; można 

hołdować materializmowi historycznemu w socjologii i jednocześnie być idealistą w filozofii lub – zgodnie 

z neopozytywizmem – ogłosić całą tę problematykę filozoficzną za bezsens. Hochfeld ogranicza tę tezę, 

stwierdzając, że nie można oderwać socjologii od teorii poznania i metodologii ogólnej, zgłasza natomiast 

desinteressement w stosunku do ontologii74. 

Po tym stwierdzeniu A. Schaff szeroko uzasadnia bezzasadność odrywania socjologii od 

zagadnień filozoficznych, od filozofii ukazując konsekwencje takiego oderwania na przy-

kładzie neopozytywizmu75 i formułuje następujące konkluzje: Prof. Ossowski ma rację, gdy 

protestuje przeciw posiłkowaniu się spekulacją filozoficzną jako argumentem przeciw doświadczeniu, lecz w 

stosunku do marksizmu jest to zarzut chybiony. Prof. Ossowski ma rację, gdy twierdzi, że „ani Marks, 

ani Lenin w praktyce nie wyprowadzają swych tez socjologicznych na drodze spekulacji filozoficznej, lecz 

opierają je na materiałach empirycznych, na badaniu rzeczywistości”. Prof. Ossowski nie ma jednak racji, 

gdy twierdzi – pisał A. Schaff – że socjologia nie zakłada jakiegoś stanowiska filozoficznego, a kon-

kretnie, że materializm historyczny jest mylnie wiązany z materializmem dialektycznym. Z rozważań 

naszych wynika na odwrót, że materializm historyczny jest konkretnym zastosowaniem materializmu 

dialektycznego w konkretnej dziedzinie badań, z czego bynajmniej nie wynika, że dla u z a s a d n i e -

n i a  tez materializmu historycznego, tezy materializmu dialektycznego miały być wyłączną i dostateczną 

podstawą76. 

                                                           
73  Ibidem, s. 255-256. 
74  Ibidem, s. 256. 
75  Por. Ibidem, s. 256-257. 
76  Ibidem, s. 258. 
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Z przedstawionych wyżej zarzutów pod adresem S. Ossowskiego jeden – jak to wynika 

z polemiki – jest zasadniczy. Chodzi o rzekomą niezależność socjologii od jakiejkolwiek filozofii 

w ogóle, a o rzekomą niezależność materializmu historycznego od materializmu dialektycznego 

w szczególności77. 

Rzecz w tym, że S. Ossowski ani w pierwszym, ani w drugim artykule, z którymi polemi-

zuje A. Schaff, nie wypowiadał expressis verbis takiej tezy. Z kontekstu pierwszego, jak 

i drugiego artykułu zdaje się wynikać akurat wniosek odwrotny, chociaż nie zostało to 

wyraźnie i jednoznacznie napisane. Uchybienie to można zasadnie wyjaśnić tym, iż S. Ossow-

ski jako socjolog interesował się przede wszystkim aspektami relacji, jakie zachodzą między 

filozoficznymi tezami K. Marksa, F. Engelsa i W. Lenina i empirycznymi tezami socjologii. 

A ponadto S. Ossowski usiłował eliminować upowszechniane w tym zakresie nieporozu-

mienia będące rezultatem posługiwania się przez niektórych marksistów metodą mott i werse-

tów w referowaniu poglądów klasyków marksizmu. Intencje S. Ossowskiego oddaje nastę-

pujący fragment jego rozważań umieszczonych w artykule: Teoretyczne zadania marksizmu. 

Przywołuję ten fragment i z tego jeszcze względu, że polemizujący z nim autor nie chciał 

go zrozumieć. Gdyby bowiem zechciał zrozumieć nie mógłby go tendencyjnie zinterpre-

tować. W fragmencie tym czytamy: Podobne nieporozumienia dotyczą filozoficznego uzasadnienia 

empirycznych tez Marksa i Engelsa. Nie kwestionuję bynajmniej – pisał S. Ossowski – zależności 

pomiędzy tendencjami filozoficznymi a naukową działalnością badacza. Nie kwestionuję, że filozoficzny 

pogląd na świat może naprowadzić na pewne zagadnienia naukowe lub skłonić do poszukiwań w tym czy 

innym kierunku. Ale co innego jest zależność psychologiczna, co innego zależność logiczna. Tymczasem 

Plechanow sądzi, że dla u z a s a d n i e n i a  t e o r e t y c z n e g o  socjologicznych, ekonomicznych 

i historycznych poglądów Marksa, Engelsa trzeba się powoływać na ich filozofię, że jeżeli się ich tez na-

ukowych nie zwiąże z filozofią Marksa, to będą wisiały w powietrzu, albo też trzeba będzie szukać dla 

nich uzasadnienia w kantyzmie, machizmie czy innym systemie filozoficznym, jak to czynili różni rewizjo-

niści. Toż samo powtarzają często dzisiejsi marksiści. Otóż opinia ta – jak się wydaje – stwierdzał 

S. Ossowski – jest wysnuta a priori. Wystarczy wczytać się uważnie w tok myśli Marksa, aby stwierdzić, 

że filozofia nie jest tam wyzyskiwana do uzasadnienia tez socjologicznych. Ani Marks, ani Lenin w 

praktyce nie wyprowadzają swych tez socjologicznych na drodze spekulacji filozoficznej, lecz opierają je na 

materiałach empirycznych, na badaniu rzeczywistości. Filozofia co najwyżej sugeruje im pewne hipotezy 

dotyczące przyszłości, dla których nie ma wystarczających danych empirycznych lub wzmacnia przekonania 

oparte na innego rodzaju argumentach. Zdawał sobie z tego sprawę Lenin, pomimo że na filozoficzną 

stronę marksizmu kładł większy nacisk niż współcześni mu marksiści francuscy lub włoscy. »Wierny 

                                                           
77  Por. Ibidem, s. 255. 
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swojej filozofii materializmu dialektycznego – pisze Lenin, w związku z zagadnieniem rewolucji proleta-

riackiej – Marks bierze za podstawę historyczne doświadczenie wielkich rewolucji 1848-1851 r. Nauka 

Marksa i tu, jak i wszędzie, oświetlona głębokim filozoficznym poglądem na świat i bogatą znajomością 

historii – jest u o g ó l n i e n i e m  d o ś w i a d c z e n i a «78. 

Analiza tekstów S. Ossowskiego nie daje podstaw do podtrzymania słuszności wysunię-

tego pod jego adresem zarzutu, iż głosi on niezależność socjologii od jakiejkolwiek filozofii, 

a zwłaszcza niezależność materializmu historycznego od materializmu dialektycznego. Odnosi się 

natomiast wrażenie, że A. Schaff sam fakt odwołania się S. Ossowskiego do terminologii 

Durkheima potraktował jako wystarczający argument dla usytuowania Ossowskiego 

w kręgu socjologów będących co najmniej pod wpływem neopozytywizmu. Tak więc 

S. Ossowski, który nie deklarował swojego bezpośredniego związku z Durkheimem (do 

którego miał krytyczny stosunek79) i z neopozytywizmem, lecz z marksizmem w wersji 

Marksa, Engelsa i Lenina, został pomimo tego utożsamiony z neopozytywizmem i jako taki 

stał się przedmiotem bezwzględnej krytyki. Krytyka, która swym ostrzem wymierzona była 

w neopozytywizm, uderzyła jednak – zgodnie zresztą z zamysłem jej autora (pomimo wielu 

eleganckich zastrzeżeń) – w Ossowskiego i to w sposób taki, który w gruncie rzeczy odbie-

rał mu możliwość obrony zwłaszcza w środowisku zaangażowanych marksistów. Żaden 

bowiem rozsądny i zaangażowany marksista nie mógł zaprzeczyć zasadności krytyki neo-

pozytywizmu przeprowadzonej przez A. Schaffa. Akceptując ją nolens volens akceptował 

stanowisko A. Schaffa w stosunku do S. Ossowskiego. Przyzwoitość i poczucie sprawiedli-

wości nakazuje, aby w tym miejscu stwierdzić, iż cała batalia rozpoczęta przez A. Schaffa 

z Ossowskim w analizowanej kwestii opierała się na insynuacji. Jeżeli bowiem punktem 

wyjścia są dla tej dyskusji opublikowane artykuły (scripta manent – co napisane pozostaje), 

to stwierdzić należy, iż Ossowski w żadnym z artykułów, z którymi polemizuje A. Schaff, 

nie wypowiadał krytykowanego argumentu, to jest charakterystycznej dla neopozytywistów 

tezy (o niezależności socjologii od filozofii), a krytykujący ten argument i przypisujący 

Ossowskiemu, choć stwierdzał, że jest on często powtarzany80 ani razu nie wskazał gdzie, 

w jakim konkretnym fragmencie rozważań jest on przez tego autora w pełni wyrażony. 

Pisząc powyższe, nie przyświeca mi – rzecz jasna – intencja jakowejś rehabilitacji 

S. Ossowskiego. Nie jest mu ona potrzebna, to bowiem, co zostało przez niego napisane, 

                                                           
78  S. Ossowski, Teoretyczne zadania marksizmu. Szkic programu, in: Myśl Współczesna 1/1948, s. 8 (wyróżnienia S. 

Ossowskiego). 
79  S. Ossowski krytycznie odnosił się do koncepcji E. Durkheima czemu dawał wyraz w artykułach krytykowa-

nych przez A. Schaffa. Por. S. Ossowski, Teoretyczne zadania marksizmu, op. cit., s. 15 oraz tegoż autora: Na 
szlakach marksizmu, in: Myśl Współczesna 8-9/1948, s. 33. 

80  Por. A. Schaff, Marksizm a rozwój nauki, op. cit., s. 255. 
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samo się broni. Nie wynika też z niechęci w stosunku do A. Schaffa. Filozof ten niezależnie 

od naszego doń stosunku w czasach, które są przedmiotem refleksji, obiektywnie spełniał 

szczególnie doniosłą rolę w rozbudzaniu poważniejszych zainteresowań dla filozofii mark-

sistowskiej. Wielu bowiem młodych ludzi swoje kontakty z filozofią rozpoczynało od czy-

tania tekstów A. Schaffa zanim sięgnęło po prace klasyków filozofii marksistowskiej. 

Zamiarem moim jest ukazanie specyfiki klimatu ówczesnych polemik, które kształtowa-

ły określone postawy i odpowiadające tym postawom metody uprawiania filozofii. Postawy 

te i metody były – rzecz jasna – różne, zbieżne – mówiąc najogólniej – i rozbieżne z tą, 

które cechowały twórcę Kapitału. Wydaje się jednak, że bez próby refleksji nad tymi po-

stawami, bez próby uchwycenia istoty i przyczyn kontrowersji nie sposób zrozumieć dialek-

tyki rozwoju myśli marksistowskiej w Polsce Ludowej. W rozwoju tym splatają się czynniki 

obiektywne z subiektywnymi. Niedocenianie lub eliminowanie jednych albo drugich unie-

możliwia wyjaśnienie procesu kształtowania się i rozwoju świadomości, w tym również tej 

formy świadomości, którą określamy mianem filozofia. Jeżeli więc usiłujemy sobie odtwo-

rzyć proces rozwoju myśli marksistowskiej w Polsce Ludowej nie możemy stronić od wy-

dobywania zarówno elementów obiektywnych, jak i subiektywnych, chociaż te ostatnie 

mogą być i w gruncie rzeczy są wyjątkowo drażliwe i to nie tylko dlatego, że żyją przecież 

filozofowie, którzy na ów proces mieli wpływ. I choć nemo mortalium omnibus noris sapit, 

każdy z nich jest przekonany, że ów wpływ był zawsze i tylko pozytywny. 

Nie jest moim zamiarem odbierać albo pozbawiać kogokolwiek tego przeświadczenia, 

ale to nie może oznaczać zamykania oczu właśnie na wspomniane już niedostatki, kompli-

kacje, które wynikały w dużej mierze z przyczyn natury subiektywnej. Zresztą wszelka 

refleksja nad przeszłością nie jest jedynie beznamiętną próbą rekonstrukcji tego, co było. 

I jest to naturalne. Każdy bowiem filozof-marksista ma prawo mieć nadzieję, że nie tylko 

świat interpretuje, ale również, że go zmienia – przynajmniej w takim sensie, iż uświadamia 

sobie i innym niedostatki i błędy w objaśnianiu i interpretacji otaczającego nas świata, któ-

rych nie należało popełniać, oraz których – i to jest najistotniejsze – popełniać już nie 

można. Z tego też przede wszystkim względu w rozważaniach moich akceptuję często 

momenty negatywne, ale towarzyszy mi równocześnie świadomość, że właśnie ich wystę-

powanie i przezwyciężanie stanowiło istotny czynnik rozwoju myśli marksistowskiej 

w Polsce Ludowej. Takie nastawienie, czy też ukierunkowanie daje możliwość zarysowania 

nie tylko faktycznie uzyskiwanych stopniowo osiągnięć, pozwala również ujawnić zanie-

dbania i niewykorzystane szanse. Sądzę ponadto, że i rezultat takiego ukierunkowania roz-

ważań jest ciekawszy i bogatszy. Będąc w zgodzie z takim właśnie ukierunkowaniem muszę 
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sformułować następujące pytanie: Jakie efekty mogła – czy też powinna była dać dyskusja o 

rzekomej nieaktualności marksizmu, która z czasem przerodziła się w spór nad funkcjami 

i teoretycznymi zadaniami marksizmu, a jakie rzeczywiście dała? 

Z perspektywy lat stwierdzić można – z pełną odpowiedzialnością za wyrażone tu prze-

konanie – że dała ona nie tylko mniej niż się spodziewano, ale również o wiele mniej niż 

mogła była dać. Zadecydowały o tym nie tylko czynniki natury obiektywnej81 lecz także 

czynniki subiektywne. Te ostatnie wraz z upływem czasu w dyskusji tej zaczęły dominować 

przesądzając nie tylko o jej klimacie i rezultatach ale również o sposobie interpretowania 

i popularyzowania marksizmu. W dyskusji tej bowiem nie tylko dopuszczono, ale i usank-

cjonowano deklaratywno-dogmatyczne postawy w uprawianiu filozofii. Miało to bezpo-

średni wpływ na zahamowanie rozwoju teoretycznej myśli marksistowskiej w Polsce. Nale-

ży jednak zaznaczyć, że wspomniany zastój rozwoju teoretycznej myśli marksistowskiej, 

który został spowodowany dogmatycznymi inklinacjami niektórych filozofów, nie oznaczał 

stagnacji marksizmu jako ideologii zjednującej sobie zwolenników. W tym zakresie można 

stwierdzić znaczny ruch i postęp. I właśnie z tego też względu należy negatywnie oceniać 

ówczesne tendencje zmierzające w stronę szczególnie niebezpiecznej formy dogmatyzmu, 

polegającego nie tylko na tym, że kurczowo trzymano się starych poglądów i tez, że nie 

traktowano marksizmu jako myślenia i działania – jak postulowali jego twórcy, lecz, jako 

nienaruszalny dogmat, ale również i na tym, że nadając swoim wypowiedziom charakter 

nieodwołalnych twierdzeń nie podlegających dyskusji, uruchamiali równocześnie różno-

rodne formy restrykcji w stosunku do swoich oponentów. Cechą istotną tego dogmatyzmu, 

który zaczął się u nas rozwijać i utrwalać w postawach niektórych filozofów, wyrażała się 

w tym właśnie, że w uruchamianej krytyce przeciwników marksizmu, wśród których nader 

często znajdowali się zarówno ludzie opowiadający się jednoznacznie za marksizmem, 

sympatycy marksizmu oraz spora liczba takich, którzy chcieli się do marksizmu zbliżyć 

i odrzucali stopniowo, wcześniej głoszone poglądy82. W odniesieniu do tej grupy stosowa-

                                                           
81  Mam na uwadze przede wszystkim eskalację psychozy zagrożenia wojennego uprawiane przez ośrodki propa-

gandowe Zachodu. 
82  Por. artykuł B. Suchodolskiego, Moje wyjaśnienia, in: Kuźnica 27/1949, s. 4. Jestem dziś przekonany – pisał w tychże 

wyjaśnieniach B. Suchodolski – iż zagadnień wychowawczych Polski idącej ku socjalizmowi nie da się opisać ani – tym bar-
dziej – rozwiązać w kategoriach przedwojennej pedagogiki naturalistycznej, socjologicznej i pedagogiki kultury. (…) Ten rewizjo-
nizm intelektualny w zakresie wiedzy pedagogicznej, wyrastający z tego, iż uczestniczyłem czynnie – w miarę moich sił – w na-
ukowych i oświatowych pracach wyznaczanych przez społeczny przewrót dokonany w Polsce, stawia problem mojego stosunku do 
marksistowskiego poglądu na świat. (…) coraz wyraźniej staje dziś dla mnie problem marksistowskiej nauki i metody jako na-
uki i metody rugującej koncepcje mieszczańskie. I to właśnie, i dopiero to stanowi sytuację szczególnie trudną dla kogoś, kto nie 
był marksistą od lat najmłodszych. (…) Przejście na pozycje marksistowskie nie powinno być przecież sprawą powierzchownego i 
manifestacyjnego przystąpienia, a każdy kto zna charakter umysłowej pracy wie, iż proces obumierania systemów myślowych i ro-
dzenia się nowych nie przebiega równomiernie, planowo i prędko, lecz wypełniany jest wielu konfliktami i wątpliwościami. (…) 
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no – jak można to wyczytać z artykułów ówczesnych krytyków – specyficzne zasady kryty-

ki83. Można bez trudu dowieść, że stopień bezwzględności krytyki był nieomal zawsze 

wprost proporcjonalny do sensowności propozycji krytykowanego autora, jego dorobku 

i pozycji intelektualnej. Podkreślam to, ponieważ zarówno w dyskusji o humanizmie socja-

listycznym, jak i w dyskusji o funkcjach i zadaniach teoretycznych marksizmu nie brakowa-

ło głosów rozważnych i sensownie określających szczególną rolę marksizmu, który stawał 

się rzeczywistym stymulatorem życia społecznego i intelektualnego w naszym kraju. Nie 

brakło też głosów ostrzegających zarówno przed niebezpieczeństwem wulgaryzacji marksi-

zmu, jak i przed konsekwencjami dogmatycznych i rewizjonistycznych aberracji. Jednakże 

niektórzy teoretycy, których renoma jako wybitnych marksistów stale wzrastała, zaczęła 

w sposób specyficzny pojmować swoje powołanie sformułowane przez P. Konrada 

w artykule Marksizm nieprzedawniony: Krytyczna analiza i rozwijanie marksizmu jest koniecznością 

dla każdego okresu, jest stałym obowiązkiem teoretyków marksizmu84. Na plan pierwszy zaczęli oni 

wysuwać krytyczną analizę funkcjonujących poglądów – rozumianą coraz częściej po pro-

stu jako krytykę poglądów, z którymi się nie zgadzali – sądząc, iż sama krytyka zastąpi albo 

zintensyfikuje rozwój marksizmu. Zlekceważono trafną uwagę wypowiedzianą przez 

W. Sokorskiego i powtórzoną przez S. Ossowskiego: Siła filozofii materializmu dialektycznego 

polega nie na dogmatyzmie, lecz na odkrywczym stosunku do prawdy85. Nie skorzystano też z szeregu 

innych metodologicznych i merytorycznych spostrzeżeń oraz konstatacji, które wniosła 

                                                                                                                                              
Ale jak kiedyś sądziłem, iż jest moim obowiązkiem podpisać protest brzeski, podobnie dziś pragnę stwierdzić wyraźnie, iż miej-
sce moje jako wychowawcy jest po stronie obozu postępu, demokracji i socjalizmu. 

83  Charakterystycznym przykładem w tym zakresie jest bez wątpienia wyjątkowo napastliwy artykuł I. Szaniaw-
skiego, Skąd i dokąd. Uwagi o ideologii prof. Suchodolskiego, in: Kuźnica 20-21/1949, s. 8-9, s. 10-11. Autor tego arty-
kułu po przypomnieniu opinii C. Miłosza i T. Kotarbińskiego o B. Suchodolskim oraz po analizie porównaw-
czej twórczości przedwojennej i powojennej (w szczególności II wyd. pracy pt. Wychowanie moralno-społeczne, 
Warszawa 1947) stwierdzał: Sposób pisania i język prof. Suchodolskiego jest tego rodzaju, że zawsze znajdzie się tam furtka 
w postaci tzw. obiektywnego zreferowania tego lub owego stanowiska. Ten styl i sposób referowania zmusza do przestrzeżenia czy-
telnika przed przedwczesnym wnioskiem politycznym. Prof. Suchodolski nie był faszystą, był raczej f a s z y s t o i d e m . Ale 

w jednym i w drugim wypadku skutek polityczny był zawsze jeden i ten sam. Zarówno faszyści jak i faszystoidzi uzbrajali »lu-

dzi marginesu« Polski przedwrześniowej w argumenty »ideologiczne«, dawali im do ręki broń dla »akcji bezpośredniej«, o której 

z nieukrywanym entuzjazmem pisał niejeden raz profesor. Faszyści i faszystoidzi uzbrajali polską reakcję w »argumenty« prze-
ciw demokracji, przeciw klasie robotniczej, jej walce politycznej, ekonomicznej, przeciw marksizmowi”. Ibidem, nr 20, s. 9. W 
przekonaniu I. Szaniawskiego „Prof. Suchodolski miał i ma prawo przesiąść się na innego konia. Miał i ma prawo stanąć na 
gruncie marksistowskiej humanistyki, marksistowskiej pedagogiki, ale nie wolno tego robić cichaczem, jak gdyby nigdy nic. Nie 
wolno zacierać za sobą śladów, jak gdyby nigdy nic. Nie należy tuszować swoich przedwojennych grzechów, tak jak to się stało z 
książką przez nas omawianą. Trzeba było i trzeba jeszcze dziś powiedzieć głośno a publicznie o dawnych swoich umiłowaniach, 
trzeba wspomnieć o „Pionie”, o „Kulturze i Wychowaniu” (jak tam było z Wasiutyńskim, Rembielińskim, TNSW, regeneracją 
dmowszczyzny itd.?), a nie korzystając z zamętu w polskiej pedagogice, z powściągliwości Nawroczyńskiego, Hessena, Ziemnowi-
cza, z milczenia A.B. Dobrowolskiego opierając się na ignorancji pewnych ludzi, wreszcie na usunięciu się w cień lub słabości in-
nych – przejść cichaczem na stronę humanistyki marksistowskiej, jak gdyby nigdy nic. Ibidem, nr 21, s. 10. 

84  P. Konrad, Marksizm nieprzedawniony, in: Odrodzenie 23/1947, s. 2. 
85  W. Sokorski wymienione wyżej przekonanie wyraził w artykule pt. O właściwe rozumienie reformy wyższego szkolnic-

twa, traktującym o istocie planowanej reformy szkolnictwa wyższego, in: Kuźnica 43/1947, s. 9. S. Ossowski 
powtórzył w artykule: Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej epoki, in: Myśl Współczesna 12/1947, s. 512. 
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dyskusja o funkcjach i teoretycznych zadaniach marksizmu. Należy sądzić, że gdyby były 

wykorzystane i wprowadzone zarówno w proces popularyzacji marksizmu, jak i w proces 

kształcenia młodych marksistów, skierowałyby rozwój marksizmu na prostą drogę. Przede 

wszystkim nie stworzyłoby to dogodnych warunków dla rozwoju różnorodnych form 

dewiacji – często absurdalnych na polskim gruncie intelektualnym. Najwymowniej świadczy 

o tym osobliwy fakt, iż o niedorzeczności niektórych wówczas głoszonych tez – przede 

wszystkim z punktu widzenia samej teorii marksizmu – mówili marksistom w przeważającej 

mierze niemarksiści. Wszak to na długo przed stwierdzeniem S. Ossowskiego, iż głoszenie 

tezy, której człowiek o zdrowym rozsądku zrozumieć nie może, tezy niezgodnej z rzeczywistością, niezgod-

nej również z praktyką umysłową klasyków marksizmu, nie tylko staje na przeszkodzie wyrobieniu 

logicznemu młodych marksistów, ale przyzwyczaja do braku odpowiedzialności za własne słowa86, 

J. Chałasiński zwracał uwagę na to, iż Marksizm w Polsce, gdzie marksistowska myśl socjologiczna 

ma takich przedstawicieli, jak Ludwik Krzywicki, musi odpowiadać najwyższym wymaganiom intelektu-

alnym87. 

Jest oczywiste, iż faktyczne zignorowanie wspomnianej refleksji przez ówczesnych 

marksistów mających poważny wpływ na kształtowanie frontu filozoficznego, nie może być 

zaliczone do jasnej strony ich działalności. Można by wprawdzie – naśladując ich współ-

czesne opinie i oceny – stwierdzić, że Marksizm nie został też przez te negatywne fakty sfalsyfiko-

wany, lecz – przeciwnie – zweryfikowany88. Ale to w niczym nie zmieni faktu bezpośredniego 

wpływu ich poglądów, ich ówczesnego rozumienia marksizmu – nie tylko na klimat intelek-

tualny, lecz także i na praktykę społeczną. 

To prawda – nieomal banalna, że ani błędne rozumienie teorii naukowej, ani błędne jej 

zastosowanie w niczym jej nie narusza. W jakim bowiem stopniu naruszyć może np. zasady 

mechaniki T. Newtona, albo teorię względności ogólnej A. Einsteina – błędne rozumienie 

lub błędne zastosowanie? Analogicznie rzecz się ma również w odniesieniu do teorii 

K. Marksa – jako teorii. Ale tu – jak się wydaje – w tym miejscu kończą się różnice, ponie-

waż inaczej – w sensie motywów – powstają i funkcjonują teorie wyjaśniające zjawiska fi-

zyczno-przyrodnicze, i inaczej teorie wyjaśniające zjawiska społeczne. Chodzi tu przede 

wszystkim o to, iż teorie wyjaśniające zjawiska sfery przyrodniczej, z reguły nie mają bezpo-

średnio charakteru klasowego. Natomiast teorie wyjaśniające zjawiska społeczne mają zaw-

sze klasowy i ideologiczny charakter. Nietrudno się tedy domyśleć, że w związku z tym, 

                                                           
86  S. Ossowski, Na szlakach marksizmu, in: Myśl Współczesna 8-9/1948, s. 31. 
87  J. Chałasiński, Zagadnienia historyczno-socjologicznej samowiedzy inteligencji polskiej, in: Myśl Współczesna 5/1947, s. 152. 
88  A. Schaff, Myślę, że zachowałem twarz, in: Zdanie 4/1983, s. 23. Por. tegoż autora: Kryzys marksizmu czy marksi-

stów?, in: Tu i Teraz 11/1983, s. 4; Marksizm dzisiaj. Znaczenie marksistowskiej teorii alienacji, in: Studia Filozoficzne 
3/1983, s. 11 i inne artykuły. 
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inne mogą być skutki społeczne, zarówno błędnego rozumienia jak i fałszywego zastoso-

wania teorii, wyrażonej w pracy I. Newtona: Matematyczne zasady filozofii przyrody, i inne wy-

nikające z błędnego rozumienia i fałszywego zastosowania teorii wyrażonej przez K. Mark-

sa w Kapitale. 

Summary 

The dispute over the role of Marxism in its essence was a spontaneous and original at-

tempt of careful reflection, not only on what was Marxism for its creators, but also on what 

it is and what it should be in the intellectual life. For this reason, reconstruction of this 

phase of ideological debate can be an important historical source of Marxist philosophy in 

Poland. In this debate, not only allowed but also sanctioned declarative -dogmatic attitude 

in the practice of philosophy. This has a direct effect on inhibiting the development of 

theoretical Marxist thought in Poland. It should be noted, however, that this stagnation of 

theoretical development of Marxist thought, which was caused by dogmatic inclinations of 

some philosophers, it did not mean stagnation of Marxism as an ideology winning over 

supporters. In this case, it can be concluded significant movement and Progress. And pre-

cisely for this reason it should be negatively assessed the contemporary trend towards the 

site of particularly dangerous forms of dogmatism, which meant clinging to old ideas and 

theses and Marxism was not treated as the thought and action - as it was postulated by its 

creator but as an inviolable dogma. Their statements were given the irrevocable nature 

which is not a subject to discussion, they started simultaneously various forms of restric-

tions in relation to their adversaries. 
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Zdaniem o. Jacka Woronieckiego nauka św. Tomasza otwiera bardzo ważką perspekty-

wę, która okazuje się bardzo współczesną. Otóż oprócz ducha syntezy, uniwersalizmu, 

oprócz widocznego w każdym aspekcie tomizmu antypartykularyzmu1, tomizm – zdaniem 

Woronieckiego – jest przesłaniem uwzględniającym to, co społeczne2. Obcując z Akwinatą 

o. Jacek uznaje człowieka (osobę) za posiadającego naturę społeczną. Jest on zatem 

w pewien sposób zależny (czy raczej współzależny) od otoczenia. Fakt ten wiąże się ściśle 

z potencjonalnością ludzkiej natury. Niesie to w ujęciu Woronieckiego określone skutki. 

Żywa i reagująca na każdą rzeczywistość nauka Akwinaty, musi uwzględnić fakt, iż żadne 

prawo szczegółowe nie może zawierać konkretnych dyrektyw, bowiem działa, w ciągle 

zmieniających się układach odniesień i warunków. Takim ogólnym, uniwersalnym – a więc 

uwzględniającym dobro wspólne kryterium (i normatywnym i ewaluacyjnym) jest propo-

nowane przez o. Jacka prawo pozytywne. Obejmuje ono i przenika sfery życia społecznego 

(jego formą są ustawy, jak i niepisane obyczaje społeczne). To właśnie prawo pozytywne 

gwarantuje jedność organizmu społecznego (tak jak rozum jest poniekąd gwarantem jedno-

ści czynów i celów człowieka). Analogicznie: prawa przyrodzone nie mogą być sprzeczne z 

objawionymi, tak jak pozytywne nie może być sprzeczne z przyrodzonym. Jest ono wy-

kładnikiem tego ostatniego, jego istotnym uzupełnieniem i z natury odnosi się do porządku 

nadprzyrodzonego (tj. objawionego prawa Bożego). W tych to prawach, a raczej ich uzu-

pełnianiu się wzajemnym ratio poszukuje norm i dróg swojego postępowania.  

                                                           
1  Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 2000, t. 1, s. 27.  
2  Por. Ibidem., Woroniecki, Jacek, Jednostka i społeczeństwo (trzy wykłady), rękopis, sygn. V, 185,7 in: Archiwum 

Biblioteki Dominikańskiej w Krakowie. 
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Woroniecki uznaje istnienie dróg, źródeł (uzupełnionych niekiedy przez uświęcającą ła-

skę)3 dokonuje kapitalnego rozróżnienia na wiedzę i praktykę, nawiązując do wcześniejsze-

go rozróżnienia na rozum praktyczny i teoretyczny.  

Tomizm nauczył nas – twierdzi o. Jacek – zarówno w zakresie filozofii (teologii natural-

nej) jak i filozofii moralnej jednej naczelnej prawdy (ściśle sprzężonej z duchem realizmu 

poznawczego): odróżnienia poznania i wykorzystania (lub spożytkowania) tej wiedzy. Czym 

innym jest poznanie w porządku czysto teoretycznym, a co innego kierowanie się w życiu 

praktycznym tak uzyskanymi zasadami (regułami, wiedzą)4. Wola (element wolicyjny) od-

grywa tu szczególną rolę. Przyjmując model tomistyczny Woroniecki szanuje integralność, 

współdziałanie funkcji, działań duszy, uznając iż wola nie ma bezpośredniego wpływu na 

działania rozumu teoretycznego np. na jego akty sądzenia. Natomiast w przypadku rozumu 

praktycznego wola daje impulsy, co ma niewątpliwy wpływ na sądy o charakterze praktycz-

nym. W tym względzie wola wywiera wpływ na sądy praktyczne, co uwidacznia się w sferze 

czynów. Innymi słowy wola – pisze Woroniecki – wpływa wewnętrznie i zewnętrznie 

w trakcie czynu na rozum. Tylko tak uwidacznia się owa zależność rozumu od woli. Nota 

bene rozum w jakiś sposób zależny jest np. od nastrojenia, aspiracji działającego podmiotu, 

a przede wszystkim zależy od pożądania dobra. W tym względzie – utrzymuje o. Jacek – 

Akwinata niejako odstępuje od teorii zgodności (korespondencji) sądu i podmiotu pozna-

nia, dając w to miejsce zgodność z dobrą wolą (conformitas cum voluntae recta). Nie jest to 

bynajmniej ukłon w stronę subiektywizmu, bowiem stanowisko św. Tomasza przekracza 

swym uniwersalizmem systemy heteronomiczne i autonomiczne, zdecydowanie odrzucając 

partykularyzm. Rozumiemy to za Woronieckim, iż ów tomistyczny antysubiektywizm zasa-

dza się na fakcie iż rozum praktyczny zależy od teoretycznego (tak jak każde przejście od 

tego, co ogólne do tego, co szczegółowe). Natomiast w sferze działań moralnych będziemy 

mieć zawsze do czynienia z normami moralnymi o charakterze powszechnym i obiektyw-

nym. Co do drugiego niebezpieczeństwa (tzw. heteronomizmu)5 – czytając Akwinate Wo-

roniecki stwierdza, iż każde ogólne prawo musi niejako zostać uzewnętrznione, przepracowa-

ne przez jednostkę, stając się , nie tak jak utrzymują zwolennicy heteronomizmu, czymś 

zewnętrznym, transcendentalnym, ale prawdą przeżytą i wewnętrznie doświadczoną, 

utrzymującą status czegoś powszechnego. Słowem wypracowując bezpośrednie normy do-

chodzimy do cnót, a każde – jak stwierdza o. Jacek6 – usprawnienie władz psychicznych, 

                                                           
3  Por. Ibidem, s. 21., R. Jolivet, Le thomisme et la critiques de la connaissance, Paris, Art. 1939, s. 119 i dalsze. 
4  Por. Ibidem. 
5  Por. J. Woroniecki, Katolickość Tomizmu, Lublin 1999, s. 41. 
6  Por. Ibidem, s. 26., J. Woroniecki, Powstanie cnót i charakteru, Krakowskie Archiwum Prowincji Dominikanów, 

rękopis, sygn. IV, 1470. 
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skorelowanie ich i przygotowanie do działań zgodnie z prawem (naturalnym, przyrodzo-

nym) stanowi o autonomii cnoty (cnót). I w tym wszystkim, jak pisał Akwinata, widać owo 

współgranie, integrację, równowagę: współzależność tego, co obiektywne (sfera rozumu 

teoretycznego) z tym, co charakterystyczne dla woli. Element równowagi – powtórzmy - 

jest tu czymś najistotniejszym. Interpretujemy to jako wyraz tomistycznej koncepcji osoby 

(podmiotu działań przede wszystkim moralnych), kładącej szczególny nacisk na jedność 

władz (wynikających z jedności substancjalnej) podmiotu (osoby ludzkiej).  

Jako czynne compositum człowiek, by tak to ująć, posługuje się wolą niczym napędem do 

działań moralnych: to przede wszystkim dążenie do szczęścia, celu bez którego jak twierdzi 

o. Jacek za Tomaszem – nie można by mówić o pełni rozwoju człowieka. Nie jest bowiem 

tak (jak fałszywie utrzymują krytycy tomizmu), iż nauki Akwinaty pomijają tak ważny ele-

ment ludzkiej egzystencji jak szczęście. Idzie jednakże o to iż wola (przejawiająca to dąże-

nie) nie może być niezależna od innych władz duszy: nie działa lub nie może działać samo-

pas. W świetle przyczynowości celowej i formalnej rozumu jest tu koniecznym czynnikiem, 

ma on kierować wolą, a ta wywiera nań wpływ. Woroniecki ujmuje to lapidarnie: nie mogę 

chcieć tego, czego nie znam. To wzajemne powiązanie (synergia) rozumu i woli zdaniem o. 

Jacka pozwala rozwiązać wiele pozornych antynomii (np. racjonalistycznego imperatywu 

kantowskiego)7 lub fałszywie pojętą dychotomię wolności i przyczynowości8, determinizmu 

i indeterminizmu. Jako rozumne stworzenia aktami zarówno woli, jak i rozumu zdążamy do 

Boga-Stwórcy. I to jest obowiązkiem, a zarazem szczęściem człowieka. Tak pojęte beatitudo 

jest zatem ponad wszystkim. A co więcej, jest to jedyna droga ku nie danej nam przecież 

pełni. Nie osiągniemy jej szukając jedynie szczęścia doczesnego, a nawet spełniając tylko 

(jak zalecał Kant) ponadindywidualne obowiązki. Zadanie człowieka to świadoma i dobro-

wolna rezygnacja z czegoś, by coś innego uzyskać na trwałe. Jak nauczał Zbawiciel - szuka-

jąc musimy zgubić duszę, by ją odnaleźć9. Tak więc, zasadniczym staje się problem wolno-

ści woli, wolności wyboru.  

Wiemy już, iż tomizm Woronieckiego akceptuje w pełni syntetyczne i uniwersalistyczne 

podejście Akwinaty, co ma kolosalne znaczenie dla kontekstów antropologicznych. Uzna-

nie równowagi woli i rozumu praktycznego10 niesie określone konsekwencje. Po pierwsze - 

całościowy obraz, koncepcja jaką prezentuje tomistyczna filozofia człowieka rozwiązuje 

w sposób ostateczny problem determinizmu. Wola wpływa na sądy praktycznego rozumu, 

                                                           
7  Por. Ibidem, s.29, również L. Noel, L’epistemologie thomiste, Rome, 1949, s. 25 i dalsze. 
8  Por. Ibidem., J. Woroniecki, Rozwój osobowości człowieka, (maszynopis), in: Archiwum Dominikanów, sygn. IV, 

2050. 
9  Por. Ibidem. 
10  Por. Ibidem, s. 32. 
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ale nie jest do tego w żaden sposób zmuszona. Co najwyżej może ona pobudzić rozum do 

nowej konsyderacji, wydania innego sądu, dlatego, że zostaje zachowane prawo przyczy-

nowości.  

Tomizm formułuje również określone stanowisko odnośnie roli i funkcji takich czynni-

ków jak np. przedmioty zmysłowe (ogółem świat zewnętrzny). Co prawda – utrzymuje 

Woroniecki – moralistę obchodzą one w mniejszym stopniu i zakresie, choć posługujemy 

się nimi w granicach praw11. Można rozpatrywać je w odniesieniu do uczuciowości, która to, 

jako siła impulsywna i repulsywna staje się niekiedy źródłem wielu błędnych koncepcji. Te 

z kolei – zdaniem o. Jacka – widoczne są w wielu nurtach filozoficznych (przekraczanych 

przez Tomaszowy uniwersalizm) w postaci partykularnych koncepcji hedonistycznych 

i przeciwstawnych im intelektualistycznych. Ani zwyrodniałe formy hedonizmu12, przero-

dzone w rozmaite XIX–wieczne wersje utylitaryzmu Benthamowskiego czy Spencerow-

skiego, ani wyrafinowane koncepcje (sięgające swymi korzeniami działań etycznych Sokra-

tesa) intelektualizmu, ani wszelkie determinizmy czy indeterminizmy nie są w stanie zapew-

nić jednostce szczęścia, bo pojedynczo ani wola, ani rozum nie znajduje tego celu. W tym 

zakresie uniwersalizm Tomaszowy jest niekwestionowanym remedium. Również jego oso-

bowość uczy nas wiele. O. Jacek pisze nawet, iż geniusz Św. Tomasza nie daje się tylko 

sprowadzić do jego osobowości, że jest czymś znacznie więcej. Akwinata powodowany 

duchem wszechobejmującej syntezy sam czerpie i uczy nas jak czerpać13 ze skarbca myśli, 

tradycji, dziedzictwa – nie bójmy się tego określenia – autentycznych wartości cywilizacji 

europejskiej o chrześcijańskiej, ekumenicznej proweniencji. Akwinata nie tworzył w próżni 

historyczno-społecznej. Woroniecki rozumie to doskonale: uprawianie filozofii to niejako 

wysiłek zbiorowy rodu ludzkiego, choć czasem, jak miało to miejsce w przypadku Akwinaty, 

pojawia się na arenie dziejów filozof per excellentiam. Dokonuje on syntetycznego przeglądu, scala 

rozproszone wątki, ustanawia hierarchię wartości i prawd.  

Od czasów nowożytnych gubi się ten zbiorowy, wspólny wysiłek, wspólny pochód idei 

i prawd, bo cząstkowe rozwiązania uznaje się za całości i uniwersa poznawcze. Uświado-

mienie sobie, iż pierwszym przedmiotem poznania jest byt dla wszystkich, a zadaniem 

ludzkości dochodzenie do prawdy, jako wspólnej własności intelektualnej, powinno stano-

wić niekwestionowany punkt wyjścia każdej refleksji filozoficznej. Bowiem pisma Tomasza 

badają byt, któremu podporządkowują wszelkie subiektywizmy. Łączy się z tym ściśle mo-

ralność, również i życia naukowego - regulowanego i wytyczanego przez wstrzemięźliwość, 

                                                           
11  Por. Ibidem., J. Woroniecki, Moralność religijna, in: Nauka Chrystusowa, T. V, 1944. 
12  Por. Ibidem, s. 38., J. Woroniecki, Wychowanie bohaterstwa, in: Archiwum Dominikańskie, rękopis, sygn. VII, 1587. 
13  Por. Ibidem, s. 45., G. Picard, Le probleme Critique fondamental, Paris, 1989, s. 130 i dalsze. 
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moralną doskonałość i czystość życia umysłowego. Dlatego podmiot, który wyrusza w celu 

poszukiwania prawdy musi uświadomić sobie14 ową konieczność wewnętrznego panowania 

nad pożądaniem wiedzy, dbać o harmonię z przeznaczeniem nadprzyrodzonym. Tego 

naucza tomizm, jego uniwersalizm obejmujący i filozofię bytu i filozofię człowieka, spajając 

je jednym celem : prawdą tworzoną i odkrywaną przez cały ród ludzki. 

Woroniecki we wstępie do swej fundamentalnej pracy15 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 prezentuje określony program naprawy – oparty na świa-

topoglądzie chrześcijańskim16. Proponowane i realizowane poprzez stulecia programy rozmi-

jają 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 

wolicyjnej 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 człowieku 

należy uwzględnić zarówno czynniki wewnętrzne, ale również to, co konstytuuje całe życie 

moralne, a więc szereg uwarunkowań zewnętrznych. To Tomaszowy duch uniwersalizmu. 

Woroniecki stwierdza: Za przedmiot etyki uważamy (…) całe życie moralne człowieka, w pełni jego 

rozwoju i ze wszystkimi jego przejawami, czy to osobowymi, czy też społecznymi. (…) Podobnie i wycho-

waniu moralnemu wyznaczamy w naszym wykładzie centralne miejsce, oświetlając z jego punktu widzenia 

części etyki17. 

Idąc za Tomaszem Woroniecki w świadomym działaniu (postępowaniu) człowieka upa-

truje cechy inherentnej, gwarantującej nam szczególną pozycję w świecie wszelkich stwo-

rzeń. Ważne jest, iż owa świadomość, co podkreśla o. Jacek – dotyczy całości jak i poszczegól-

nych części. Co więcej – każdy aspekt postępowania jest dobrowolny (tak daje o sobie znać 

współdziałanie woli i rozumu) i prowadzi do celu jakim jest lub powinno być doskonalenie 

się traktowane przez Woronieckiego jako fundamentalne zadanie osoby ludzkiej. Uznając 

koncepcję tomistyczną18 za własną o. Jacek przyjmuje zarazem jej logiczny i systematyczny 

                                                           
14  Por. Ibidem, s. 65. 
15  Por. Woroniecki, Jacek, Katolicka etyka wychowawcza, op., cit. 
16  Por. Ibidem, s. 1.  
17  Ibidem, s. 31., zob. też, E. Gaweł, Wychowawcze funkcje etyki w ujęciu o. J. Woronieckiego, in: W drodze, 8/1974. 
18  Por. Ibidem. 
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sposób ujmowania i rozwiązywania problemów. I – pisze Woroniecki – od nas zależy, w 

jakim stopniu będą one [czyny] zgodne z naczelnymi zadaniami naszego życia i z zasadami, na których 

opiera się jego rozwój19. Dlatego i też uznając za przedmiot filozofii moralności tę sferę po-

stępków (świadomych, dobrowolnych i celowych) człowiek musi się – zdaniem o. Jacka – 

odnieść do podstawowych obowiązków i uprawnień, które poprowadzą osobę ludzką do urze-

czywistnienia właściwego mu celu20. Wyłaniają się w tym miejscu dwa zasadnicze problemy rzu-

tujące na całość egzystencji człowieka. 

Jak każdy typ poznania lub nauki również zorientowana na człowieka filozofia moralno-

ści (etyka) musi operować dwoma (przejętymi z nauk Tomaszowych) podejściami: teore-

tycznym i praktycznym. Zgodnie ze stanowiskiem Akwinaty poziom praktyczny musi opie-

rać się na poziomie teoretycznym (ogólnym), dokładnie w taki sam sposób, jak odbywa się 

to w ramach funkcji poznawczych podmiotu. Dodatkowo, w celu pełnego uchwycenia 

i zrozumienia metody nauk praktycznych należy uwzględnić kilka odrębnych stanowisk 

umysłu wobec przedmiotów. Woroniecki w sposób szczegółowy przedstawia taki schemat 

ujęcia. Istotna jest – z punktu widzenia metodologicznego – uwaga, iż kto chce być uczonym, 

w jakieś dziedzinie czynu, musi łączyć obie te właściwości umysłu (...) poczucie tego, co stałe i niezmienne, 

z poczuciem tego, co jest względne i wciąż ulega zmianom21. A więc, zarówno w zakresie podmioto-

wym jak i przedmiotowym (w poznaniu i wykorzystaniu tego poznania) można mówić 

o ścisłej korelacji. Rozumiemy to za Woronieckim, jako dążność do poznania przedmiotu 

lub realizowaną w postaci celu z uwzględnieniem faz takiego działania. O podobnych ce-

lach można mówić w drugim z omawianych stanowisk umysłu: wiedzy praktyczno–

teoretycznej. Choć, jak precyzuje to Woroniecki, różnicę stanowi składnik z dziedziny prak-

tycznej (przedmiot, którym jest czynność dostępna dla myślącego podmiotu). Ważne jest 

zastrzeżenie poczynione przez omawianego autora, iż te dwa (charakteryzujące ujęcia ogól-

no teoretyczne) stanowiska, choć konieczne, nie są wystarczające. Poniższa uwaga to wyja-

śnia: Rezultatem bowiem wiedzy teoretycznej są wiadomości ogólne i oderwane, natomiast działalność 

praktyczna którą rozum ma kierować, rozwija się w warunkach konkretnych i szczegółowych22.  

Toteż nie niwelując owego układu, relacji równowagi zachodzącej pomiędzy wiedzą, 

przedmiotem, a poszczególnymi władzami podmiotowymi Woroniecki, w dwóch pozosta-

łych stanowiskach (opisanych już jak sam to przyznaje w De veritate św. Tomasza, oraz 

                                                           
19  Ibidem, s. 32. 
20  Ibidem, s. 33., J. Woroniecki, Pedagogia wiary katolickiej, Archiwum Dominikanów, rękopis, sygn. IV, 2046. 
21  Ibidem, s. 35., J. Woroniecki, Chrześcijańskie wychowanie charakteru wysnute z dogmatu, in: Człowiek w kulturze, 

12/1999.  
22  Ibidem, s. 37. 
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Sumie teologicznej,23) tj. wiedzy praktycznej habitualnej i wiedzy praktycznej aktualnej (nazwa-

nej po Tomaszowemu roztropnością) upatruje głównego residuum poznania i wykorzysta-

nia go na gruncie filozofii moralności. Schemat ten ma przede wszystkim uporządkować 

dość zagmatwane – zdaniem Woronieckiego – relacje zachodzące pomiędzy władzami 

poznawczymi, a przedmiotami poznania, oraz efektami takich czynności. Działając w du-

chu syntezy o. Jacek nie obawia się jednakże wprowadzania podziałów i cezur. Nie tylko są 

one czymś wymaganym ze względu na przejrzystość i koherencję wywodów, ale przede 

wszystkim mają nam uświadomić fakt, iż etyka musi opierać się na gruntowanych, teore-

tycznych podstawach, zawsze jednakże uwzględniając współdziałanie władz poznawczych, 

przedmiotów i celów działania. Należy zatem ująć w opisie wzajemne oddziaływanie tych 

składników, ich syntezę. Wiedza teoretyczna poszerzona jest tutaj o wymiar praktyczny 

i przystosowana do realiów życia, a pewność metafizyczna zostaje zastąpiona pewnością 

moralną. Jeżeli na poziomie teoretycznym mówimy o zgodności rozumu z rzeczą pozna-

waną, to w dziedzinie czynu (postępowania) należy mówić o zgodności rozumu z prawami 

woli. Woroniecki stwierdza – każda nauka praktyczna opierając się i wykorzystując dane 

teoretyczne w celu zachowania niezbędnej równowagi musi w sposób konieczny uwzględ-

niać praktyczny punkt widzenia (aktualną wiedzę), co rozumiemy w ten sposób, iż nie 

można w dziedzinie moralności pomijać żywotnego aspektu poszczególnego życia, egzy-

stencji konkretnego podmiotu. Przypomnijmy, iż przedmiotem opisów i analiz wspomnia-

nego powyżej schematu jest zdolność poznawcza człowieka, traktowanego tu jako podmiot 

zabiegów pedagogicznych. Ważnym jest owo – proponowane przez tomizm i wykorzysty-

wane przede wszystkim na gruncie filozofii moralności – uniwersalistyczno–syntetyczne 

podejście. W niczym, zdaje się twierdzić o. Jacek, nie przeszkadza wprowadzenie podziału 

na ogólne i szczegółowe. Pierwszy element jest nieodłącznym składnikiem każdego postę-

powania 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 każdym czynie, konkretnie w celu danego czynu. Ten 

ostatni – jako czynnik określający, musi – o czym już wiemy – być dobrowolny i odpowie-

dzialny.  

                                                           
23  Por. F. W. Bednarski, Zasada konstytutywna wartości moralnej w etyce św. Tomasza z Akwinu, in: Studia Philosophiae 

Christianae 25/1989, s. 61.  
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W każdym czynie – stwierdza Woroniecki – można odkryć pewien cel, w każdym będzie jakaś 

działalność rozumu, woli, uczuć, pamięci i wyobraźni, a każdy będzie w pewnym stosunku do prawa 

moralnego i zostanie dokonany z mniejszą lub większą sprawnością.24. 

Summary 

Thomas' teaching opens an important perspective which turns out to be very contempo-

rary. Apart from the spirit of synthesis, universalism, apart from, visible in every aspect, 

Thomism of anti-particularism, Thomism – according to Woroniecki – is a message taking 

into consideration anything that social. Communing with Aquinas, Father Jacek acknowl-

edges that the man (person) possesses social nature. He is, thus, in a way, dependent (or, 

rather, co-dependent) on his environment. This fact is strictly connected with human na-

ture potentiality, which, Woroniecki says, produces specific results. Aquinas' teaching, live 

and reacting to every reality, has to consider the fact that no detailed law can contain con-

crete directives since it acts, in continuously changing references and conditions. Such a 

general, universal – and, thus, taking into consideration common good criterion (and nor-

mative and evaluative) is, proposed by Father Jacek, positive law. It includes and permeates 

the spheres of social life (its forms being laws as well as unwritten social customs). And it is 

this positive law that guarantees the social organism unity (as, in a way, it is reason that 

guarantees the unity of the man's actions and goals). By analogy, inherent laws cannot be 

contradictory to revealed ones as the positive cannot be contradictory to what innate. It is 

the interpretation of the latter, its significant complement and it is natural that it refers to 

supernatural order (that is revealed law of God). It is in these laws or, rather, in their mu-

tual complementation that ratio looks for norms and ways of its conduct. 

Woroniecki recognizes the existence of such ways, sources (complemented at times by 

sanctifying grace) and makes a fundamental distinction between knowledge and practice, 

making reference to prior distinction between practical and theoretical mind. 

Thomism has learned us – Father Jacek claims – both in the range of philosophy (natu-

ral theology) and moral philosophy one principal truth (strictly connected with the spirit of 

cognitive realism): truth distinction and knowledge use (or use up). Cognition, in purely 

theoretical order, is one thing and being driven by obtained in this way principles in one's 

life (rules, knowledge) – another. Will (volitive element) plays a particular role here. Accept-

ing Thomistic model, Woroniecki respects integrity, functions' cooperation, actions of the 

soul, acknowledging that will has no direct influence on theoretical reason functioning, for 

                                                           
24  J. Woroniecki, Katolicka etyka..., op., cit., s. 46., por. J. Woroniecki, Szkic programu nauk społecznych, in: Archiwum 

Dominikanów, rękopis, sygn. V, 2073. 
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example on its judicial acts. In case of practical reason, on the other hand, will gives an 

impulse, which, without a doubt, influences practical-oriented judgements. In this respect, 

will influences practical judgements, which is revealed in the sphere of actions. In other 

words – Woroniecki writes – it influences reason internally and externally during some 

action. Only in this way this dependency of reason and will is revealed. Nota bene, reason is 

in a way dependent on, for example, the mood, aspiration of the acting subject and, most 

importantly of all, good desire. In this respect – Father Jacek maintains – Aquinas some-

how withdraws from the judgement and subject of cognition compliance theory (corre-

spondence) proposing in this place the compliance with good will. It is not a tribute to the 

side of subjectivism since Saint Thomas' standpoint, in its universalism, goes beyond heter-

onormic and autonomous systems, definitely rejecting particularism. 
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W momencie, gdy panuje dość powszechne przekonanie o uwiądzie polskiego systemu 

oświatowego i o systematycznym obniżaniu się poziomu przygotowania nauczycieli do 

wypełniania swych obowiązków dydaktycznych i wychowawczych, równocześnie poszuku-

je się rozwiązań, które tym słabościom systemu mogłyby zaradzić. Droga do wypracowania 

spójnej koncepcji, która określałaby sposób funkcjonowania całego systemu jest jednak 

niezwykle skomplikowana. Wynika to bowiem z dynamiki systemu edukacji młodego poko-

lenia, który nieustannie jest dostosowywany do potrzeb rozwijającego się społeczeństwa. 

Problem polega więc głównie na tym, że rozwiązania stosowane dotąd w praktyce wycho-

wawczej okazują się coraz mniej skuteczne. Formułowane recepty na niedomagania syste-

mu oświatowego wynikają z dwóch źródeł, z których pierwsze nakazuje poszukiwać roz-

wiązań w przeszłości, w koncepcjach teoretycznych, które nigdy nie weszły w życie z uwagi 

na swą radykalność lub brak możliwości ich wdrożenia w życie. Czasem jednak postuluje 

się także powrót do rozwiązań, które w przeszłości uznawano za skuteczne. Druga opcja 

opowiada się za modelowaniem procesów wychowania stosownie do antycypowanych 

kierunków rozwoju społecznego. Mówi się wówczas o wychowaniu dla przyszłości. W zależno-

ści o zapałów reformatorskich w poszczególnych państwach w praktyce stosuje się, którąś 

z tych opcji. Nie można jednak nie zauważyć, że znacznie częściej wybiera się opcję pierw-

szą odwołującą się do wypracowanych w przeszłości koncepcji wychowawczych. Również 

obecnie w Polsce trwa dyskusja nad skutecznością obowiązującego modelu wychowania. 

Dyskusja w Polsce przy rozbiciu sfery edukacji na dwa niezależne resorty, szkolnictwa 

powszechnego oraz szkolnictwa wyższego, które w samym założeniu nie jest powszech-
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nym, prowadzi do tego, że kierujący tymi resortami wzajemnie obwiniają się o przyczynia-

nie się do zapaści systemu oświatowego. Szkolnictwo wyższe obwinia się zazwyczaj o sła-

bość kształcenia nauczycieli, a szkolnictwo powszechne o niedostatki w przygotowaniu 

ogólnym i specjalistycznym kandydatów na studentów. Być może droga do poprawy istnie-

jącej i niezadowalającej sytuacji prowadzi poprzez zlanie obu niezależnych dróg edukacji 

w jeden resort, a wówczas być może przynajmniej część słabości systemu zanikłaby.  

Taki sposób prowadzenia edukacji młodego pokolenia pojawiał się także już w propo-

zycjach dawnych teoretyków wychowania. Interesująca próbę rozwiązania problemu zapre-

zentował także Wincenty Lutosławski (1863-1954). Trzeba jednak uwzględnić przy tym 

fakt, że większość rozwiązań proponowanych przez tego filozofa nie jest możliwa do za-

stosowania we współczesnych warunkach, nie tylko ze względu na swój anachronizm, ale 

zwłaszcza z uwagi na dynamikę przeobrażeni społecznych, jakie od czasu sformułowania 

przez niego tych koncepcji miały miejsce. Uwzględniając tego typu zastrzeżenie można 

jednak zauważyć, że Lutosławski nie dzielił edukacji dzieci i młodzieży na jakieś szczeble 

czasowe, gdyż warunkiem przejścia z jednego poziomu do drugiego nie jest osiągnięcie 

określonego wieku, ale zdobycie konkretnych umiejętności i stosownego wykształcenia 

ogólnego. Tym samym nie był zwolennikiem równego dostępu do edukacji, bo o tym de-

cydować miały również wartości wyniesione z rodzinnego domu, a zatem urodzenie i status 

społeczny rodziców. Niedemokratyczny i nacjonalistyczny charakter postulowanej przez 

niego edukacji niewątpliwie dziś też nie znalazłby zwolenników, ale przynajmniej niektóre 

inne jego przemyślenia na temat wychowania zasługują na uwagę i uwzględnienie przy 

reformatorskich poczynaniach kolejnych władz oświatowych. 

Źródła filozofii wychowania Wincentego Lutosławskiego 

Tomasz Mróz w swoim szkicu o poglądach Lutosławskiego na temat edukacji i wycho-

wania wskazuje na trzy źródła jego poglądów na ten temat. Pierwszym z nich jest polska 

tradycja romantyczna, a drugim zaś spirytualistyczna metafizyka Lotzego i studia na Uniwersytecie 

Dorpackim pod kierownictwem G. Teichmüllera. Poza tym wskazuje również badania nad Plato-

nem, które początkowo prowadził również pod kierunkiem Gustava Teichmüllera (1832-

1888)1. Wspomnieć tu należy, że nauczyciel Lutosławskiego znajdował się pod wpływem 

filozofii Hermana Lotzego (1817-1881) i rozwijał jego poglądy filozoficzne. Na jeszcze 

jedną okoliczność należy tu wskazać. Chodzi o doświadczenia wyniesione z domu rodzin-

                                                           
1  T. Mróz, Filozofia narodowa jako podstawa wychowania i edukacji w myśli Wincentego Lutosławskiego, in: Filozofia w 

Szkole, t. 3: Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wychowania, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Kielce 2002, 
s. 365. 
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nego, choć sam Lutosławski nigdy nie należał do przesadnie skromnych, ale zawsze swe 

dobre wykształcenie i przymioty ducha i ciała wiązał z atmosferą i organizacją życia ro-

dzinnego domu. Stąd też później uważał, że dom kształtuje człowieka czyniąc z niego elitę 

lub osobę przeciętną.  

Lutosławski w ramach podjętych studiów zapoznał się z tradycją filozoficzną, do której 

nawiązywał jego nauczyciel, ale przy okazji zniechęcił się do filozofii niemieckiej, co wydat-

nie wpłynęło także na jego poglądy pedagogiczne. Nawiązywał w nich do polskich mesjani-

stów okresu romantyzmu, a zwłaszcza do Słowackiego, i pośrednio także do Towiańskiego. 

Nie bez znaczenia był także wpływ poglądów Michela de Montaigne oraz Platona. Jego 

przemyślenia pedagogiczne są zawarte w wielu pracach, ale na szczególną uwagę zasługuje 

książka wydana w 1910 r. Ludzkość odrodzona, w której określał warunki, jakie muszą speł-

niać nauczyciele oraz być zawarte w realizowanych programach wychowania, aby ludzkość 

mogła się dalej rozwijać. Trzeba tu jednoznacznie podkreślić, że był w tej pracy kontynu-

atorem przemyśleń mesjanistów romantycznych w kwestiach doskonalenia duchowego 

społeczeństwa. Rozważania na temat edukacji symbolicznie zamyka opublikowana w 1922 

r. w Wilnie Praca narodowa, gdzie modyfikuje niektóre swoje wcześniejsze założenia wycho-

wawcze dostosowując je do zmienionej sytuacji historycznej, czyli faktu odzyskania niepod-

ległości przez Polskę. 

Pierwsza publikacja nosi podtytuł Wizje przyszłości i stanowi swoiste rozliczenie z wielo-

letnich zabiegów Lutosławskiego o realizację swoich poglądów pedagogicznych w praktyce. 

Można powiedzieć, że niepowodzenia, jakie spotkały go na tej drodze spowodowały póź-

niejszą radykalizację jego poglądów i nacisk na sprawę narodową. Gdy Lutosławski pisał 

w 1899 r. dla czasopisma Kraj artykuł Eleuteryzm i jego krytycy, to już stał na stanowisku od-

rzucającym uniwersalizm koncepcji wychowawczych i podkreślał ich narodowy charakter. 

Niepowodzenia o charakterze ideologicznym związane z zapoczątkowanym przez siebie 

ruchem Elsów dodatkowo to przekonanie utwierdzały, a stąd przyczyn rozbicia ruchu 

zaczął upatrywać właśnie w egalitarystycznych i uniwersalistycznych koncepcjach wycho-

wawczych jego oponentów. Eleuteryzm, czyli koncepcja wychowania narodowego, to wy-

chowanie początkowo zarezerwowane tylko dla przyszłych elit duchowych i fizycznych 

narodu. W tym względzie Lutosławski nie był oryginalny i uwagi Struve’go wskazującego 

na rozliczne źródła, z których wywodzi się eleuteryzm wydają się zasadne2. Hasła w rodzaju 

w zdrowym ciele zdrowy duch były bowiem podstawą ruchu eugenicznego tak popularnego na 

przełomie XIX i XX wieków.  

                                                           
2  W. Lutosławski, Eleuteryzm i jego krytycy, in: W. Lutosławski, Iskierki warszawskie, Warszawa 1911, s. 37-38. 
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Przekonanie o tym, że poprzez jednoczesne oddziaływanie na ducha i ciało można 

kształtować osobowość człowieka ma bowiem długą tradycję w filozofii. W antycznej 

Grecji dominowało także przekonanie związane z ideą kalokagatii wiążącej w sobie prze-

konanie o możliwości jednoczesnego kształtowania ciała (piękno) i ducha (dobro). Naj-

ważniejsze jednak było dla niego kształtowanie ducha. Przeszkodą na tej drodze było we-

dług Lutosławskiego dominacja ciała nad duchem i dlatego jego program wychowania 

fizycznego był oparty na umartwianiu i ascezie jako skutecznej drogi zapanowania nad 

ciałem i jego skłonnościami. To co najbardziej pochłania człowieka na ziemi i najsilniej odwraca jego 

uwagę od spraw ducha – to są popędy, dotyczące najpotężniejszych zadowoleń zmysłowych, i dlatego głupo-

ta przedewszystkiem sprowadza się do nieczystości, jako swej głównej przyczyny3. Wedle niego zatem 

pożądania i popędy biologiczne są nie tylko źródłem grzechu oddalającego od Boga, ale 

także powodem nadmiernego przywiązania do tego, co już jest. Dlatego propagował specy-

ficzną kulturę ducha, która była oparta na wspaniałej pysze związanej ze słuszną wyższością 

nad tymi, którzy tego panowania nad ciałem nie osiągnęli. Aby jednak tego typu zachowa-

nia nie prowadziły do powstawania ognisk konfliktów, owa pycha nie mogła być uzewnętrz-

niana. 

Wychowanie fizyczne w jego koncepcji wychowania jest zatem ważniejsze, niż w innych 

koncepcjach, bo dzięki nabyciu kontroli nad ciałem wychowanek miał być w stanie w pew-

nym zakresie rekompensować swoje niedostatki duchowe. Lutosławski twierdził zatem: 

Jesteśmy w stanie wykonywać pożyteczne ruchy lub wstrzymywać się od szkodliwych, i właściwe zwyczaje 

higieniczne, przyjęte od dzieciństwa, uzupełniają naturalną żywotność4. Tego typu dyspozycje każdy 

zatem może doskonalić indywidualnie. Na drugim biegunie umieszcza wychowanie moral-

ne, które uznaje za najtrudniejsze zadanie. Moralne wychowanie bywa podwójne: z jednej strony 

wpływ przykładu i otoczenia – z drugiej pewne poglądy i zasady wpajane przez wychowawców5. Przy tej 

okazji starał się uzasadnić swe przekonanie, że nie można wychowywać moralnie w ode-

rwaniu od wychowania religijnego. Wiązał zatem jednoznacznie natężenie wiary z pozio-

mem moralnym jednostki, ale istotniejsze było jego przekonanie, że wymaga to instytucjo-

nalnego systemu wychowania angażującego wykwalifikowanych pedagogów, jako przewod-

ników duchowych.  

Wincenty Lutosławski stał bowiem na stanowisku, że to duch tworzy i kształtuje mate-

rię. W sytuacji, gdy człowiekowi brak wystarczającej siły do przełamania oporu ciała, to 

                                                           
3  W. Lutosławski, Teologia: Wykład dla wykształconego ogółu, Cz. II, Życie moralne, T. III, Dążenie stworzenia rozumnego 

do Boga, Warszawa 1918, s. 104.  
4  W. Lutosławski, Metafizyka, oprac. T. Mróz, Drozdowo 2004, s. 164. 
5  Ibidem, s. 165. 
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może sięgnąć po pomoc do istoty wyższej, swego stwórcy. Taką możliwość stwarzać ma 

modlitwa, która nie jest niczym innym jak swego rodzaju kanałem przepływu idei od Boga 

do człowieka. Filozof w swej koncepcji wyszedł od rozumienia sugestii traktowanej jako 

narzucenie woli silniejszej jaźni wobec jaźni słabszej. Modlitwa zaś nie zawiera żadnego przymusu, 

bo stanowi wyzwolenie z ograniczeń, które ograniczają rozwój słabszej (ludzkiej) jaźni. Modlitwa 

też nie jest suggiestgią, ani też autosuggiestgią, tylko właśnie czerpaniem sił z jaźni wyższej dla dążeń 

jaźni, znajdującej się na niższym szczeblu rozwoju6.  

Myliłby się jednak ten, kto uważałby Lutosławskiego wyłącznie za anachronicznego me-

sjanistę, bo był on także kontynuatorem polskich tradycji filozofii czynu. Wspólna praca lepiej 

niż zabawa daje nam poznać tych, z którymi obcujemy. […] tylko praca nas dźwiga z upadku i do nieba 

prowadzi7. 

Wychowanie narodowe 

Lutosławski dostrzegał w wychowaniu państwowym poprzez system szkolny z założe-

nia egalitarystycznym i uniwersalistyczny zagrożenie dla ducha narodowego. Było to oczy-

wiste także dlatego, że zaborcy kształcili młodzież polską na swoich obywateli, którzy swo-

ją energie i pomysłowość oddadzą w przyszłości na usługi tych państw. Sięgał przy tym do 

własnych doświadczeń edukacyjnych, realizowanych w domu rodzinnym, w którym zdobył 

wszechstronne wykształcenie i ukształtowano w nim głęboki patriotyzm. Wychowanie 

narodowe u Lutosławskiego początkowo niejako z samego założenia było więc przeciw-

stawiane wychowaniu państwowemu. Filozof starał się także odpowiedzieć sobie na pytanie 

dlaczego Polska znalazła się w roli ofiary pomimo posiadania tylu wybitnych obywateli, 

którzy swą myślą wpływali na cały świat. Znalazł odpowiedź w tym, że najwybitniejsi Pola-

cy nie tylko kształtowali swą epokę, ale także daleko wyprzedzili cały naród, z którego się 

wywodzili. Ideały narodowe stworzone przez naszych wieszczów o tyle wyprzedziły rozwój ludu naszego, 

że nawet gdyby te ideały nie wzrastały ustawicznie, to samo ich uprzystępnienie i rozpowszechnienie wśród 

najszerszych warstw tych co za Polaków uchodzą – jest zadaniem wymagającym sił olbrzymich8. Wynika 

stąd ogromna dysproporcja, gdyż Polacy jako naród poprzez swych geniuszy górują nad 

pozostałymi narodami intelektualnie, to naród nie pojmuje ich idei i nie potrafił z nich 

skorzystać w praktyce. Stąd też pomiędzy ideałem a rzeczywistością występuje przepaść, 

a stąd lud polski ustępuje wszystkim sąsiadom. Takie rozumowanie powoduje, że wycho-

wanie narodowe ma w pierwszym rzędzie odgrodzić niejako lud od wpływów obcych. 

                                                           
6  W. Lutosławski, Darwin i Słowacki, Warszawa 1909, s. 25. 
7  W. Lutosławski, Praca narodowa, Warszawa 1998, s. 107. 
8  W. Lutosławski, O wychowaniu narodowem, in: W. Lutosławski, Wykłady Jagiellońskie, t. II, Kraków 1902, s. 8. 
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Drugi zaś kierunek działania tego wychowania zmierza ku wyselekcjonowaniu najlepszych 

jednostek zdolnych do przewodzenia masami. Sięga tu do przykładów ze starożytności, 

gdzie wedle niego ideałem wychowania był człowiek doskonały. Skoro każdy obywatel wyrastał ro-

dzinnem mieście, albo tez w kolonii tegoż miasta, zawsze wśród swoich – to nie był narażony na obce 

wpływy – nie potrzebował być od nich chroniony, aby pozostać wierny rodzinnym tradycjom9. Podniesie-

nie narodu polskiego z upadku jednakże jest możliwym z tej racji, że w narodzie przetrwała 

wiara. To nie wiedza popychała Polaków do nieustannych prób przeciwstawiania się złu 

i obcej przemocy, a instynktowna wiara w sens takiego buntu, który w swej istocie jest 

zbieżny z genialnymi przemyśleniami wieszczów. 

Tego typu przekonanie powodowało, że Lutosławski popadał w przesadę głosząc praw-

dziwie purytański program pedagogiczny, który zakładał połączenie popularnych w jego 

czasach idei eugenicznych z wychowaniem religijnym. Idealny wychowanek będzie zatem dobrze 

urodzony z rodziców rasowych, połączonych najczystsza miłością i wspólną pracą narodową. Przyzwycza-

jonych do czerpania z Boga sił nadprzyrodzonych przez modlitwę, umartwienie i ofiarę10. Jego przeko-

nanie o tym, że pochodzenie społeczne ma wpływ na zdolności i możliwości wychowan-

ków nawet w świetle współczesnych mu teorii pedagogicznych jednak wyglądało dość 

anachronicznie. Mimo to początkowo uważał za pożądane a nawet konieczne oddzielenie 

szkół dla dzieci z lepszych sfer, od szkół dla pozostałych. Dobre urodzenie wedle Luto-

sławskiego to przede wszystkim pochodzenie z tradycyjnej rodziny katolickiej rozwijającej 

się w tej wierze. Szkoła i koleżeństwo dzieci przeciętnych, gorzej urodzonych, hamowałyby ten rozwój. 

Ale możliwa i pożądana byłaby odrębna szkoła dla takich dzieci11. Segregacja szkolna, która byłaby 

pochodna wdrożenia tego typu idei pedagogicznych miałaby zatem podłoże wyznaniowe. 

Za najważniejsze dla prawidłowej edukacji młodzieży uznawał więc wzorce historyczne 

i historia zajmowała poczesne miejsce pośród wszystkich przedmiotów. Nawet wakacje 

dzieci powinny spędzać na wędrówkach po miejscach historycznych Przy tej okazji Luto-

sławski nie szczędził wskazówek co do łączenia wychowania intelektualnego z fizycznym. 

Twierdził m.in., że Zdrowa młodzież bez żadnego uszczerbku dla zdrowia, gdy będzie miała wyobraź-

nię zajętą, wyżywi się przez trzy miesiące chlebem, serem i owocami, jak piszący te słowa nieraz to czy-

nił12. Chodziło mu przy tym zarazem o kształtowanie charakteru przez wyrzeczenia a nie 

tylko o obniżenie kosztów tego rodzaju wojaży po świecie.  

                                                           
9  Ibidem, s. 25. 
10  W. Lutosławski, Praca narodowa, op. cit., s. 110. 
11  Ibidem.  
12  Ibidem, s. 117. 
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Kształcenie religijne, historyczne i literackie uważał za podstawę wychowania narodo-

wego, gdyż w ten sposób kształtuje się wodzów narodu, czyli elity zdolne do kierowania kra-

jem i społeczeństwem. Ludzie zdolni i czyści są w stanie bardzo dużo pracować umysłowo i ta praca 

nie tylko ich nie wyczerpuje, ale jeszcze pomaga zwalczać pokusy namiętności i utrzymywać siły ducha13. 

Uzupełniający charakter wobec wiedzy humanistycznej miały dyscypliny przyrodnicze 

i matematyka. Uważał też, że człowiek wykształcony powinien znać przynajmniej jedno 

rzemiosło, aby w razie potrzeby mógł się utrzymać z pracy własnych rąk.  

Lutosławski starał się także swe pomysły wdrożyć w życie. Nie ustawał w próbach or-

ganizowania młodzieży w różne zrzeszenia, które miałyby ją przygotować do pełnienia roli 

przyszłych przewodników narodu. Jeszcze podczas pobytu w Paryżu w 1902 r. starał się 

powołać Wszechnicę Mickiewicza a na jej bazie Uniwersytet Mickiewicza. Opracował sta-

tut Wszechnicy a sam został jego sekretarzem. Jednym z celów Towarzystwa Uniwersytetu 

Mickiewicza było wskrzeszenie ideałów filareckich. Statut przewidywał więc możliwość 

powołania ognisk filareckich Ogniska te miały swoją regułę a podstawą pracy w nich miały 

być prace samego Lutosławskiego. Do członków tych ognisk kierowano następujące ocze-

kiwania: 

1. Zachowanie przez cały czas pobytu w ognisku bezwzględnej czystości płciowej i wstrzemięźliwości 

od trunków wyskokowych oraz tytoniu. 

2. Regularne godziny pracy, wczesne wstawanie (latem o 5-ej rano, zimą, najpóźniej o 7-ej) 

i obchodzenie się zupełne bez wszelakiej obcej obsługi osobistej. 

3. Uległość wybranemu przez uczestników w ognisku Starszemu jako najlepszemu i najmędrszemu 

z należących do koła braci, we wszystkim co się nie sprzeciwia sumieniu. 

4. Stałe poświęcanie co dzień pewnego czasu na czytanie pism trzech wieszczów14. 

Charakterystyczne jest to, że jeszcze w 1902 r. elementy religijne nie były przesadnie 

eksponowane w koncepcji wychowania narodowego. Wynikało to zapewne z faktu, że 

dopiero w 1900 r. Lutosławski pojednał się z kościołem i wrócił na jego łono. Pisał o tym 

dość obszernie we wstępie do swoich Wykładów Jagiellońskich oraz w swej autobiografii Jeden 

łatwy żywot15. 

Nauczyciele i system szkolny 

Zgodnie ze swoimi poglądami metafizycznymi Lutosławski uważał, że ewolucja ducha 

powinna odbywać się w górę, w celu doskonalenia się pod względem duchowym. Twierdził 

                                                           
13  Ibidem, s. 122. 
14  W. Lutosławski, O wychowaniu narodowem, op. cit., s. 25. 
15  W. Lutosławski, Przedmowa, in: W. Lutosławski, Wykłady Jagiellońskie, t. I, Kraków 1901, s. XXXIII-XXXIV 

oraz: Jeden łatwy żywot, Warszawa 1933, s. 252-255. 
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zatem, że: Wychowanie jest dążeniem do wyższego poziomu niż ten, na którym dane jednostki się znaj-

dują16. Istnieją więc dwie drogi takiego doskonalenia, z których pierwsza wymaga pomocy 

zewnętrznej (nauczyciela), a druga zaś nie (samowychowanie). Umiejętności drugiego ro-

dzaju są nabywane w trakcie wychowania realizowanego na pierwszej drodze. Zatem zada-

nie nauczycieli w pewnym sensie nie ma granic czasowych, bo sięga daleko poza okres 

instytucjonalnej edukacji. Z racji wykonywania tego typu zadań uważał, że oświata w pań-

stwie nie może zależeć od chwilowych wahań koniunktury politycznej, a zatem nie powinna 

podlegać władzy państwowej17. 

Charakterystyczne są zatem poglądy Lutosławskiego na instytucjonalne kształcenie 

młodego pokolenia. Nauczyciele powinni być wybierani, a skoro decydentami musza być 

politycy, to zaproponował model sprawdzony w krajach anglosaskich przy wyborze sę-

dziów. Samo środowisku proponuje kandydatów, a politycy wybierają spośród nich nie-

zbędną liczbę. W ten sposób jego zdaniem uniknie się niekompetentnych ludzi na stanowi-

skach wychowawców. Istnieje tylko potrzeba powołania komisji edukacyjnych, które takie 

propozycje przedstawiałyby politykom18. Członkowie takich komisji mieli być wybierani 

dożywotnio, aby uniknąć groźby podlegania presji politycznej. 

System szkolnictwa instytucjonalnego miał być zapoczątkowany w tzw. ochronach spełnia-

jących funkcję dzisiejszych przedszkoli. Miały one obejmować dzieci w wieku od 3 do 7 lat. 

Wychowanie we wczesniejszych latach życia spoczywałoby w rękach rodziców. Następny 

etap kształcenia miałyby stanowić siedmioletnie szkoły ludowe, które miałyby przygoto-

wywać do pełnienia funkcji pracowniczych. Interesująco wygląda propozycja usytuowania 

szkół średnich. Otóż one miały być powszechnie dostępne dla każdego chętnego, a więc 

być finansowane przez państwo. Uważał, że podział gimnazjów na klasyczne i realne jest 

błędny, bo jest pochodzenia niemieckiego i nie ma sensu go kontynuować w polskiej szkole 

narodowej. Zatem do gimnazjum dostęp miał być otwarty dla każdego, kto ukończył 10 lat 

i opanował sztukę pisania oraz rachowania19. Pierwszy okres nauki miał być okresem prób-

nym, po którym ostatecznie kwalifikowano dzieci do tego typu szkół. Zadaniem szkoły śred-

niej jest przygotowanie ludzi uzdolnionych umysłowo do pełnienia czynności nauczycieli, księży, prawni-

ków, lekarzy, techników, agronomów, urzędników państwowych itp.20. System kształcenia miały 

dopełniać uniwersytety dostępne również dla kobiet.  

                                                           
16  W. Lutosławski, Metafizyka, op. cit., s. 174. 
17  W. Lutosławski, Praca narodowa, op. cit., s. 127. 
18  Ibidem, s. 128-129. 
19  Ibidem, s. 139. 
20  Ibidem, s. 140. 
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Początkowo Lutosławski wychodził zarazem z założenia, że polska nauka i edukacja są 

przesiąknięte wpływami obcymi, a zatem obce państwo nie jest w stanie zapewnić młode-

mu pokoleniu właściwego wychowania narodowego. Stąd jeszcze przed odzyskaniem nie-

podległości przez Polskę postulował organizację szkół przez samorzutne zrzeszenia oby-

wateli. Takie szkoły miały funkcjonować na wzór klasycznych klasztorów, a zatem posiadać 

własną ziemię, sady oraz zaplecze gospodarcze. Dzięki temu uczniowie nabywaliby od razu 

umiejętności praktycznych niezbędnych do pełnego wykształcenia na dobrych obywateli. 

Platońskie i antyczne inspiracje spowodowały, że Lutosławski traktował wychowanie 

młodego pokolenia jak sztukę. Pisał zatem: wychowanie, […] samo stanowi rodzaj sztuki pięknej, 

o ile nadaje duszom piętno ducha wychowawcy21. Nawiązywał więc wprost do starogreckiej paidei, 

gdyż w trakcie edukacji rzeźbieniu podlega zarazem dusza jak i ciało. Z tej racji w jego roz-

ważaniach pedagogicznych nauczyciele powinni być wszechstronnie przygotowanymi arty-

stami. Nie miał jednak wysokiego mniemania o nauczycielach, gdyż stwierdzał, że najchęt-

niej ograniczają się oni tylko do roli pośrednika w przekazie dorobku pokoleń.  

Po odzyskaniu niepodległości zmodyfikował jednak swe poglądy pedagogiczne. Szkoła 

narodowa początkowo miała odgrywać także specyficzne zadanie odmienne od szkół pań-

stwowych: Gdy innym głównie chodzi o wychowanie pewnego typu wszechludzkiego, nam chodzi o wy-

chowanie idealnych Polaków22. Tradycyjne sposoby wychowania muszą ustąpić indywidualizacji 

kształcenia. Szkoła taka miała zatem kształcić autentycznych filaretów, co wymaga wedle 

Lutosławskiego zmiany proporcji ilościowych pomiędzy nauczycielami a wychowankami. 

W takiej szkole na jednego nauczyciela przypadać powinno zaledwie kilku uczniów. 

Dla Lutosławskiego nie podlegało jednakże dyskusji przekonanie, że nauczyciel musi 

być osobą głęboko religijną. Pisał o tym następująco: Zaiste tylko ci, co z Bogiem czyją, do Boga 

w każdej rzeczy się odwołują, są naprawdę widzącymi, i służyć mogą innym za przewodników23. 

Wierze religijnej przypisywał zatem nadzwyczajne znaczenie w czym wyraźnie nawiązy-

wał do polskich romantyków. Twierdził nawet, że: Szukanie łaski Bożej, gotowość do przyjęcia 

jej, wdzięczność i głębokie wzruszenie – to są cechy wybitnie polskiego ducha i wychowania, które je rozwi-

nie, będzie istotnie polskim narodowym wychowaniem. […] Polski wychowawca ma w każdym dziecku 

widzieć posłańca Bożego, zasłanego na świat dla służby nadprzyrodzonej, i baczyć na każde jego na-

tchnienie, na każde jasnowidzenie świata wyższego. […] Uczyć żyć to uczyć czuć Boga i rozumieć Go, 

baczyć na plan Boże przy każdej czynności24. 

                                                           
21  Ibidem, s. 103. 
22  W. Lutosławski, Przedmowa, op. cit., s. LXX. 
23  W. Lutosławski, Powołanie Michalitów, nadbitka z „Powściągliwość i Praca”, Sierpień-listopad 1938, s. 3. 
24  W. Lutosławski, Praca narodowa, op. cit., s. 106. 
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Lutosławski nigdy nie grzeszył skromnością i na przykład był przekonany, że jego Nie-

śmiertelność duszy jest bezpośrednią kontynuacją drogi duchowej polskich wieszczów. W 1925 

r. w druku reklamowym do wydania właśnie tej książki wyraził przekonanie, że dziejowa 

chwila, w której mają się ziścić wizje polskich wieszczów zbliża się. Jak pisał: liczne znaki 

czasu świadczą, że nadchodzi nowa epoka odrodzenia mesjanizmu. Przygotujmy się do niej czerpiąc z 

„Nieśmiertelności Duszy” Wincentego Lutosławskiego jasne wyobrażenie jego poglądu na świat, który jest 

najwspanialszym owocem twórczości ducha w naszym narodzie. Nauczycielstwo polskie znajdzie w tem 

dziele zasadniczy komentarz do najtrudniejszych pism wieszczów, a także program wychowania narodowe-

go na przyszłość25.  

Niezależnie od haseł równości i zadania współpracy z szerokimi masami społecznymi 

propagowanymi przez Lutosławskiego doskonałość duchową wiązał jednoznacznie z wy-

posażeniem intelektualnym. Dlatego też pisał: U nas tylko młodzież akademicka może na szerszą 

skalę nad ludem pracować, jeśli uzna zasadę wstrzemięźliwości, jeśli się przejmie duchem wieszczów pol-

skich i jeśli zachce z robotnikami współżyć jednem życiem, jak to się praktykuje w ogniskach Elsów26. 

Źródła koncepcji wychowania narodowego 

Lutosławski uważał metafizykę za naukę ścisłą. Bolał nad tym, że w odróżnieniu od pol-

ski w innych państwach jak Niemcy, Francja, Anglia, rozważania metafizyczne w filozofii 

zajmują poczesne miejsce. Pośrednio zarzucał polskim filozofom, że uprawiali metafizykę 

stosownie do doraźnych celów politycznych (Cieszkowski, Dzieduszycki, Gołuchowski). 

Nie miał też dobrej opinii o mentalności rodaków, skoro pisał: To ignorowanie metafizyki jako 

najwięcej ścisłej nauki, wynika u nas głównie z braku metafizycznych uzdolnień27. Do tego dodawał 

jeszcze przekonanie o zgubnym dla metafizyki wyłącznie sofistycznym (racjonalistycznym) 

sposobie jej uprawiania w Niemczech, co w jego opinii siłą rzeczy przeniesione zostało do 

rodzimej nauki przez polskich filozofów kształconych w tamtejszych uniwersytetach. To 

przekonanie wiodło go nie tylko do dezawuowania stroniących od metafizycznych rozwa-

żań filozofów pozytywistycznych i analitycznych, ale także do utwierdzenia się w opinii o 

wyjątkowości własnych rozważań. Czuł się nie tylko mesjanistą teoretykiem, ale za swój 

obowiązek uważał głoszenie tej metafizyki wśród nieoświeconych mas narodu.  

Przekonanie Lutosławskiego o tym, że metafizyka jest najbardziej ścisłą nauka brało się 

przede wszystkim z tego, że uprawiając tego typu rozważania człowiek jest w stanie sen-

                                                           
25  Druk reklamowy: Wincentego Lutosławskiego NIEŚMIERTELNOŚC DUSZY. ZARYS METAFIZYKI POL-

SKIEJ, Warszawa 1925, s. 5. 
26  W. Lutosławski, Doświadczenia Elsów, in: W. Lutosławski, Na drodze ku wielkiej przemianie, Warszawa 1912, s. 

210. 
27  W. Lutosławski, Metafizyka, op. cit., s. 5. 
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sownie wyjaśnić rzeczywistości. Metafizyka, to dla niego ogólna wiedza o prawdziwym bycie28, 

a jej przedmiotem zainteresowania jest wszystko, co istnieje, a zatem szuka zrozumienia całości 

bytu. Twierdził też, tej całości nikt we wszystkich szczegółach zbadać nie jest w stanie, a jednak orze-

czenia o całości są możliwe i tak wielce pożądane, że stanowią potrzebę ducha ludzkiego, więc musimy 

znaleźć sposób ich uzasadnienia29. Jego zdaniem metafizyka nie różni się od nauk szczegóło-

wych, jeśli chodzi o uzasadnianie głoszonych przez siebie stwierdzeń. Tworzy hipotezy 

i sprawdza je na szczegółach. Jedno doświadczenie ujemne wystarcza, by hipotezę usunąć; a choć rzadko 

jedno dodatnie wystarcza by ją udowodnić, nie zachodzi potrzeba, by sprawdzanie ogarnęło wszystkie 

podobne do siebie przedmioty30. Za przykład podał tu kawałek marmuru, który zanurzony 

w kwasie solnym rozpuszcza się, co wystarcza do stwierdzenia, że o rozpuszczalności 

marmuru w kwasie, bez potrzeby praktycznego sprawdzenia tego, na całym marmurze 

znajdującym się na Ziemi.  

Odróżniał ponadto prawdziwą metafizykę od fałszywej, a probierzem jej naukowości 

był stosunek do wiary religijnej. Prawdziwa metafizyka traktować miała religię jako przed-

miot dociekań naukowych, a ta nieprawdziwa wyłącza ją z obszaru swego zainteresowania. 

Dalej filozof z Drozdowi twierdził: Eksperymentem w metafizyce jest przeobrażenie ducha i ciała 

przez ćwiczenia ascetyczne, które zmieniają naturę podmiotu i rozszerzają zakres przedmiotu, czyli bada-

nej rzeczywistości31. Można także zarzucić mu nieco naiwny optymizm odwołujący się do 

haseł Oświecenia zakładający, że powszechna wiedza o naturze stosunków społecznych 

i politycznych ukształtowałaby jednolite społeczeństwo. 

Miało to swoje odzwierciedlenie w jego poglądach na temat wychowania. Otóż rozwija-

jąc pogląd o drogach doskonalenia ducha ludzkiego zawarty już w pracach Towiańskiego 

i kontynuowany przez Słowackiego w Genesis z ducha, określił w pewien sposób zakres 

i możliwości wpływu oddziaływań wychowawczych na człowieka: każdy wpływ wychowawczy 

ma swoje naturalne granice, nie możemy zaprzeczyć, że wychowanie kształtuje przeznaczenie człowieka 

w znacznej mierze i poprawia lub psuje wrodzone warunki. Wychowując otrzymuje się wychowan-

ka w znacznej mierze ukształtowanego przez dotychczasowa ewolucję ducha: Wiekuisty byt 

jaźni wytworzył takie zasadnicze cechy osobowości, jak uzdolnienie, charakter, płeć i narodowość32. Moż-

na więc powiedzieć, że zdaniem Lutosławskiego jednostka jest w znacznej mierze już 

ukształtowana z chwilą przyjścia na świat i pewnych dyspozycji nie da się już zmienić ale 

można je rozwijać lub tłumić, aby osiągnąć pożądany stan. 

                                                           
28  Ibidem, s. 8.  
29  Ibidem, s. 3-4. 
30  Ibidem, s. 4. 
31  Ibidem, s. 9. 
32  Ibidem, s. 163. 
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Lutosławski w swych poglądach pedagogicznych jednak nie odbiegał zbyt daleko od 

współczesnych sobie filozofów. Charakterystyczną cechą jego myśli o wychowaniu było to, 

że z chwila uzyskania niepodległości dostrzegał potrzebę przeorientowania celów wycho-

wania w polskiej szkole. Zamiast dominacji rodzimej historii, literatury oraz uczenia języka, 

które były niezbędne dla kształtowania ducha narodowego, od uzyskania niepodległości 

należy skoncentrować się na budowaniu więzi społecznych. Zacząć je budować należy 

właśnie w szkole: Jeśli chcemy wychowywać Polaków po polsku, to główną cechą tego wychowania będzie 

uszanowanie wolności w wychowanku przy jednoczesnym budzeniu czci dobrowolnej i ochoczej dla starszeń-

stwa duchowego i dla świata nadprzyrodzonego33. 

Ruch Elsów 

Mimo wielkiego dorobku naukowego, a nawet uznania zdobytego poza granicami kraju, 

filozof z Drozdowa nie mógł dostać etatu naukowego na żadnej polskiej uczelni. Próbował 

zarówno w Krakowie jak i w Lwowie, ale jego starania nie zostały uwieńczone powodze-

niem. Niewątpliwy wpływ na to miał jego niekonwencjonalny sposób zachowania oraz 

kontrowersyjne metody kształtowania ciała i charakteru. Były one wynikiem przekonania 

filozofa, że ciało i duszę należy ćwiczyć w kierunku uniezależnienia się od ziemskich pokus, 

aby dusze łatwiej nawiązywały ze sobą kontakt poprzez telepatie, sugestię i miłość. Zakła-

dając Stowarzyszenie Eleusis Lutosławski swoje filozoficzne przekonania starał się wdrożyć 

w czyn. Doszło w ten sposób do niezwykłego połączenia teorii filozoficznej z praktyką. 

W tym celu organizował każdego roku elenzynia - spotkania teoretyczno-praktyczne w zna-

nym wówczas Zakładzie Leczniczym doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie. 

Niepowodzenie samego projektu nie było jednak związane z niepopularnością samej idei, 

ale z totalitarnymi ciągotkami filozofa, który chciał pełnić w stowarzyszeniu władzę dykta-

torską. Tego typu praktyki nie cieszyły się uznaniem konserwatywnych środowisk w Galicji, 

które wręcz oskarżyły filozofa o zaburzenia psychiczne, co zamknęło mu drogę do katedry 

w Krakowie, a później również we Lwowie. Autonomiczne decyzje rad wydziałów humani-

stycznych tych uniwersytetów były, mimo ponawianych prób, zawsze niekorzystne dla 

filozofa z Drozdowa. O desperacji i zdeterminowaniu Lutosławskiego podjęcia pracy dy-

daktyczno-naukowej świadczy próba przekonania oponentów na Uniwersytecie Jagielloń-

skim poprzez załączenie do swego wniosku świadectwa zdrowia psychicznego wystawione-

go przez lekarzy zagranicznych.  

                                                           
33  W. Lutosławski, Praca narodowa, op. cit., s. 105.  
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Lutosławski w swej pracy Logika ogólna, czyli teoria poznania i logika formalna jeden z roz-

działów zatytułował Metafizyka eleuteryzmu. Punktem wyjścia dla tego typu metafizyki było 

przekonanie o wolności woli twórczej człowieka, jako podstawy wszelkiego istnienia: Na 

pytanie: co rzeczywiście istnieje? eleuterysta odpowiada: ja rzeczywiście istnieję i podobne do mnie „jaź-

nie”34. Taka jaźń jest wewnętrzną, bezprzestrzenną i pozaczasową istotą ludzkiej świadomo-

ści. Czas, przestrzeń i wszelkie wrażenia są tylko jej wytworem. Dlatego dalej twierdził za 

Leibnizem: rzeczywiście istnieją monady, podobne do mego własnego ja, o ile je rozpoznaję wewnętrznem 

doświadczeniem, samouświadomieniem, a nie zewnętrzną obserwacją ciał, za pomocą zmysłów35. Można 

nawet zauważyć, że w swej Logice autor omawiał oddziaływanie duchów na człowieka na 

podobieństwo koncepcji Towiańskiego. Życie zatem to nieustanny pochód ludzkiego du-

cha. To praca nad samodoskonaleniem, którą wspiera koncentracja i pomoc innym du-

chom mniej zaawansowanym na tej drodze. Konsekwencją tego rozumowania było prze-

konanie, które trafnie określił Henryk Struve, że postęp w procesie świata, zarówno jak postęp 

w życiu ludzkości, polega na tym, iż wolne dusze wszechświata odnajdują się coraz bardziej w sobie, two-

rzą coraz pełniejsze hierarchie i stają się w końcu jednolitą całością36.  

W 1902 r. powstaje wreszcie w Krakowie ognisko filareckie Eleusis, które dało początek 

ruchowi Elsów, a dziś uznaje się je także za jedno ze źródeł polskiego harcerstwa. Trzeba 

podkreślić, że nawet, gdy Lutosławski przestał odgrywać istotną rolę w stworzonym przez 

siebie związku, powinowactwo pomiędzy ruchem filareckim a ruchem Elsów było nadal 

oczywiste37.  

Skrupulatne przestrzeganie kryterium narodowego przy przyjmowaniu do Elsów spo-

wodowało, że Lutosławski musiał bronić się przed zarzutami o antysemityzm. Jego zasad-

niczy argument przeciwko temu zarzutowi związany był z możliwością zakładania analo-

gicznych organizacji przez samych Żydów, do czego nawet ich zachęcał w swoich pismach. 

Nie uważał zatem kół Elsów jako swego pomysłu, na który miał patent. Samo stowarzy-

szenie działało wedle reguł, o których sam mówił jak o klasztornej regule, ale w sumie 

odwoływało się one ideowo do Koła Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. Świadectwem 

tego było choćby powstanie Zakonu Filaretów Polskich, który w pełni realizował pomysły 

Lutosławskiego, ale u nawet przychylnych jemu działaczy ruchu wywoływał irytację. Pisali 

oni oględnie o ekscentrycznościach zawartych zwłaszcza w pierwszym tomie Eleusis pism teo-

retycznych dla tego ruchu w całości opracowanym przez Lutosławskiego, choć poszcze-

                                                           
34  W. Lutosławski, Logika ogólna, czyli teorja poznania i logika formalna, Kraków 1906, s. 17. 
35  Ibidem, s. 21. 
36  H. Struve, Filozofia polska w ostaniem dziesięcioleciu (1894-1904), przeł. K. Król, Kraków 1907, s. 31. 
37  Zob. np. Statut Filareckiego Związku Elsów, Poznań-marzec 1924. 
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gólne teksty pisał pod różnymi pseudonimami38. Ruch Elsów rozwijał się dynamicznie aż 

do momentu, w którym na tle zmian w statucie doszło do rozłamu, w efekcie którego 

wpływ Lutosławskiego na stowarzyszenie został marginalizowany. Było to związane 

z próbą wprowadzenia do statutu i treści przyrzeczenia zapisów zamykających dostęp do 

Elsów dla przedstawicieli innych wyznań niż katolicyzm. Było to co prawda zgodne z prze-

konaniami Lutosławskiego, ale anachroniczne i nie do przyjęcia nawet przez księży katolic-

kich, którzy nader często kierowali tego typu ogniskami filareckimi. Nie znaczy to jednak, 

że koncepcja wychowania narodowego propagowana przez tego filozofa przestała obowią-

zywać wśród członków stowarzyszenia. Doprowadziło to tylko do rozbicia jedności orga-

nizacyjnej ruchu, ale niemała część działaczy kontynuowała jego wcześniejsze pomysły, 

choć z różnych przyczyn, związanych zwłaszcza z negatywną legendą Lutosławskiego, a także 

z jego nieuregulowanymi sprawami osobistymi i rodzinnymi, pomijano jego osobę i zasługi 

dla ruchu.  

Pamięć o zasługach Lutosławskiego dla ruchu Elsów była kultywowana w nielicznych 

ośrodkach, a najbardziej w Wielkopolsce. W organie wielkopolskich Elsów Myśl Filarecka 

podkreślano, że Towarzystwo nawiązuje wprost do filaretów Mickiewicza, ale to: Wincenty 

Lutosławski nadał jej ki erunek  mora lny  i  f i l oz o f i czny , który podsycało w gromadzie Elsów 

żarliwe studjum mistyczno-filozoficznej poezji Wieszczów39. Dla przykładu w Liście okrężnym do 

wszystkich Elsów opublikowanym w Poznaniu wskazuje się na etymologię słowa Els sięgającą 

starożytnej Grecji (Eleuteroi Laon Soteres – wolni wyswobodzicielami ludzi), co wskazuje na taką 

kontynuację tym bardziej, że ze słowem Els w Wielkopolsce wiązano tych: którzy wyzwalają 

się z nałogów ciała przez wstrzemięźliwość, [,,,] z nałogów i złych skłonności ducha40. Dalej zaś wska-

zywano, że takie osoby poprzez kultywowanie wiary i dążenie do chrześcijańskiej doskonałości w 

życiu […] stają się prawdziwie wolni i mogą dobrze służyć swemu narodowi, podnosić i wyzwalać innych; 

powiększając i polepszając własną duszę, polepszać i powiększać prawa własnej Ojczyzny41. W części 

Listu poświęconej Kołu Modlitwy funkcjonującego w ramach Związku sygnalizowano 

także fakt, iż ścisłego powiązanie religii z ruchem społecznym nie aprobowali także hierar-

chowie kościelni, zapewne dlatego, że Elsowie oddzieleni od reszty społeczeństwa nie 

mogliby skutecznie działać w jego ramach. Tym samym Elsowie byli zagrożeni przemiana 

w organizację o charakterze sekciarskim. Nie były to obawy uzasadnione, jeśli weźmie się 

pod uwagę kwestionariusz, jaki musieli wypełniać kandydaci wstępujący do Towarzystwa. 

                                                           
38  Dwudziestopięciolecie Elsów, in: Myśl Filarecka 1/1928, s. 22. 
39  T. Strumiłło, Filaretyzm, in: Myśl Filarecka 1/1928, s. 15. 
40  List okrężny do wszystkich Elsów, Poznań-grudzień 1923, s. 22. 
41  Ibidem. 
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Były w nim zawarte szczegółowe pytania o całą rodzinę, nawet dalszą (kuzynostwo, wujo-

stwo), o cechy przodków, rodzeństwa itp.42. Wszystkie pytania kwestionariusza obejmowały 

aż 7 stron, a więc ich wypełnienie było nie lada wyzwaniem dla kandydatów, a ponadto 

wiedza zdobyta w ten zagrażała bezpieczeństwu i trwałości ich rodzin. Nic zatem dziwne-

go, że popularność idei malała aż do całkowitego uwiądu organizacyjnego.  

Sam Lutosławski niepowodzenie swego ruchu wiązał z tym, że w jego mniemaniu Elso-

wie często po prostu oszukiwali, składali śluby życia we wstrzemięźliwości, a na co dzień 

byli dalecy od ascezy i postów43. Zapewne dlatego pragnął nadąć przyrzeczeniu większą 

rangę wiążąc je trwale z wyznaniem wiary, co ostatecznie przyniosło skutek odwrotny od 

zamierzonego.  

Konkluzja 

Poglądy Lutosławskiego na edukację mogą się dziś wydawać na wskroś anachroniczny-

mi, ale przecież w czasach kiedy były formułowane musiały przecież uchodzić za nowator-

skie. Filozof nie był tez konsekwentny w swoich poglądach, gdyż początkowo uważał, że 

szkoły powinny kształcić dwutorowo. Pierwsza droga powszechnie dostępną obejmować 

miała dzieci zwyczajne, niewyróżniające się żadnymi specjalnymi talentami. Druga zaś ścieżka 

miała być dostępna tylko dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, a jej podstawa 

miały być specjalne zakłady edukacyjne dla jednostek wybitnych44. Dostrzec w tym można 

wyraźny wpływ koncepcji Platońskich. Na jego oczach jednak Polska odzyskała niepodle-

głość i stanęła w obliczu kryzysu spowodowanego niedostatkiem własnych elit intelektual-

nych. Dlatego zrozumiała jest jego późniejsza ewolucja w stronę powszechnego systemu 

edukacji, który miał obejmować wszystkie dzieci i młodzież bez wyjątku. 

W świetle przedstawionych treści sądzić także należy, że Lutosławski był wnikliwym ob-

serwatorem życia społecznego w Polsce. Jego propozycje, nawet jeśli wydają się zbyt kon-

serwatywne, to przecież były całkiem możliwe do praktycznego wprowadzenia do systemu 

oświaty w odrodzonej Rzeczypospolitej. Na przykładzie ruchu Elsów można zauważyć, że 

nie tylko istniało zapotrzebowanie na tego typu poglądy, ale istniała przestrzeń dla ich 

praktycznej realizacji. Podkreślanie anachronizmu poglądów pedagogicznych Lutosławskie-

go nie wydaje się też zabiegiem trafnym także dlatego, gdyż wiele z jego pomysłów z po-

wodzeniem do dziś jest realizowane w obowiązującym w Polsce systemie edukacyjnym. 

                                                           
42  Kwestionariusz osobisty członków Filareckiego Związku Elsów, Poznań 1930, s. 4-10. 
43  W. Lutosławski, jeden łatwy żywot, s. 263-264. O przyczynach uwiądu ruchu Elsów pisze także Tomasz Mróz w 

swej monografii o Lutosławskim Wincenty Lutosławski 1863-1954. Jestem obywatelem utopii, Kraków 2008, s. 138-
141. 

44  Zob. T. Mróz, Filozofia narodowa jako podstawa wychowania i edukacji, op. cit., s. 369-370. 
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Summary 

Article falls within the history of educational thought and concerns the presentation of 

pedagogical thought of Wincenty Lutosławski. The philosopher developed, back in the 

nineteenth century, the radical idea of raising children and adolescents (teenagers), which 

was supposed to prepare young generation to fulfill the historical tasks, set by Polish ro-

mantic messianists. Therefore, he formulated the original conception of education, which 

combined in itself metaphysical assumptions (historiosophical), biological and psychologi-

cal dispositions of man, and also didactic conditions in a united system of national educa-

tion.  
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Język polski nie posiada jednego wyrazu na oznaczenie  
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grecki – nazywał je „pàrerga”. Niech więc ta dawna  
grecka nazwa służy temu niewielkiemu tomowi za tytuł. 

Władysław Tatarkiewicz, Parerga. 

 

Niniejszy szkic rozpocząć należy od niewielkiego, lecz istotnego merytorycznie zastrze-

żenia, dotyczącego perspektywy zastosowanej tak wobec autora Parergi, jak i jego tekstów. 

Władysław Tatarkiewicz, kojarzony przede wszystkim z opisywaniem dziejów filozofii, 

analizami dotyczącymi kształtowania się pojęć i idei, także zjawisk estetycznych – w naszej 

optyce przybiera nieco inną rolę. Jest bowiem przede wszystkim filozofem – nie tylko 

wprowadza w historię myśli filozoficznej, ale – co niezwykle istotne – sam w ową historię 

się wpisuje, modelując ją na swój sposób i podejmując rozważania dotyczące problemów 

będących przedmiotem filozofii jako nauki. Podkreślam tutaj odmienne patrzenie na Tatar-

kiewicza, bo dzięki takiemu oglądowi przekroczymy pewien próg schematyzacji i uwolnimy 

się od stereotypowych przyzwyczajeń związanych z percepcją pism Profesora, nie tylko 

przecież wybitnego historyka, ale także jednego z wyróżniających się przedstawicieli pol-

skiej myśli filozoficznej, określanej niekiedy mianem szkoły lwowsko-warszawskiej. 

                                                           
1  Władysław Tatarkiewicz (ur. 3 kwietnia 1886 w Warszawie, zm. 4 kwietnia 1980 Ibidem) – polski filozof i 

historyk filozofii. Był członkiem szkoły lwowsko – warszawskiej. Do najważniejszych dzieł Władysława Ta-
tarkiewicza zaliczamy: Historia filozofii; Historia estetyki; Dzieje sześciu pojęć; O doskonałości; O szczęściu; 
Parerga.  
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Nim przejdziemy dalej, zmuszeni jesteśmy objaśnić jeszcze jedną kwestię. Otóż wokół 

omawianego tu tekstu kłębi się wiele pytań, z których pierwsze, najbardziej wyraziste, za-

sługuje na wyczerpującą odpowiedź – Czymże jest tytułowa parerga? To podstawowe, 

wstępne pytanie wiąże się z szeregiem innych: co ów termin oznacza? jakie konsekwencje 

formalne powoduje? w jaki sposób obrana konwencja oddziałuje na czytelnika? itd. 

Władysław Tatarkiewicz w Przedmowie do omawianego zbioru artykułów zauważał, iż pa-

rerga nie ma bezpośredniego odpowiednika w języku polskim, tłumacząc zaś znaczenie 

przypisywane temu słowu przez dawnych Greków, wypadałoby powiedzieć ‘prace ubocz-

ne’2. 

Potwierdzenie słów Autora odnajdujemy m.in. u Władysława Kopalińskiego, który zapi-

sywał, iż parerga posiada źródłosłów grecki (párergon) i oznacza poboczną, mniej ekspono-

waną twórczość danego autora3; twórczość, która współistnieje z tzw. nurtem właściwym, 

powstaje w tym samym czasie, co prace podstawowe, lecz nie dochodzi do głosu w sposób 

tak spektakularny, jak one.  

Zastanawiając się nad przyczynami uboczności pewnych pism, wypada zauważyć, iż mo-

że ona wynikać z dwóch przynajmniej powodów. Po pierwsze, źródłem parergiczności może 

być zamierzenie twórcy, który świadomie generuje teksty (a szerzej – dzieła, bo przecież 

zjawisko dotyczy nie tylko piśmiennictwa) o nieco innym, względem twórczości przewod-

niej, charakterze. Inność ta przejawiać się może wielorako – w stylu wypowiedzi, w jej 

formie, temacie czy sposobie zaangażowania. Po drugie, owo źródło może znajdować się w 

przypadkowości działań, w braku korelacji lub ścisłego związku danego wytworu z innymi, 

dominującymi. Mogą to być po prostu dzieła mniej znaczące, mniej odkrywcze, stanowiące 

jedynie rysy, szkice, zapowiedzi, czy dopowiedzenia do treści pierwszorzędnych. 

Władysław Tatarkiewicz sytuuje swoją Parergę w drugim z nakreślonych tu obszarów, 

przede wszystkim dopowiedzenia. We wspomnianym wstępie do zbioru pisze:  

Niniejszy niewielki tom nie był zaprojektowany przez autora, raczej uformował się sam 

z różnych tekstów. Weszła do tomu zarówno przedmowa do przekładu Poetyki Arystotele-

sa, jak i recenzja książki o współczesnym artyście […]. Cały ten tom stanowi poniekąd 

dalszy ciąg Dziejów sześciu pojęć, uzupełnienie tamtej książki […]. Są to, w porównaniu z 

poprzednimi publikacjami autora, prace raczej luźne i przygodne4. 

W dalszym fragmencie objaśnień do tomiku Tatarkiewicz nakreśla także zakres tema-

tyczny, który zamyka się w sferze estetyki oraz teorii sztuki. To właśnie te dziedziny stały 

                                                           
2  W. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978, s. 6. 
3  Por. hasło: parerga, in: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1988. 
4  W. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978, s. 5–6. 
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się punktem wyjścia dla takiego skompletowania i uszeregowania poszczególnych elemen-

tów Parergi5, z jakim spotyka się czytelnik. 

Odpowiedź uzyskana na pierwsze z postawionych wyżej pytań powoduje, że teraz zde-

cydowanie łatwiej jest nam jednoznacznie rozwikłać pozostałe wątpliwości. Zacznijmy od 

ograniczeń formalnych, jakie powoduje nadanie tomikowi statusu uboczności. Ów status 

zakłada pewien schematyzm lub raczej uproszczenie, treści są bowiem tylko sygnalizowane 

albo charakteryzowane z jednej perspektywy. Stanowią swoiste dopowiedzenie bądź wska-

zówkę, nie mają, by tak rzec, charakteru skończonej, domkniętej ze wszech miar, całości. 

Kwestia formy, która nierozerwalnie wiąże się z zakresem merytorycznym, konotuje w tym 

przypadku specyficzny sposób odbioru. Czytelnikowi nie wolno poprzestać na tym, co 

znalazło się w jego ręku, bo nie posiada on wówczas całościowego oglądu stanowiska. By 

móc cokolwiek powiedzieć na dany temat, ustosunkować się do treści, z jakimi stykamy się 

w tekstach parergicznych, by podjąć polemikę, zająć stanowisko krytyczne lub aprobujące, 

należy zrobić jeszcze jeden krok i sięgnąć do całości. Bez tego nasza wypowiedź nigdy nie 

będzie rzetelna. 

Poczynione wyżej zastrzeżenie bezapelacyjnie wskazuje na zasadność nazwania Parergi 

drogą do filozofowania, podkreśla bowiem ważność kontekstu, w jakim pojawiają się po-

szczególne prace omawianego autora. Ów kontekst jest istotny także z innego powodu – 

nieuwzględnienie pozostałych pism może wypaczyć bezpośrednią lekturę utworów parer-

gicznych, chociażby przez niepełną świadomość indywidualnego charakteru używanego 

aparatu pojęciowego, specyfiki autorskiego języka wynikającej ze sposobu oglądu świata 

przez pryzmat językowych, a zatem abstrakcyjnych pojęć6. Brak tej świadomości to naj-

prostszy sposób do trywializowania tez, teorii i stanowisk, niewłaściwego ich odczytania, 

chybionej interpretacji bądź polemiki. Podkreślmy więc raz jeszcze – omawiany tutaj tom 

stanowi drogę, wskazówkę do podjęcia wyzwań filozoficznych. Na czym jednak ta droga 

polega, jakie są jej zawiłości, przez które obszary prowadzi, jakie odnajdujemy na niej znaki, 

a wreszcie – jak owe znaki odczytywać? Zanim jednak podejmiemy próbę odpowiedzi na 

tak formułowane pytania, jeszcze jedna uwaga – jak się wydaje – istotna dla właściwego 

spojrzenia na przedmiotowy zbiór pism Tatarkiewicza. 

Określenie droga do filozofowania odnosi się bowiem nie tylko do gatunkowej niejako istoty 

Parergii jako zbioru tekstów pobocznych, ale nawiązuje także do wyrażenia formułowanego 

przez Profesora w kontekście jego spojrzenia na filozofię nauki i samo umiłowanie mądrości. 

                                                           
5  Zob. Ibidem, s. 6. 
6  Zob. K. Ajdukiewicz, Obraz świata i aparatura pojęciowa, in: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t.1, Warszawa 1960, 

s.183. 
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W tomie O filozofii i sztuce7, wydanym z okazji setnej rocznicy urodzin Profesora, odnaj-

dujemy szereg znaczących artykułów, także fragmenty zapisów autobiograficznych, które 

pozwalają spojrzeć na dzieło Tatarkiewicza z właściwej, jak sądzę, perspektywy. 

Profesor pisał: 

Jedną z intencji tego, co napisałem, było: uprościć obrazy świata, w szczególności świata ludzkich czyn-

ności i wytworów i przez uproszczenie uczynić go przejrzystszym i lepiej zrozumiałym. Ulubionymi mymi 

pojęciami były pojęcia odmiany i typu. A odmiany i typy świata ludzkiego poznaje się w historii. W historii 

zaś stwierdzanie faktów pociągało mię więcej niż ich wyjaśnianie; chciałem najpierw wiedzieć, jaka była 

dana epoka, dana szkoła, dany myśliciel, a potem dopiero tłumaczyć, dlaczego był taki , a nie inny; tak 

było w historii filozofii, ale nie inaczej w historii sztuki. Chciałem na podstawie historii wyjaśnić sobie, 

jakie są możliwości tego świata, możliwości myśli i twórczości8. 

Przytoczony cytat wyjawia nie tylko intencje towarzyszące pracy naukowej Tatarkiewi-

cza, ale stanowi także trafną charakterystykę dorobku, ujmuje jego istotę. Pośrednio też 

tłumaczy kształt owego dzieła, określa, dlaczego przybrał on taką, a nie inną postać. Apro-

bując myśl wyrażoną przez Profesora, zyskujemy właściwą perspektywę odczytania całości 

dorobku, w tym także utworów usytuowanych poza głównym nurtem dociekań, zyskujemy 

właściwą perspektywę dla lektury Parergii. Przytoczmy jeszcze jeden fragment ze wspo-

mnianego rocznicowego tomu: 

Zajmowałem się – jako historyk – tym, co wielcy myśliciele sądzili o bycie i wszechświe-

cie, ale to co innego niż wypowiadać się samemu. Jeśli sam się wypowiadałem o świecie, to 

tylko o jego niektórych własnościach i wartościach: moralnych i estetycznych, usiłując je 

uprościć i rozwikłać; jednakże myśli mych nigdy nie rozwijałem w system. Pisząc o naj-

ogólniejszych kategoriach etyki i estetyki, dawałem ich przykłady, ale w system ich nie 

zebrałem9. 

Powyższa wypowiedź uzupełnia nasze wcześniejsze stwierdzenia dotyczące genezy parer-

giczności omawianego tomu. Oba cytaty zestawione łącznie tłumaczą, dlaczego Profesor nie 

zajmował się niejako strukturą rzeczywistości, dlaczego nie tworzył własnego systemu – 

omawiając dzieła innych myślicieli i porządkując tworzone przez nich obrazy świata, badał 

możliwości w tym względzie, określał i precyzował granice ludzkiej myśli. Podejmując 

natomiast samodzielne dociekania, ograniczał się jedynie do pewnych wątków czy moty-

wów, inaczej – pewnych fragmentów rzeczywistości, zarówno tej przyrodniczej, fizycznej, 

                                                           
7  W. Tatarkiewicz, O filozofii i sztuce, Warszawa 1986. 
8  Ibidem, s. 10. 
9  Ibidem, s. 42. 
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jak i kulturowej, społecznej, tworzonej przez człowieka. A dokładniej – przede wszystkim 

kulturowej: etyczno-moralnej i estetycznej. 

Z kolei, aby zrozumieć, dlaczego Tatarkiewicz podejmował takie, a nie inne wątki reflek-

sji, dlaczego analizował takie, a nie inne fragmenty rzeczywistości – aspekty człowieczego 

świata, należy jeszcze raz wspomnieć o drodze do filozofowania, czyli określić, jaka jest rola 

filozofii w systemie nauk oraz w życiu człowieka. 

Droga do filozofii 10 to tytuł pierwszego pisma zawartego we wspomnianym tomie O filozo-

fii i sztuce. W dziele tym Władysław Tatarkiewicz charakteryzuje tzw. naturalny obraz świata, 

określa specyfikę wizji świata przedstawianej przez szeroko rozumianą naukę, porównuje 

oba te obrazy, wskazując na ich mocne, jak i słabe punkty. Owa charakterystyka pozwala 

myślicielowi dostrzec i wykazać specyfikę obrazu dostarczanego przez filozofię, wskazać 

różnice, podkreślić istotę owych różnic. Patrząc z tej perspektywy, okazuje się, że filozofia 

stanowi niezbędny element zarówno w życiu człowieka, jak i w systemie nauk. Pozwala 

bowiem znacząco rozszerzyć i uporządkować naturalny obraz, dostępny dzięki zmysłom, 

wyobrażeniom i doświadczeniom rzeczywistości, pozwala na racjonalizację owego obrazu 

poprzez zastosowanie prawideł logiki i naukowej dyscypliny myślenia, pozwala także zsyn-

chronizować oba światy – wiedzę wynikającą z obrazu naturalnego i wiedzę wynikającą 

z obrazu naukowego. Przede wszystkim jednak filozofia pozwala wzbogacić naukowy ob-

raz świata o elementy, którymi nauka się nie zajmuje, które pomija, analizując zjawiska 

i procesy fizyczno-przyrodnicze. Filozofia daje szansę pogodzenia rozbieżności między 

obrazem jakościowym – często subiektywnym, właściwym dla postrzegania bądź odczuwa-

nia, a obrazem ilościowym – właściwym dla badań naukowych dążących do obiektywności 

i eliminacji jakości zmysłowych. Filozofię interesują kwestie, którymi nie zajmuje się nauka, 

takie jak natura bytu czy natura poznania, interesuje ją określanie wartości, poszukiwanie 

sensu, wyznaczanie celu, jakości egzystencjalnych, wartości etycznych. A zatem droga do 

filozofii jest drogą miłujących mądrość, poszukujących owej mądrości zarówno wśród ludzi, 

jak i wśród rzeczy tego świata bądź poza światem, także jest drogą poszukujących mądrości 

w samej nauce, ta bowiem często gubi sens swych poczynań pogrążona w wartościach 

jedynie liczbowych a pomijając wartości jakościowe, w tym wartości, które można wywo-

dzić jedynie z treści pojęcia dobra.  

Charakteryzując naukowy obraz świata, Tatarkiewicz pisał między innymi: 

[…] fizyka pomija jakości zmysłowe dlatego, że są subiektywne: pomija je, aby uczynić poznanie bar-

dziej obiektywnym i o tyle doskonalszym. […] zadaniem, jakie sobie stawia fizyka, jest poznać rzeczywi-

                                                           
10  W. Tatarkiewicz, Droga do filozofii, in: tegoż, O filozofii i sztuce, s. 17-40; pierwodruk: Warszawa 1968. 
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stość, ale poznać w sposób szczególny, mianowicie tak, by ściśle ją obliczyć i zmierzyć. Dlatego zwraca 

uwagę na stosunki ilościowe, nie na jakościowe. Jeśli pomija jakości, to niekoniecznie dlatego, iż sądzi, że 

ich w rzeczywistości nie ma, lecz dlatego, że się nimi nie interesuje. Nie interesuje się tym, czego nie można 

obliczyć i zmierzyć11. 

Uprawianie zatem filozofii jest szansą pokonania barier, jakie ze swej istoty towarzyszą 

nauce, jest okazją do tego, by sięgać dalej i głębiej, postrzegać rzeczywistość, pokonując 

ograniczenia zmysłów, ale i ograniczenia nauki. Ponadto filozofia może występować 

w charakterze arbitra, który rozstrzygnie, jaki jest właściwy obraz świata, bądź koordynato-

ra, który usystematyzuje i uporządkuje cząstkowe obrazy, spajając je w zrozumiałą i prze-

konującą całość. Taka jest tedy „droga do filozofii” – stwierdza myśliciel – Drogę tę potrzeby umy-

słu torują sobie, wychodząc z życia potocznego i nauki12. 

A czy sama filozofia jest nauką? – pyta Tatarkiewicz, a wątpliwości rozstrzyga następująco: 

Jest nią niewątpliwie w szerokim znaczeniu wyrazu „nauka”, czyli metodycznego, technicznie udosko-

nalonego zdobywania wiedzy. Natomiast nie jest nauką w tym węższym znaczeniu, w jakim mówi się 

o wszystkich innych naukach; nie jest nauką „szczegółową” mającą swój wydzielony, ograniczony zakres 

badania. Korzysta z metod naukowych, ale szerokość jej zadania powoduje, że dla spełnienia go metody te 

nie są, czy nie wydają się, wystarczające i że nieraz uciekała się do innych. Uczą o tym jej długie dzieje13. 

Powyższe uwagi Tatarkiewicza dobrze oddają naturę rozważań podjętych w omawianym 

dziele. Wprawdzie artykuły zamieszczone w zbiorze i opatrzone wspólnym tytułem Parerga 

nie podejmują wielkich systemowych kwestii filozoficznych, są rozważaniami w kwestiach 

cząstkowych i szczegółowych, mieszczą się jednak w głównym nurcie filozofii i spełniają – 

podkreślane w cytowanych fragmentach – kryteria: są rozważaniami zachowującymi rzetel-

ność, dyscyplinę i jasność naukowej wypowiedzi, a ponadto – zawsze mówią o wartościach, 

etycznych bądź estetycznych, a więc kwestiach, którymi filozofia zdolna jest wzbogacać 

i poszerzać naukowy obraz świata. 

Jest zatem droga do filozofii drogą do mądrości, także wówczas, gdy refleksja obejmuje 

jedynie wycinek przedmiotu dociekań, jest jedynie częścią większej całości. Sam Władysław 

Tatarkiewicz na krytykę dotyczącą niepełności czy też fragmentaryczności jego pism od-

powiadał następująco: 

                                                           
11  Ibidem, s. 36. 
12  Ibidem, s. 37. 
13  Ibidem. 
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[…] nie twierdzę […], że „niepodobna” uformować ogólnej teorii bytu, lecz tylko, że ja nie umiałem 

takiej teorii uformować i nie umieli też ci myśliciele dalecy i bliscy, których znam. I nie twierdzę – jak to 

czynili klasyczni pozytywiści – że wiedza nasza ogranicza się do jednostkowych faktów14. 

Wydaje się, że to ostatnie zdanie zasługuje na szczególne podkreślenie, ono bowiem – 

obok Dziejów sześciu pojęć – nadaje właściwy kontekst dla lektury dalszych tekstów zebranych 

w Parerdze. 

Mamy nadzieję, że takowy sposób ujęcia, wzorowany na narracji Parergi, pozwoli na wy-

chwycenie przez czytelnika specyfiki omówionego wyżej tekstu, i sprawi, że Tatarkiewi-

czowy tomik będzie odczytywany w duchu zachęty do filozofii. 

Summary 

The implications drawn from Władysław Tatarkiewicz's parerga as the way to philosophy are 

significant as they help us view Tatarkiewicz in a different manner and it is thanks to those 

implications that we can cross the schematization threshold and free ourselves of stereo-

typical habits connected with the way that professor's works are perceived. And when it 

comes to professor himself, one needs to remember, he was not only a famous historian 

but also one of the most distinguished representatives of Polish philosophical thought, 

sometimes referred to as the Lvov-Warsaw School.  

Many questions can be posed in relation to the index text out of which, the first and the 

most distinctive one, should be: what, in fact, is the title parerga? This fundamental, intro-

ductory question can be combined with a number of others though: what does this term 

imply? what formal consequences does it cause? in what way does this convention have an 

influence on the reader? etc. 

The above reservation, without any doubt, gives legitimacy to parerga as the way to phi-

losophy as it emphasizes the validity of the context in which individual works of the author 

in question appear. This context is also essential due to another reason – not taking those 

other works into account can distort any direct reading of parergic works, for instance 

through incomplete awareness of the individual character of the term apparatus applied, 

the specificity of the original language resulting from the way the world is viewed through 

linguistic prism, that is abstract terms. And lack of such awareness is the simplest way to 

trivialize theses, theories or standpoints, their improper reading, inappropriate interpreta-

tion or polemics. Let us stress once more then – the volume analysed here stands for a 

road, a tip on how to undertake philosophical challenges. What, therefore, is this way 

                                                           
14  Ibidem, s. 42. 
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about, what are its complexities, what areas does it lead through, what signs do we find on 

it and, finally – how to interpret those signs?  

The above remarks of Tatarkiewicz perfectly grasp the nature of the discussion entered 

into in the work. Although the articles placed in the collection and entitled Parerga do not 

probe into any big, systemic philosophical issues, they do stand for a kind of partial and 

detailed discussion, they do fall into the main philosophical stream and fulfil – emphasized 

in the excerpts quoted – criteria: they are discussions preserving accuracy, discipline, and 

clarity of scientific statement and, in addition to that – they always speak of ethical or aes-

thetic values, that is issues with the help of which philosophy is able to enrich and broaden 

scientific picture of the world. 

 



WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

L U M E N  
POLONIAE 

nr 1/2011 

Małgorzata Olech 

Akademia Pomorska w Słupsku 

Koncepcja etyki według Tadeusza Stycznia 

The conception of ethics according to Tadeusz Styczeń 

Key words: ethics, conscience, moral experience, eudemian, deontological 

Wprowadzenie 

Celem artykułu będzie próba przedstawienia podstawowych kwestii w postulowanym 

przez Tadeusza Stycznia programie etyki. Skupimy się na uściśleniu i objaśnieniu problemu 

ujętego na początek w postaci trochę niefrasobliwego pytania: o co chodzi zdaniem Stycz-

nia tak naprawdę w etyce? Tytułem krótkiego wstępu przypomnijmy, że etyka koncentrując 

się na wyeksplikowaniu istotnych treści moralności, czyli teorii swojego przedmiotu, pre-

zentuje nam stosowne metody uzasadniania konkretnych i ostatecznych wyborów moral-

nych. Dla usprawiedliwienia moralnej powinności ludzkiego działania powołuje się zwykle: 

na cel ostateczny, nakazane reguły albo na przysługującą komuś wartość bezwzględną. 

Możemy na tej podstawie zdaniem Stycznia mówić o trzech orientacjach metodologicznych 

w etyce: eudajmonistycznej, deontonomicznej i personalistycznej. Przedstawienie, która 

z nich i dlaczego zasługuje według niego na uznanie i przyjęcie będzie celem naszych do-

ciekań. Nasze analizy nie pozostaną bez związku z prezentacją jego relewantnych racji 

w sprawie problemu metodologicznej niezależności etyki. Temu zagadnieniu Styczeń po-

święcił w swych pracach wiele miejsca. 

Koncentrując się na problematyce etyki, Styczeń uwzględnia szereg wcześniejszych po-

glądów dotyczących zagadnienia moralności. Nie chronologia jednak, jego zdaniem, 

w przedstawianiu wcześniejszych opinii ma najważniejsze znaczenie, ale pewna jedność 

i trafność intuicji co do sposobu poznania moralności. Stwierdza, że pytania wyjściowe 

etyki, podobnie jak innych dziedzin nauki, dotyczą przede wszystkim przedmiotu badań. 

W przypadku etyki będzie nim fenomen moralności. Zwykle zdaniem Stycznia zastanawia-
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my się: co to jest moralność? Czy powinność spełnienia określonego czynu stanowi jego 

moralną powinność? Dla kogo i co jest dobre moralnie a co złe moralnie? Poszukujemy kryte-

rium, które pozwoliłoby nam odróżniać czyny dobre moralnie od tych złych. Pytamy: 

dlaczego powinienem to, co powinienem, a także: dlaczego w ogóle coś powinienem? 

Uwagę naszą przykuwa to, że zawarta w pytaniach rzeczywistość dana nam doświadczalnie 

jest bardzo złożona i że dlatego powinniśmy rozpatrywać ją z wielu różnych perspektyw1. 

 Centralną kwestię w sprawie ujęć etyki według Stycznia stanowi fakt, że próby zdefi-

niowania jej przedmiotu łączą się z poszukiwaniem normy moralności, która by go określa-

ła. Dzięki temu nie ustają wysiłki związane z poszukiwaniem istotnościowej tożsamości 

etyki. Dla filozofa moralności ważne jest znalezienie swoistego, nieredukowalnego do in-

nych przedmiotu etyki, aby mogła ona stać dyscypliną metodologicznie niezależną. Na 

przeszkodzie stoi między innymi zbieżność przekonań na temat działań moralnych, to znaczy 

tego, co w danej sytuacji jest słuszne moralnie. Konsensus ten utrudnia znalezienie przy-

czyn, dlaczego konkretne działanie jawi się istotowo powinnym. A może być takim z różnych 

powodów, z uwagi na możliwość osiągnięcia szczęścia, że zlecił je kompetentny autorytet 

lub stanowi godny osoby sposób zachowania się ze względu nie tylko na nią, ale na nieuwa-

runkowaną wartość osoby – adresata działań2.  

W przekonaniu Stycznia przedstawiane w dziejach etyki próby zawłaszczenia głównego 

desygnatu moralności, czyli moralnej powinności działania, przez eudajmonizm i deonto-

nomizm doprowadziły do utraty jej istotnościowych własności. W związku z tym sądzi on, 

że należałoby najpierw postawić pytanie: w jaki sposób etyka w ujęciu eudajmonistycznym i 

deontonomicznym określają swój przedmiot? Rozstrzygnięcie problemu niezależności etyki 

pozostaje w nierozerwalnym związku zarówno z kwestią bezwzględnej wartości jej przed-

miotu, jak i z kwestią wolności jako warunku koniecznego i dostatecznego samookreślenia 

się podmiotu działania3.  

Etyka a eudajmonizm  

Styczeń poddaje krytyce przekonanie, że stanowiąca rdzeń etyki moralna powinność 

działania winna mieć charakter teleologiczny i zależeć od naczelnego celu ludzkiego dąże-

nia. Na przykładzie wzorcowych metodologicznie teorii celowościowych, czyli koncepcji 

                                                           
1  Por. S. Kamiński, T. Styczeń, Doświadczalny punkt wyjścia etyki, in: S. Kamiński, Jak filozofować?, Lublin 1989, s. 

335. 
2  Por. T. Styczeń, ABC etyki, Lublin 1996, s. 29-30. 
3  Por. T. Styczeń, Etyka niezależna?, Lublin 1980, s. 34-35. Problemem niezależności etyki w Polsce zajmowali się 

miedzy innymi: T. Kotarbiński, Zagadnienia etyki niezależnej, in: Kronika 21/1956, T. Kotarbiński, Zasady etyki nie-
zależnej, in: Studia Filozoficzne 2(1958), nr 1; T. Czeżowski, Etyka jako nauka empiryczna, in: Odczyty Filozoficzne, 
Toruń 1958; T. Kotarbiński, Uwagi o etyce jako nauce empirycznej, in: Studia Filozoficzne 6/1960. 
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św. Tomasza i jego duchowego nauczyciela Arystotelesa, stara się odróżnić sens autentycz-

nej powinności moralnej od pozamoralnej, to znaczy tej należącej do sfery moralności od 

tej, która nie należy. Głęboko zastanawia się, czy te i im podobne koncepcje działania ludz-

kiego są teoriami moralnej powinności działania, czy mogą sobie rościć pretensje do miana 

etyki? Zwraca uwagę, że to, co moralnie powinne, a w konsekwencji moralnie dobre uza-

leżniają one od ostatecznego celu ludzkiego dążenia, którym w tym wypadku jest szczęście. 

Wedle autora Wprowadzenia do etyki należałoby się poważnie przyjrzeć próbom zdetermino-

wania dobra i zła moralnego czynu celami ludzkich dążeń, które zostały uwarunkowane 

naturalnymi potrzebami. Zgłasza on wątpliwości co do słuszności tezy wyrażanej przez 

imperatywy hipotetyczne, że praktyczna konieczność działania zależy od zastosowania 

najlepszych środków do powziętych celów4.  

Dostrzegając ograniczenia jakie wynikają z przyjęcia tego, w głównej mierze indywiduali-

stycznego, teleologiczno-eudajmonistycznego modelu etyki Styczeń sądzi, że należałoby się 

poważnie zastanowić: czy zasługuje on na naszą akceptację? Moralna powinność działania 

wydaje się być w tym modelu zredukowana do własnego chcenia podmiotu i uwarunkowana 

różnymi przedmiotami jego potrzeb. Eudajmonistyczno-egoistyczna motywacja zaczyna 

odgrywać dominującą rolę nie tylko w działaniach pierwszoplanowych, przy zaspokajaniu 

potrzeb, ale także w tych jak gdyby ubocznych, na przykład w przyjaźni. Można to do-

strzec, gdy tylko zapytamy o sens i funkcję przyjaźni. Okazuje się, że przyjaciela postrzega 

się głównie jako swoje drugie ja. Człowiek pragnąc jego dobra w rzeczywistości nie wycho-

dzi poza horyzont własnego szczęścia i dąży do dobra własnego. Podobne, zdaniem Stycz-

nia, wątpliwości możemy odnieść do sytuacji mających przede wszystkim znaczenie 

w kręgach ludzi wierzących. Wiążą się one z próbami rozwikłania antynomii: działanie 

w imię dążenia do własnej doskonałości a powinność miłowania Boga5. 

Konkludując dalej w tej sprawie Styczeń uważa, że kryterium tego co moralnie właściwe 

w eudajmonizmie zależy głównie od naturalnego dążenia podmiotu do dóbr pozamoral-

nych. Wszystkie wartości w tym układzie mają charakter instrumentalny. Stanowią środki 

do samourzeczywistniania i samopotwierdzania własnego indywidualnego życia. W tym 

wypadku powinność spełnienia określonego czynu jako najlepszego środka do celu ma 

niewątpliwie charakter powinności. Problemy zaczynają się wtedy, gdy naszym intuicjom 

wydają się przeczyć usiłowania nazwania jej moralną powinnością. Błędne zdefiniowanie 

                                                           
4  Por. T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993, s. 46-50. 
5  Por. T. Styczeń, Etyka niezależna, op. cit., s. 21-22. Styczeń konkluduje w tej sprawie: Czy człowiek miłując Boga 

dla niego samego, dając tym wyraz autentycznie moralnej powinności, czyni to także tylko w imię troski o własną doskonałość, 
czyli dlatego, że uważa chwałę Boga za swą własną, traktując Boga jako swe drugie ja?, Ibidem, s. 22-23. 
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najważniejszej treści moralnej, czyli autentycznej powinności moralnej i jej teorii prowadzi 

do tego, że etyka przybiera postać eudajmonologii, teorii przedmiotu innego niż moralność. 

Jej oś centralną stanowi osiągnięcie przez człowieka szczęścia osobistego, twierdzi autor 

Zarysu etyki6. 

Jego zdaniem w koncepcji etyki zaprezentowanej przez Arystotelesa i św. Tomasza nie 

ma miejsca na ponadindywidualny punkt widzenia w moralności. Wyczuwamy, twierdzi 

Styczeń, że brakuje nam elementów: bezinteresowności i bezwarunkowości. Momentów 

zobowiązania do określonego działania bez odnoszenia się do różnego od niego celu. 

Z analiz fenomenu moralności wynika, że należą one do jej istoty. Z faktu przeżywania 

moralności, doświadczenia swoistej powinności i treści z nią związanych, można wyciągnąć 

wniosek, że w jej naturze znajdują się owe brakujące elementy. Abyśmy mogli przybliżyć 

sobie sens powinności moralnej, Styczeń prezentuje nam literackie symbole moralnego 

zwycięstwa: Antygonę i Sokratesa. Siła jego przekazu tkwi w przedstawianiu konfliktów 

moralnych bohaterów poprzez obrazy przeżyć. Co to wnosi do rozumienia prawdy o po-

winności moralnej? Bezwarunkowość i heroiczna bezinteresowność bohaterów w walce 

z przeciwnościami losu zdają się wyznaczać pewną istotnościową tożsamość sensu moral-

nego powinności. Antygona zmagając się z pragnieniem kontynuacji własnego życia, bez-

względnie wypełnia zobowiązanie wobec zmarłego brata. Sokrates natomiast, w imię afir-

mowania pewnych wartości i własnej osobowej godności, bezwarunkowo i bezinteresownie 

czyni ofiarę z własnego życia7.  

Styczeń dokonuje demaskacji perfekcjonizmu, jak podkreśla, trudnej postaci eudajmonizmu 

w etyce. Centralną kwestię według niego stanowi zawężone rozumienie, stwarzanego dla 

podmiotu pola powinności moralnej, tylko do auto-afirmacji. Perfekcjonizm zapomniał, że 

nie żyjemy na bezludnej wyspie i że naszą indywidualną konkretność otacza świat osób. Kon-

stytutywny dla egzystencji perfekcjonisty jest sposób istnienia i działania zakreślony tylko 

przez godność jego własnej osoby8. Tym samym, zdaniem Stycznia, pojawia się na gruncie per-

fekcjonizmu konieczność wyjaśnienia powinności moralnego działania względem innych 

jako pochodnej powinności samorealizacji podmiotu. Oznacza to w pierwszej kolejności, 

że z definicji powinności moralnej wyrugowany został kluczowy element, moment bezwa-

runkowości, zaś moment bezinteresowności z istoty czynu moralnie dobrego. Perfekcjoni-

ści zapominają o tym, o czym wiedziała dobrze Antygona i Sokrates, a mianowicie, że Nie 

                                                           
6  Por. T. Styczeń, Zarys etyki, cz. I, Metaetyka, Lublin 1974, s. 104. 
7  Por. T. Styczeń, Etyka niezależna, op. cit., s. 28-29. 
8  Ibidem, s. 31. 



Koncepcja etyki według Tadeusza Stycznia 

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

141 

wolno mi lekceważyć drugiego. Dlaczego? Domaga się tego jego osobowa godność. Niewątpliwie9. Ale nie 

tylko, zwraca uwagę Styczeń. Wiedzieli o tym literaccy herosi. Rzecz idzie także o szacunek 

dla własnej godności. Nie wolno mi lekceważyć adresata moich działań z uwagi na jego 

i moją godność na równi, chociaż moja znajduje się trochę w ukryciu. 

Również świadomość powszechna, zdaniem Stycznia, stanowi probierz fenomenu mo-

ralności, daje dobrą interpretację przedmiotu etyki. Potwierdza ona, podobnie jak literackie 

przykłady, że poświęcenie i ofiarność w sytuacjach dylematów i konfliktów moralnych 

zasługują na moralną aprobatę, ponieważ dostrzegamy w nich właśnie bezinteresowność 

i bezwarunkowość. Co teza ta dla nas wedle Stycznia oznacza? Po pierwsze, wskazuje na 

podstawę aprobaty pewnych działań, którą stanowi osobowa godność adresata oraz same-

go ich sprawcy. Po drugie, wskazuje na źródło dezaprobaty tych postępowań, w których 

manipuluje się osobą adresata i jednocześnie własną, a mianowicie na brak motywacji per-

sonalistycznej. Czynienie tak z uwagi na własny interes, zasługuje na naganę, nawet jeśli 

wyznacznikiem działań jest samocelowość działającego jako zasada moralności. 

Etyka a deontonomizm 

Zajmując się analizą przedmiotu etyki w ujęciu deontonomicznym, Styczeń zastanawia 

się, podobnie jak to czynił przy ujęciu teleologicznym, nad problemem metodologicznej 

niezależności etyki. Zarówno heteronomiczna, jak i autonomiczna perspektywa nakazowe-

go rozumienia przedmiotu etyki, implikuje konieczność jej teoretycznego uzasadnienia. 

Pojawia się kwestia dobrych racji w etyce. Nakazowe tłumaczenie powinności moralnej 

zakłada teorię nakazodawcy, który wskaże moralną kwalifikowalność i celowość nakazów. 

Nie pozostaje to bez wpływu na jasny i wyraźny obraz metodologicznej niezależności etyki. 

Koncepcja nakazodawcy, rekomendując określone postępowanie wedle wybranych przez 

autorytet kryteriów, umożliwia wpływ dziedzin pozaetycznych na wyznaczanie przedmiotu 

etyki.  

W imię wewnętrznego i racjonalnego charakteru powinności moralnej podmiot ma zawsze 

prawo, zdaniem Stycznia, dopominać się o racje działań narzucanych mu z góry. Nigdy nie 

będzie pozbawione sensu pytanie: Czy rzeczywiście to oto postępowanie nakazane przez ten oto 

autorytet jest moralnie powinne?10. Brak relewantnych racji może spowodować, że podważona 

zostanie wartość moralna autorytetu. Rozstrzygające będzie wszakże, że nasze elementarne 

poczucie moralne, zdaniem autora Wprowadzenia do etyki, sprzeciwia się redukcji swoistego 

przedmiotu etyki do jakiegokolwiek przymusu. Tak więc z logicznych spostrzeżeń związku 

                                                           
9  Ibidem, s. 30. 
10  Ibidem, s. 36. 
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między nakazem zewnętrznym a powinnością moralną wynika prawdziwa rola autorytetu. 

Nie można nazwać działania autorytetu ingerencją w wolność podmiotu moralnego wtedy, 

gdy przedstawia mu on racje nakazów. Również wtedy, gdy budzi w podmiocie zasadną 

wiarę, że uzasadnienie moralnych rozstrzygnięć już istnieje i że on sam im podlega.  

Z tego względu należy też należy poddać krytyce pojęcie powinności moralnej, które 

przyjęło się na gruncie autonomizmu etycznego. Głównemu kontynuatorowi tego kierun-

ku, czyli Kantowi, występującemu z powinnościotwórczą koncepcją autorytetu, nie udały 

się wysiłki przezwyciężenia heteronomizmu etycznego. Według Stycznia zakończyły się 

one fiaskiem, ponieważ nawet Kant, znakomity obrońca wolności podmiotu, nie potrafił 

poradzić sobie z jego najważniejszą chorobą. Pomimo usilnych starań ocalenia unii autorytetu 

i autonomii podmiotu przez autonomizm etyczny, nadal mamy do czynienia z ingerencją 

w wolność decyzji podmiotu, rozumianego jako istota rozumna i niezależna. Brakuje for-

malnego postulatu usprawiedliwienia wyboru określonych nakazów poza faktem stanowie-

nia ich przez rozum. Nie ma obszaru, z którego podmiot mógłby wywnioskować meryto-

rycznie doniosłe racje usprawiedliwiające fakt stanowienia imperatywów. Tylko nieprzewi-

dziane zewnętrzne okoliczności są w stanie przeszkodzić mu w działaniu, które stanowczo 

nakazał jego własny rozum. Obowiązuje go bezwzględnie i nieodwołalnie posłuszeństwo 

wobec samonakazu11.  

Podsumowując: zdaniem Stycznia z dwu zaprezentowanych konkurujących teorii, żadnej 

nie możemy w pełnym tego słowa znaczeniu przyznać miana etyki. Zarówno eudajmo-

nizm, jak i deontonomizm nie wyjaśniają swoistości własnego przedmiotu, redukując go do 

tego, co dobre pozamoralnie. Chociaż w przypadku deontonomizmu bezwarunkowość 

działania nie jest uzależniona od celów działającego jako podstaw jej określenia, to jednak 

pod wpływem nacisku autorytetu traci swój racjonalny charakter. Ze stwierdzeń tych wy-

pływa istotna teza epistemologiczna. Jeśli ani eudajmonizm, ani deontonomizm nie potrafią 

poznać moralności, a nam niewątpliwie jest ona znana bezpośrednio, to należy uwolnić się 

od niedoskonałości tych teorii i poszukać innej możliwości jej wyjaśnienia. 

                                                           
11  Ibidem, s. 42-43. Styczeń konkluduje w tej sprawie: Czy nie zachodzi tu identyczne jakościowo zniewolenie podmiotu, 

jakie musieliśmy stwierdzić w heteronomizmie? Żąda się tu przecież od podmiotu, istoty racjonalnej i wolnej, rezygnacji z prawa 
pytania o racje, więcej nawet, rezygnacji z wiary w ich istnienie. Przy czym dotyczy to sprawy, w której podmiot wezwany jest do 
całkowitego zaangażowania swego ja w odpowiednim czynie. Odebranie mu tego prawa jest więc w tej sytuacji równoznaczne 
z przekreśleniem jego autonomii, czyli możliwości samookreślenia się jako istoty rozumnej i wolnej. Tej rezygnacji z autonomii 
domaga się autonomizm Kanta na równi z heteronomizmem. Ibidem, s. 43. Por. też: T. Styczeń, Wprowadzenie, op. cit., 
s. 59-60. 
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Źródło i sposób poznania moralności 

Styczeń akceptując krytykę Hume’a (błąd naturalistyczny) rozumienia przedmiotu etyki 

nie poszukuje w naukach empirycznych. Powinność moralną traktuje jako rzeczywistość pier-

wotną, którą poznajemy bezpośrednio dzięki sumieniu. Prawdę bezwzględnej powinności 

odkrywamy jasną i trafną intuicją. Doświadczenie to jest aktem i zarazem faktem psychicznym12. 

Można je analizować z dwu różnych perspektyw. Pierwsza dotyczy psychicznego faktu 

przeżywania powinności. Druga zajmuje się moralnym faktem ujawnienia jej istnienia. 

Problematyka przeżywania powinności moralnej stanowi obszar badany przez psychologię. 

Patrząc na akt przeżywania powinności ze stanowiska kogoś, kogo zajmuje jego poznawczy 

charakter wkraczamy, zdaniem Stycznia, na grunt teorii etyki. Tutaj pojawia się pytanie: 

jakiego dokładnie rodzaju faktami są fakty moralne i czym się one różnią od faktów psy-

chicznych? 

Aby naprawdę zrozumieć znaczenie przedmiotu etyki, trzeba pamiętać, że faktu przeży-

cia powinności nie możemy utożsamiać z samym faktem powinności, który stanowi źródło 

tego przeżycia. Podmiot pod naciskiem pytania dlaczego coś powinien, nie ustanawia 

przedmiotu etyki tylko go zastaje. W wolnej aktywności poznawczej odsłania i uobecnia 

sens istnienia moralności. W swej pierwotnej naturze ma ona charakter normatywny. Wyra-

ża nakaz realizacji czynów afirmujących osobę z uwagi na jej godność. Co z tych spostrze-

żeń wynika dla problemu niezależności etyki? To mianowicie, zdaniem autora Problemu 

możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności, że w aspekcie 

powinnościowym etyka jawi się jako dziedzina epistemologicznie i metodologicznie nieza-

leżna od innych. Moralnego faktu powinności doświadczamy poznawczo wprost. Bezpośred-

nie poznawcze ujęcie moralności pozwala nam traktować etykę jako naukę empiryczną13.  

Podsumujmy dotychczasowe rozważania w sprawie poznania moralności. Centralną 

kwestię stanowi stwierdzenie, że może ona być faktycznym przedmiotem doświadczenia. 

Wbrew Kantowi powinność moralna (dobro moralne) nie ma charakteru samonakazu, za 

którym nie stałyby zasadne racje. Wiąże się z tym konieczność odkrycia bliskiej przynależ-

ności podmiotu do zewnętrznego świata osób. Zrozumienia, że świat ten nie stanowi tylko 

tła dla moralnego życia podmiotu, ale że je wewnętrznie określa. Istnienie osób albo nawet 

jednej tylko potrzebne jest, aby znamiona fenomenu moralności, bezwarunkowość i bezin-

                                                           
12  T. Styczeń, Zarys etyki, cz. I, Metaetyka, op. cit., s. 20. 
13  Por. Ibidem, s. 20-22. 
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teresowność, mogły się ujawnić. Odkrycie personalistycznej powinności pozwala ujrzeć 

prawdę o wartości moralnej ludzkich czynów albo postaw14. 

Idąc w naszych rozważaniach dalej, trójwymiarowości sądu sumienia o powinności moral-

nej, odpowiada jej trójaspektowość. Najpierw podmiot stwierdza, że powinien coś uczynić’. Za-

wartość doświadczanej rzeczywistości moralnej wzywa podmiot do określonego działania. 

Sąd konkretny o powinności ujawnia, według autora Wprowadzenia do etyki swoją podstawę 

przedmiotową. Nie określają jej cele samego podmiotu. Gdyby tak było, podmiot mógłby 

manipulować nakazami, na przykład anulować je. Bijącym źródłem podstawy tego sądu jest 

doświadczenie osobowej godności adresata działania, czyli rzeczy powinnościorodnej. Osoba-

podmiot w swoim sądzie potwierdza apel o afirmację godności płynący od osoby-

przedmiotu. W aspekcie powinnościowym etyka jawi się jako dyscyplina niezależna od 

innych.  

Sąd sumienia o słuszności działania dotyczy określenia treści powinności. O wartości 

poznawczej najwyższej reguły słusznościowej oraz konkretnych słusznościowych norm 

i ocen decydują treści określonej antropologii15. W wymiarze słusznościowym sądu sumie-

nia, czyli jeśli chodzi o postulaty formułowania i uzasadnialności twierdzeń moralnych, 

etyka stanowi dyscyplinę zależną od innych. Także w aspekcie egzystencjalnym etyka nie 

jest dyscypliną autonomiczną, ponieważ przybiera formę metafizyki moralności. Egzysten-

cjalny wymiar sądu sumienia stwierdza nie tylko istnienie powinności. Przekraczając empi-

ryczność faktów sięga w rozumieniu w stronę pytań ostatecznościowych, które starają się wyja-

śnić sens istnienia człowieka. Próby wyjaśnienia pokazują, że nie ma nic zaskakującego w 

pytaniu: Dlaczego w ogóle cokolwiek powinienem?16. Analizy Stycznia ujawniają, że odkryta nie-

pełność, przygodność osoby ludzkiej w wymiarze ontologicznym domaga się ugruntowania 

ingerencją osobowego Absolutu17. 

Konkluzja 

Podsumowując: według Stycznia od etyki oczekuje się empirycznie uprawomocnionej 

i ogólnie ważnej informacji o tym, co i dlaczego powinniśmy. Punktem wyjścia etyki są 

fakty moralne bezpośrednio ujmowane w sądach sumienia. Podstawę uzasadniającą moral-

ną powinność działania stanowi godność osoby ludzkiej. Sąd sumienia w istotowym swym 

                                                           
14  Styczeń zwraca uwagę na pewną niekonsekwencję w poglądach Kanta. Zasada nakazująca traktować człowieka 

jako cel sam w sobie wydaje się burzyć jego formalizm. Por. T. Styczeń, Problem możliwości etyki jako empirycznie 
uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności, Lublin 1972, s. 96-109. 

15  Por. T. Styczeń, Antropologia a etyka, in: Zeszyty Naukowe KUL 4/13/1970, s. 35-42. 
16  T. Styczeń, ABC etyki, op. cit., s. 52. 
17  T. Styczeń, Etyka niezależna, op. cit., s. 78-83. 
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wymiarze ujmowania powinności stwierdza metodologiczną niezależność etyki (fenomeno-

logia moralności). Natomiast w aspekcie słusznościowym wskazuje na potrzebę poznania 

ontyczno-aksjologicznej struktury osoby ludzkiej. Wymiar egzystencjalny sądu sumienia, jak 

gdyby punkt dojścia etyki, jest swoiście metafizyczny. 

Summary 

The aim of this article was an attempt to present the basic issues of the programme of 

ethics postulated by Tadeusz Styczeń. Hence, we tried to qualify and comment on the 

question (expressed at first a bit frivolously): what is Styczeń’s ethics actually about? 

Basing on Styczeń’s studies, we pointed out that in ethics, as well as in other sciences, it 

is of the utmost importance to indicate the subject of the research and the methods of 

substantiating specific and definite ethical choices.To sum up our analysis, we claim that 

according to Styczeń, ethics is a discipline we expect empirically binding and generally valid 

information from – information about what and why it is ethical and what we should abso-

lutely do and why. It is characteristic of Styczeń to present ethics from the personalistic 

point of view. Eudemian and deontological views are not accepted by him. At the starting 

point , ethics appears as an autonomous science.  

What is the subject of ethics in this case? Styczeń describes the moral obligation of hu-

man activities as follows: the moral subject is obliged to affirm the addressee (the object) of 

his/her activity because of his/her peculiar value-dignity.  

We can learn about our moral obligation from our conscience. The judgement of con-

science has its existential and rightness dimensions, apart from mentioning the dimension 

of obligation directly. The rightness aspect of the judgement of conscience determines the 

content of obligation under the influence of the question: What should I do and why? It 

also shows that the answer should be looked for in anthropology. Human nature turns out 

to be the criterion of rightness, while leading a life of virtue makes control of our own 

moral diagnosis possible. The existential dimension not only points out the actual existence 

of obligation, but it also reveals and explains the questions concerning ultimate objectives 

which occur on the ground of ethics. And this leads to a metaphysical explanation for 

morality.  
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W polskiej etyce można wyróżnić wiele nurtów preferujących tylko sobie właściwe spoj-

rzenie na wartości i ich uwewnętrznienie w strukturze osobowości podmiotu. Wiele zna-

nych i chętnie przywoływanych w dyskusjach propozycji w kwestii statusu ontologicznego 

wartości i ich obecności w świecie człowieka zostało sformułowanych w obrębie tzw. 

Lubelskiej Szkoły Filozoficznej. Podstawą do wyodrębnienia tej szkoły są, jak się wydaje, 

wspólne fundamenty ontologiczne i metodologiczne. W historii filozofii polskiej mówi się 

więc o pewnym wspólnym modelu uprawiania filozofii w tej szkole, właściwym dla filozofii 

realistycznej (klasycznej)1. Sama nazwa szkoły przywodzi mimowolną analogię ze Szkołą 

Lwowsko-Warszawską, co w pewien sposób jest zabiegiem socjotechnicznym mającym 

podkreślić nie tylko odrębność lubelskiego środowiska filozoficznego, ale także wykazać, że 

być może to właśnie w Lublinie znajdował się jedyny ośrodek prawdziwie wolnej i nieza-

leżnej myśli filozoficznej w Polsce powojennej. Nic zatem dziwnego, że tego typu stanowi-

sko dziś jest chętnie podzielane przez całe środowisko filozoficzne związane z Katolickim 

Uniwersytetem w Lublinie. Używanie takiej właśnie nazwy dla całego lubelskiego środowi-

ska naukowego wydaje się jednak nieuprawomocnione, gdyż obok KUL istniał silny ośro-

dek filozoficzny usytuowany na tamtejszym uniwersytecie (UMCS), który jednak rozwijał 

całkowicie odmienny sposób filozofowania. Prowadziło to w sposób naturalny do pewnej 

                                                           
1 A. Maryniarczyk, M.A. Krąpiec, Lubelska Szkoła Filozoficzna, hasło in: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 6, 

Lublin 2005, k. 532. 
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konkurencji pomiędzy tymi ośrodkami, a co za tym idzie do coraz silniejszego podkreślania 

swojej odrębności. Bardziej uprawniona zatem wydaje się nazwa Lubelska Szkoła Filozofii 

Chrześcijańskiej a nawet Polska Szkoła Filozofii Klasycznej, gdyż podkreślają one ścisły związek 

tego środowiska z filozofią Arystotelesa i neotomizmem.  

Przyczyny powstania tej szkoły podkreślane przez historyków filozofii polskiej wywo-

dzących się z tego środowiska wydają się nie tylko adekwatnie opisywać genezę jej powsta-

nia, ale także w pewien sposób determinanty jej programu filozoficznego. Jako dwie przy-

czyny powstania w latach 50-tych LSF podaje się zideologizowanie nauczania filozofii za sprawą 

administracyjnego wprowadzenia marksizmu na wszystkie uczelnie w Polsce oraz koniecz-

ność wypracowania uwspółcześnionej koncepcji klasycznej filozofii realistycznej2. Należy tu zauważyć, 

że obie przyczyny w swej istocie przynoszą ten sam rezultat, bo sprowadzają się do ideolo-

gicznej rywalizacji z marksizmem oraz innymi szkołami filozoficznymi, które wypierały 

filozofie nauczaną w duchu chrześcijańskim z ośrodków akademickich. Nic zatem dziwne-

go, że w ramach LSF podejmowano zagadnienia analogiczne do tych, które były rozwijane 

także przez inne koncepcje uprawiania filozofii. W pewien sposób ukształtowało to pewien 

defensywny styl szkoły lubelskiej, która głównie podejmowała wyzwania, które już funkcjo-

nowały w obiegu naukowym. Szczególnie wyraźnie uwidoczniało się to w dyskusjach aksjo-

logicznych toczonych z udziałem przedstawicieli LSF. 

Jedną z koncepcji wyrosłych z neotomizmu i personalizmu chrześcijańskiego jest nie-

wątpliwie etyka chronienia osób Mieczysława Gogacza. W myśl tej koncepcji, człowiek jest 

podmiotem relacji wyznaczonych przez właściwości, jakie posiada przez sam fakt swego 

istnienia. Jak chce autor tej koncepcji Wartość jest rozpoznaniem bytu jako dobra dla nas. A do-

kładniej mówiąc, to dobro dla nas jest podstawą uznania czegoś za wartość. [...] Cenna jest dla nas relacja 

z tym bytem, której skutki są dobrem dla mnie. [...] Wartością jest wobec tego trwanie relacji, chroniącej 

nas dobrem3. Tym samym szczególnego znaczenia nabiera wola i wiedza człowieka jako 

osoby. Ich zadaniem jest bowiem podtrzymywanie trwania skutków podstawowych relacji 

osobowych, którymi są: miłość, wiara i nadzieja. Stąd też powinność moralna, rodząca się z 

potrzeby podtrzymywania istnienia wartości w osobowości człowieka, jest sądem intelektu, 

zachętą, zespołem reguł rozumnego zachowania się osób, reguł zarazem akceptowanych4. Zatem warto-

ści rodzą się i są przekazywane wyłącznie w układzie międzyosobowym. Gdy dwie osoby 

oddziaływają na siebie dobrem, powstają między nimi relacje społeczne i relacja nadziei na 

doświadczenie wartości najwyższych, niezbędnych do jednostkowego i gatunkowego ist-

                                                           
2 Ibidem, k. 533. 
3 M. Gogacz, Elementarz metafizyki, Warszawa 1987, s. 126. 
4 M. Gogacz, Człowiek i jego relacje, Warszawa 1985, s. 100-101. 
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nienia podmiotu ludzkiego. Relacje miłości, wiary i nadziei mają zasadnicze znaczenie, gdyż 

raz wzbudzone muszą trwać choćby tylko dlatego, że bez nich człowiek jako osoba nie 

może istnieć. Są one zawsze dlatego, że istnieją jeszcze inne osoby, do których mają się 

odnosić. Zatem najwyższą potrzebą człowieka jest ich trwanie we własnej osobie. Na straży 

tych wartości staje również rozum człowieka. Potrafi on rozpoznać naturę poszczególnych 

bytów, funkcjonujących w jego otoczeniu i określa ich wartościowość, w rozumieniu pod-

trzymania relacji służących jego dobru, a tym samym dobru innych. Rozumowa akceptacja 

danej wartości prowadzi wprost do scalenia się w człowieku - dobra i prawdy. 

Pewne kontrowersje może wzbudzić uznanie przez M. Gogacza mądrości, kontemplacji 

i sumienia jako norm moralności5. Pogląd ten nie znajduje większego wsparcia w literaturze 

przedmiotu, gdyż norma w rozumieniu tradycyjnym zawiera zarazem element powinno-

ściowy i oceniający. Trudno zaś doszukać się tego np. w kontemplacji. Sumienie, choć jest 

tutaj jednocześnie normą, jest także miejscem, gdzie ujawniają się mechanizmy internaliza-

cyjne. Sumienie nie kieruje nas do realnego dobra. Może utożsamić realne dobro z pojęciem dobra. Taki 

błąd jest podstawą całej tradycji platońskiej. Kształtując sumienie już dziecka musimy uczyć je właśnie 

mądrości. Mądrość pozwala rozpoznawać w kulturze fałsz i zło6. Mądrość zawiera więc także do-

świadczenie jednostkowe i społeczne, które utrwalane jest w procesach uwewnętrznienia 

kryteriów dobra i zła. Tymi kryteriami są właśnie wartości, niezależnie od tego czy ich 

źródło leży w świecie ludzkim, czy też w Boskim Absolucie. 

Bez rozumowego poznania wartości i stwierdzenia oczywistości potrzeby ich funkcjo-

nowania we własnej osobie nie będzie możliwe ich zinternalizowanie. Wartość zinternali-

zowana to ta, która będzie ukierunkowywać wolę człowieka na ciągle jej podtrzymywanie, 

co będzie możliwe tylko przy trwaniu międzyludzkich relacji miłości, wiary i nadziei. Jak-

kolwiek M. Gogacz nie wypracował wyraźnego i jednoznacznego obrazu przebiegu procesu 

internalizacji wartości w osobowości człowieka, to jednak jego etyka chronienia osób do-

skonale obrazuje konieczne podstawy do zaistnienia takiego procesu. 

Wychodząc z podobnych założeń metodologicznych co Mieczysław Gogacz, inny kato-

licki etyk, Adam Rodziński, szczególne znaczenie dla przebiegu procesów internalizacyj-

nych przypisuje nauczaniu. Zatem wielką rolę w internalizowaniu wartości ma sama ich 

znajomość. Według A. Rodzińskiego Wartość moralna jest taką wartością ludzką, która ex defini-

tione nie może być użyta do celów niegodziwych czy choćby tylko nagannych7. Autor ten odwołuje się 

do relacji osoba - osoba, w ramach której możemy mówić o funkcjonowaniu wartości. 

                                                           
5 M. Gogacz, Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1998, s. 11. 
6 Ibidem, s. 13. 
7 A. Rodziński, Osoba-moralność-kultura, Lublin 1989, s. 151. 
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Podkreśla, że w swoim postępowaniu kierujemy się zadatkami wrodzonymi, czyli człowiek 

podąża za jakimś głosem swej natury. Zwraca również uwagę na emocjonalną stronę procesu 

przyswajania wartości  wartość moralna realizuje się dopiero w czyimś konkretnym zaangażowaniu 

osobowym8. 

Proces wartościowania, zachodzący u każdego podmiotu ma swoje źródło w kulturze in-

telektualnej i moralnej, a przez to we wszelkiej w ogóle kulturze9. Człowiek, znajdujący się w polu 

oddziaływania wartości jest zmuszany do dokonywania wyborów wartości, a często musi 

też rozwiązywać konflikty moralne. Takim kryterium wyboru musi być cel życia człowieka 

uosabiany przez inną osobę, choć za nie mniej ważne należy uznać kryterium użyteczności 

realizowanej wartości dla samego siebie, Realizacja autentycznej wartości moralnej - niezależnie od 

tego, że pełni zawsze funkcję felicytologiczną - spełnia zazwyczaj i funkcję użytecznościową, w życiu indy-

widualnym i społecznym: niejednokrotnie ujawnia ona ponadto funkcję estetyczną z racji szczególnego ładu, 

jaki wprowadza w ludzkie poczynania10. 

Uogólniając - koncepcja uwewnętrzniania wartości zgodna z tezami głoszonymi przez 

A. Rodzińskiego zakłada, że jakkolwiek człowiek ma przyrodzone tendencje do realizowa-

nia wartości moralnych, które mogą mieć wyłącznie dodatnią Walencję, to jednak w proce-

sie socjalizacji i nauczania musimy mu uzmysłowić korzyści, jakie będzie czerpał z ich 

realizacji. Wynikałoby z tego, że tylko utylitarność wzbudza w człowieku zaangażowanie na 

rzecz realizacji wartości moralnych. Schemat uwewnętrzniania wartości - według Rodziń-

skiego - prowadzi od wartości, które niosą informacje nieobojętne dla osoby ludzkiej, po-

przez wzbudzenie jego emocji i zaangażowania, do ukierunkowanego nimi działania. 

Zaangażowanie powstaje wtedy, kiedy człowiek dostrzega wymierną korzyść z ich reali-

zacji. Korzyść ta może mieć jednak wymiar wyłącznie felicytologiczny, dając tylko zadowo-

lenie z siebie z racji zbliżenia się do ideału. O istocie internalizacji stanowią uzyskiwane 

korzyści z realizowanych wartości. Im mniej korzyści materialnych widzimy w realizacji 

celów swego postępowania, tym głębsza jest jej internalizacja, a wartość ta przybiera coraz 

bardziej moralny wymiar. Człowiek czerpie zadowolenie z samej pewności prawidłowości 

swego postępowania, choćby było ono realizowane bez świadków, a zatem nie może liczyć 

na uznanie społeczne. Jednak ma również wymiar relacji osobowych, gdyż zawsze Bóg 

interesuje się nami, jako najwyższy sędzia, oceniający nas przez nas samych. 

Kolejnym etykiem, którego poglądy na ten problem ze wszech miar zasługują na uwagę 

jest ks. Tadeusz Styczeń. Jego koncepcja moralności odwołuje się do idei personalizmu 

                                                           
8 Ibidem, s. 119. 
9 A. Rodziński, U podstaw kultury moralnej. (Studium aksjologiczno-etyczne), Warszawa 1980, s. 76. 
10 A. Rodziński, Osoba, op. cit., s. 150. 
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chrześcijańskiego, ale wzbogaconego empirycznie. Jego poglądy korespondują z tezami 

głoszonymi przez A. Rodzińskiego. Przedmiotem etyki jest dlań powinność ludzkiego 

działania, wynikająca z doświadczenia moralnego. Powinność ta wynika z tego, że sądy 

moralne są apodyktyczne i autonomiczne. W toku rozwoju osobowego człowiek najpierw 

musi stwierdzić i uzmysłowić sobie powinność i dopiero później musi starać się powiązać 

swoje dotychczasowe doświadczenia moralne z całością rzeczywistości i wartościami abso-

lutnymi, mającymi objawiony charakter. Doświadczenie moralne jest nieredukowalne do 

niczego, jest niezależne od filozoficznych podstaw uznawanych przez daną osobę, gdyż jest 

oparte na własnych przesłankach. 

Wartość osoby w znacznej mierze zależy od jej odniesienia do Boga. Odniesienie to ma 

charakter absolutny i w zasadzie jest jedynym, niezmiennym czynnikiem w naturze czło-

wieka11. Człowiek jest bytem j rozumnym i wolnym w swoim wyborze, jednak jego działa-

nie wywiera j długofalowy wpływ na jego doświadczenie życiowe. Każde działanie j pod-

miotu jest przecież niczym innym, jak afirmacją lub negacją osoby, jako przedmiotu tego 

działania. Akt moralny dobry ma charakter transcendentny i zarazem immanentny, powo-

dując uaktywnienie przyrodzonego dynamizmu człowieka. 

Miłość, leżąca u podstaw aktów nakierowanych na realizację wartości moralnych, do-

skonali człowieka, a jej przeciwieństwo — nienawiść - niszczy istotę podmiotowości ludz-

kiej. Człowiek jako osoba jest istotą moralną i ze swej natury nakierowaną na realizację 

dobra. Jednak indywidualne doświadczenie życiowe może wypaczyć tę przyrodzoną skłon-

ność. Człowiek musi przecież najpierw rozumowo poznać swoje powinności, aby potem 

móc odwołać się do swojego doświadczenia życiowego i do swej natury człowieczeństwa. 

Zatem informacja docierająca do człowieka jest rozpatrywana przez pryzmat powinności 

działania względem źródła tej informacji. Obojętne informacje nie wzbudzają emocjonal-

nego zaangażowania człowieka, a zatem nie powodują powstawania poczucia powinności. 

Inaczej rzecz się ma z wartościami. 

Każda wartość wzbudza w nas stosunek powinnościowy, związany z określonymi emo-

cjami, jakie wzbudza. Chodzi o to, że wszelkie nasze życiowo doniosłe decyzje nie zapadają nigdy w 

jakiejś poznawczej próżni, lecz zawsze dokonywane są w świetle rozeznania sytuacji i własnego w niej 

miejsca. Rozeznanie to wyraża się naszym własnym sądem „powinienem to oto...” Nasze decyzje, wolne 

wybory, zjawiają się już na dalszym niejako etapie, są wyrazem zajęcia przez nas stosunku - aktem woli - 

do tego, cośmy już poznawczo stwierdzili l uznali za wartościowe i godne afirmacji wydając właśnie sąd 

„powinienem...” Nasz własny sąd „powinienem” okazuje się zatem miejscem szczególnego styku poznania 

                                                           
11 T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993, s. 36. 



Aneta Karwowska 

Lumen Poloniae – NR 1/2011 

152 

i wolności (wolnego działania), miejscem wiązania niejako wolności i przez to samo punktu szczególnego 

ujawniania się tego, kim jest podmiot takiego sądu12. Na tej podstawie można stwierdzić, iż czło-

wiek podejmuje działanie ukierunkowane wartościami. Wartość nie może być dla nas obo-

jętna, gdyby tak się stało przestałaby być wartością. Niekoniecznie jednak musi to być 

działanie oceniane jako moralnie dobre. Każde działanie ukierunkowane przez wartość 

zostawia trwały ślad w psychice osoby, w jej doświadczeniu życiowym. Im więcej jest kolej-

nych działań ukierunkowanych przez daną wartość, tym głębsze jej zinternalizowanie. 

Dotyczy to zarówno negatywnych, jak i pozytywnych wartości. „Ja” spełniając swe „powinie-

nem…” urzeczywistnia dobro „wynikające” z jego czynu i wprowadza je w świat jako autor tego dobra. 

„Ja” negując aktem wolności swe „powinienem...” urzeczywistnia zło „wynikające” z jego czynu i wprowa-

dza je odtąd w świat jako autor tego zła13. 

Inny aksjolog katolicki - Piotr Oleś - na podstawie przeprowadzonych przez siebie ba-

dań stwierdza, że człowiek szczególnie preferuje te wartości, których realizacja przez niego 

jest najbardziej prawdopodobna z uwagi na posiadane predyspozycje. Niekoniecznie nato-

miast ceni te, których najbardziej jest mu brak, lub które najtrudniej jest mu realizować, 

z uwagi na brak odpowiednich predyspozycji wewnętrznych14. Wybór i preferowanie warto-

ści najważniejszych w życiu ma związek z idealnym obrazem samego siebie, a nie ma takiego związku 

z realnym obrazem własnej osobowości. Okazuje się też, że niskie poczucie realizacji wartości, w połą-

czeniu z wysoką ich akceptacją, czyli duża rozbieżność między akceptacją a poczuciem realizacji wartości 

[...] wiąże się z myślowym niepokojem15. 

P. Oleś nie rozwinął co prawda uzyskanych wyników w bardziej jednolitą koncepcję, ale 

niektóre tezy przedstawione przez niego pozwalają określić ogólne zarysy przebiegu proce-

su przyswajania wartości przez podmiot ludzki. Autor podkreśla konieczność zapoznania 

się z wartościami, funkcjonującymi w obiegu społecznym. Proces zapoznania się z warto-

ścią jest najniższym poziomem jej przyswojenia. Następny etap to nabranie do niej emo-

cjonalnego stosunku. Wartość funkcjonująca na tym poziomie już zaczyna wpływać na 

postępowanie człowieka, który albo zaczyna się nią kierować przy każdej nadarzającej się 

sposobności, albo jej unika. Taka skłonność, wynikająca z pozytywnej akceptacji, przeradza 

się w powinność i gdy nie zostanie uwzględniona w podobnej sytuacji, powstanie uczucie 

deprywacji. Częstotliwość realizowania danej wartości przeradza się nieomal w rutynę, tak 

że człowiek ma poczucie łatwości jej realizacji. W wypadku, gdyby w danej sytuacji taka 

                                                           
12 T. Styczeń, Człowiek w polu odpowiedzialności za siebie i drugich, in: T. Styczeń, Solidarność wyzwala, Lublin 1993, s. 

33. 
13  Ibidem, s. 43. 
14  P. Oleś, Wartościowanie a osobowość, Lublin 1989, s. 159-161. 
15  Ibidem, s. 43. 
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wartość nie została uwzględniona - powstaje uczucie niepokoju i niespełnienia, co z kolei 

spowodować musi zmiany w strukturze i hierarchii uwewnętrznionych już wartości. 

Nieco inaczej kwestię związaną z funkcjonowaniem wartości w osobowości człowieka 

widzi absolwent KUL z 1965 r. ks. Antoni Siemianowski. Jest on uczniem wybitnego 

przedstawiciela LSF Stefana Świeżawskiego, choć pracował naukowo poza Lublinem, 

w Poznaniu i Gnieźnie, to wpływ szkoły lubelskiej na jego aksjologiczne przekonania jest 

ewidentny. Stwierdza on, że przeznaczeniem człowieka jest żyć wartościami i dla wartości. Za Die-

trichem von Hildebrandem przyjmuje, że człowiek w trojaki sposób uczestniczy w świecie 

wartości: 

1) albo jest ich nosicielem, 

2) albo jednoczy się z dobrami, które są nosicielami wartości, 

3) albo tworzy nowe wartości. 

Najwyższą formą udziału wartości w życiu człowieka jest nosicielstwo, gdyż wówczas 

wartości te są włączone w osobę, ucieleśnione przez nią tak, że stały się częścią jej bytu. Najniżej oce-

niane jest tworzenie nowych wartości, gdyż jest to ze swej istoty ograniczone do doczesności, do 

świata, który jest w stadium stawania się. Autor podkreśla, że człowiek może tylko starać się 

zbliżyć do Boga i w ten sposób urzeczywistnić się16. Samorealizacja oznacza tu realizowanie 

potencjalności tkwiącej w człowieku, jako dziele Boga. Dlatego wartości są obecne w na-

szym życiu, gdyż tkwią w samej istocie bytowości człowieka. Są dla człowieka jego prze-

znaczeniem  wartości moralne pozytywne są absolutnie niezbędne dla samospełnienia się człowieka 

jako osoby. Człowiek nie może być autentycznie sobą poza dobrem i złem. [...] O pełni człowieczeństwa 

decydują nie wartości intelektualne, nie sprawności techniczno-konstrukcyjne, nie twórcze zdolności arty-

styczne, ale właśnie pozytywne wartości moralne. [...] Ponadto wartości moralne pozytywne łączą się i 

wzajemnie warunkują, z tej racji trudno być sprawiedliwym nie będąc jednocześnie prawdomównym czy 

wiernym17. Autor obdarza także człowieka spontaniczną świadomością aksjologiczną, której 

on sam nadaje postać wiedzy. Prawdziwe odczuwanie wartości wzbudza tylko przedmiot 

będący jej nosicielem, a nigdy idealny obraz tego przedmiotu przechowywany w pamięci. 

Każda wartość wzbudza też w człowieku emocje, bo sama wiedza to za mało, aby umieć 

żyć wartościami i dla wartości. Realizacja wartości ma charakter spontaniczny i bezpośred-

ni, a przez to swoiście osobisty. Nie można skalkulować ich realizacji w sposób czysto 

intelektualny. Realizacja wartości zakłada wolną wolę, gdyż nie da się tego zrobić pod 

przymusem. Człowiek przeżywa wartości od wewnątrz, korzystając ze swojego doświad-

czenia życiowego i predyspozycji wrodzonych. 

                                                           
16 A. Siemnianowski, Człowiek a świat wartości, Gniezno 1993, s. 101-102. 
17 A. Siemianowski, Szkice z etyki wartości, Gniezno 1995, s. 110. 
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Koncepcja ks. Siemianowskiego zakłada trzy poziomy uwewnętrzniania wartości, przy 

czym nie ma możliwości przesunięcia wartości z poziomu niższego na wyższy. Najniższy 

poziom przyswojenia jest przewidziany dla tych wartości, które są tworzone w wyniku 

egzystencjalnej działalności człowieka i dlatego przemijają one wraz z ich twórcą. Znacznie 

trwałej funkcjonują one na poziomie zjednoczenia z dobrami. Najintensywniej jednoczymy się 

przez miłość z osobami18. Takie zjednoczenie jest możliwe z dziełami sztuki lub myśli tech-

nicznej, jednak najpełniejszy wymiar ma zjednoczenie z osobami. Człowiek  jako nosiciel 

wartości - działa spontanicznie na rzecz urzeczywistnienia boskiego zamysłu, tkwiącego 

w nim samym. Są to potencjalności, które musi on w sobie odkryć, rozbudzić i dalej pielę-

gnować. 

Znany teolog moralny  ks. Stanisław Olejnik – nie jest co prawda uczniem ani też nie 

uczestniczył bezpośrednio w kształtowaniu się LSF, gdyż zarówno doktorat jak i habilitację 

uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim, to jednak w latach 1958-1968 był pracownikiem 

naukowym KUL, gdzie wykładał teologię moralną. Nawet jeśli można potraktować jego 

związek z LSF jako luźny, to nie w jego poglądach ma fundamentalnych sprzeczności 

z pozostałymi przedstawicielami tej szkoły. Ks. Olejnik uważa, że człowiek jest dysponentem 

Bożego daru stanowiącego jego własną egzystencję. Te perspektywy może urzeczywistnić tylko jako czło-

wiek, czyli świadomie i dobrowolnie. Na czynnik dynamiczny czynu człowieka składają się: 

 popędy, stanowiące podłoże zdynamizowania procesów psychicznych i fizycznych 

podmiotu, w celu umożliwienia mu funkcjonowania jako istoty gatunkowej; 

 potrzeby, dzielące się na: psychofizjologiczne - zakorzenione w sferze cielesnej; psy-

chosocjologiczne - dotyczące odniesień do innych ludzi oraz transcendentne - dotyczące 

porządkowania własnego życia według kryteriów moralnych, zgodnie z odkrytym, najgłęb-

szym sensem swego życia. 

W sferze potrzeb transcendentnych są umiejscowione ideały, wywierające przemożny 

wpływ na rozwój osobowości, a tym samym na przyswajanie wartości. Potrzeby rodzące 

wartości powstają lub zanikają czy też przekształcają się, gdy są niezgodne z wyobrażeniem 

stanu idealnego. Potrzebom status wartości nadają emocje. Dzięki emocjom, towa-

rzyszącym danym potrzebom, poznanie nabiera intencjonalnego aspektu.19 Głębia i siła, 

towarzyszące wzbudzonej potrzebą wartości, świadczą o poziomie jej uwewnętrznienia. 

Wrażliwość uczuciowa, choć ma zdaniem autora charakter wrodzony, przejawia ograniczo-

ną plastyczność i rozwija się w miarę nabywania doświadczenia życiowego. 

                                                           
18 A. Siemianowski, Człowiek, op. cit., s. 110. 
19  Ibidem, s. 153-159. 
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Emocje towarzyszące poszczególnym wartościom mają charakter zmysłowy i duchowy. 

Stąd wynikają dwa sposoby przyswajania wartości przez człowieka. Stopień uwewnętrznie-

nia wartości decyduje o sile woli człowieka przy podejmowaniu działań, nakierowanych na 

ich realizację. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, ze potrzeby zmysłowe zapanują nad 

podmiotem ludzkim, gdy wola człowieka osłabnie. Tak dzieje się w przypadku tzw. syn-

dromu niewolnika lub więźnia. To wola człowieka, za pomocą rozumu, porządkuje po-

szczególne zespoły napięć uczuciowych i popędowych. Potrafi też aktualizować, wzmac-

niać, osłabiać, a nawet likwidować określone potrzeby. 

Sposób przyswojenia wartości zależy bezpośrednio od wiedzy, wzbudzającej świado-

mość boskich predyspozycji wewnętrznych, tkwiących w każdym człowieku. Umożliwia 

mu to wolne i świadome decydowanie. Potrzeby pojawiają się w sposób spontaniczny i to 

podmiot nadaje im zabarwienie emocjonalne, poprzez które zwykła informacja o pojawia-

jącej się potrzebie przekształca się w wartość, domagającą się swego urzeczywistnienia. 

Wartości zinternalizowane duchowo mogą być tylko odkrywane, bo są wszczepione 

w naturę człowieka przez samego Boga. Świadomość ta powoduje, że są one realizowane 

nawet bezinteresownie. Wartości przyswojone poprzez zmysły są tworem potrzeb człowie-

ka. Każda zmiana siły emocji, towarzysząca takiej wartości może zmienić jej usytuowanie, 

co przy wartościach wszczepionych jest niemożliwe. 

Inny przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego w Lublinie  ks. Seweryn Rosik  

uważa, że niezmienne wartości, tkwiące w naturalnym boskim porządku świata, powinny 

lec u podstaw każdego ludzkiego działania. Ponieważ wartości te mają charakter bardzo 

ogólny, muszą być przekładane na użytek bieżącej praktyki człowieka. Odbywać się to 

jednak musi zgodnie z pewnym porządkiem, wykluczającym dowolność lub całkowitą 

zależność od danej sytuacji. Takie uporządkowanie dać może roztropność, będąca spraw-

nością osoby, umożliwiająca dokonywanie wyborów w duchu zgodnym z dyspozycjami 

wewnętrznymi i doświadczeniem życiowym oraz przyswojonymi wiadomościami. Roztrop-

ność odwołuje się do Objawienia i nauki Kościoła, ale również ma kontakt poznawczy z 

rzeczywistością i w ten sposób jest podłożem zasad moralnych. Z tej racji prawidłowości 

poznania są przenoszone w sferę woli ludzkiej, która realizuje wartości moralne. Naturalną 

dyspozycją człowieka jest realizacja dobra moralnego, a rozum praktyczny przez poznanie i 

rozumowanie dochodzi do coraz bardziej szczegółowych prawd moralnych, zawartych w moralnej wie-

dzy20. Człowiek w ten sposób inicjuje akt jednostkowy, który zawiera w sobie sam wybór i 

decyzję działania. Wybór dokonuje się również przez wzbudzenie emocjonalnego stosunku 

                                                           
20 S. Rosik, Sytuacjonizm etyczny a chrześcijańska roztropność, Poznań 1986, s. 217. 
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osoby do informacji, a więc nadanie jej właściwości bycia wartościową dla tej osoby. Akt 

ludzki jest aktem całościowym, w którym przeplatają się wszystkie sfery osoby ludzkiej - od 

poznawczej poprzez emocjonalną, aż do wolicjonalnej. Wartość pojawia się przed podję-

ciem decyzji. Na straży prawidłowości i bezbłędności zadziałania woli oraz podjęcia decyzji 

stoi cnota roztropności. 

Podstawą działania roztropnego jest namysł, akt zostaje wtedy, jako dobro, przybrany 

w formę powinności i zostaje podjęty z woli człowieka w późniejszym akcie wyboru i decy-

zji. Akt namysłu odwołuje się w swej istocie do już przyjętej wartości. W człowieku są 

przecież już uwewnętrznione wartości objawione. One później, o ile zostaną odsłonięte 

i wzbudzone, decydując przejmowaniu kolejnych wartości, z którymi człowiek spotyka się 

w toku swego rozwoju osobniczego. 

Kryterium decydującym o pozycji wartości jest zgodność z już funkcjonującymi warto-

ściami. Decyzja podejmowana jest z uwagi na poznane już i ocenione pod względem przy-

datności informacje, zgodnie z posiadaną wiedzą i z dyspozycjami wewnętrznymi nakazują-

cymi realizację wartości pozytywnych. Ta właśnie roztropność działania wynika z przyswo-

jonych już wartości. 

Do relacyjnej teorii osoby odwołuje się też ks. Stanisław Kowalczyk jest absolwentem 

Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL z 1958 r., a jego późniejsza praca naukowa w 

znacznej mierze ukształtowała oblicze studiów aksjologicznych prowadzonych na tej 

uczelni. W swojej koncepcji jednoznacznie dominującą i najwyższą pozycję nadaje warto-

ściom religijnym. Wszystkie wartości mają charakter teocentryczny; rzeczy są wartościowe dzięki swej 

relacji do Boga, gdy zaś zrywają te relacje - tracą wartość21. Autor ten wiąże wartości z osobą ludz-

ką, muszą one być przez nią przeżywane. Rzeczy są wartościowe nie przez to, że są pożą-

dane, ale przez to, że istnieją a istnieją przecież za sprawą Boga. Jest to wartość absolutna, a 

człowiek może dostrzec tylko nikłą jej cząstkę. Uwewnętrznienie wartości może zatem 

odbywać się wyłącznie na sposób niepełny i niedoskonały, przez co stają się one względne. 

Im człowiek jest bliższy zrozumienia boskiego planu stworzenia, tym silniej uwewnętrznia 

wartość otaczających go rzeczy i zjawisk. Oddalenie od wiary i ateizm wiążą się z utratą 

zdolności odczuwania wartości, co bezpośrednio prowadzi do amoralizmu. Głęboka wiara 

w Boga oznacza więc pełnię zinternalizowania wartości. 

Na osobne potraktowanie zasługuje działalność naukowa i rozważania aksjologiczne ks. 

Tadeusza Ślipko. Wynika to z faktu, że jako absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

zasadzie nigdy personalnie nie był związany z Lublinem, a jego dokonania badawcze są 

                                                           
21 S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Warszawa 1979, s. 146. 
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związane z Krakowem. Niemniej jednak jego przemyślenia są reprezentatywne dla tzw. 

neotomizmu empirycznego, a więc jego prace są bliskie duchem do opracowań powstałych 

w obrębie LSF. Jego odmienne droga filozoficzna spowodowała zapewne, że nieco od-

miennie rozumie problem wprowadzania wartości do osobowości człowieka. Według niego 

sens wartości moralnych polega na tym, że są one dla człowieka idealnymi wzorcami po-

stępowania, a przez to służą urzeczywistnianiu doskonałości osoby, jako tworu boskiego. 

Stąd pogląd, że wartości moralne są powszechne i niezmienne, jako że pochodzą bezpo-

średnio od Boga22. 

W człowieku jest więc zawarta dyspozycja dopełnienia samego siebie. Dlatego musi on 

podjąć wysiłek celem likwidacji napięcia istniejącego pomiędzy uświadamianą potencjalno-

ścią a stanem faktycznym. Potocznie funkcjonuje wiele wartości podlegających historycznej ewolucji. 

Obok nich funkcjonują wartości nie podlegające zmianom i te właśnie stanowią mechanizm zapewniający 

prawidłowość moralnego rozwoju człowieka23. Jeśli jakiś akt jest wewnętrznie zły, to w żadnym 

przypadku nie można go usprawiedliwić, a tym samym pozostaje złym aktem zawsze 

i wszędzie. Nawet najwznioślejszy motyw nie może usprawiedliwić sprawcy takiego czynu. 

Podmiot ludzki musi unikać takich czynów, przez co jest zmuszany do ponoszenia różnego 

rodzaju ofiar oraz do wzmożonego wysiłku i dyscypliny wewnętrznej. 

Zdaniem tego autora - konflikt wartości występuje wyłącznie na płaszczyźnie moralnej 

i dlatego jest konfliktem aksjologicznym24. Wynika stąd, że każda wartość moralna jest jakąś 

postacią dobra moralnego i stanowi element rozwoju i doskonalenia osoby ludzkiej po-

przez uczestniczenie, w wymiarze aksjologicznym, w godności tej osoby. Nie może być 

zatem konfliktu pomiędzy dwiema wartościami, gdyż przeczyłoby to ontologicznym pod-

stawom wartości nakierowanych na doskonalenie osoby. Zło może pojawiać się dopiero 

w woli człowieka, o ile realizuje działania niezgodne z obiektywną treścią dobra. Odpo-

wiedzialność decyduje o sposobie moralnego ukształtowania się podmiotu oraz o udziale 

w uzależnionej od moralnego postępowania nagrodzie lub karze, szczęściu lub cierpieniu. 

To właśnie system kar i nagród decyduje o poczuciu moralnej wartości czynu popełnione-

go przez człowieka. Im więcej nagród, tym większa skłonność do ponawiania nagra-

dzanego czynu, co warunkuje powstanie nastawienia woli człowieka. Odpowiedzialność 

zakłada, że doskonały akt człowieka jest w pełni świadomy i wolny, czyli jest aktem do-

browolnym. Działanie świadome zakłada też wiedzę o naturze czynów moralnych, a stąd 

                                                           
22 T. Ślipko, Etos chrześcijański. Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 162. 
23 T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 162. 
24 Ibidem, s. 298-209. 
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podmiot staje się odpowiedzialny za czyn już w momencie podjęcia świadomego za-

mierzenia. Dlatego wartościowość czynów zależy od intencji. 

Człowiek, będąc nośnikiem wartości moralnych pochodzących od Boga, zyskuje świa-

domość dobra i zła, co czyni go odpowiedzialnym za swoje postępowanie. Im więcej czy-

nów służących realizacji danej wartości spełnia, tym silniej dana wartość jest uwewnętrz-

niona. Internalizowanie wartości jest zależne od systemu kar i nagród, który powoduje, że 

powstaje nastawienie woli na realizację wartości, które przynoszą nagrody, a którymi 

w wymiarze moralnym są szczęście i zadowolenie z siebie. Posiadając tę dyspozycję woli 

i świadomość wyniku, jaki nam przyniesie czyn, mamy możliwość wolnego wyboru. War-

tość już zinternalizowana będzie domagać się swej realizacji. Im więcej razy będzie realizo-

wana i im więcej przyniesie nagród, tym trwałej będzie przyswajana. Jest to prawidłowość 

ogólna, gdyż ludzie przez całe swoje życie internalizują nowe wartości. Te, które są trwale 

zinternalizowane, nie mogą już ulec zmianie. Podatne na zmiany są tylko te, które nie przy-

noszą nagród lub nagrody i kary równoważą się przy ich realizacji. 

Konkluzja 

Przedstawione powyżej rozważania na temat aksjologii rozwijanej w ramach LSF nie 

wyczerpują rzecz jasna całego bogactwa stanowisk przyjmowanych przez reprezentantów 

tego środowiska. W podjętej próbie dokonano koniecznych uogólnień, pomijając niektóre 

cechy istotnie odróżniające poszczególne koncepcje. Ponadto należy podkreślić, że część 

filozofów wywodzących się z tego środowiska może być zasadnie zaliczana także do innych 

szkół. Tak jest np. w przypadku Karola Wojtyły, późniejszego polskiego papieża Jana Paw-

ła II, który starał się łączyć fenomenologię z poglądami szkoły lubelskiej. Ponieważ taka 

postawa naukowa zyskuje coraz więcej zwolenników, to kryterium zaklasyfikowania do LSF 

czy też do fenomenologii musi być przyjęta metoda filozoficzna, a zatem mimo wielu lat 

pracy na KUL filozoficzne poglądy Karola Wojtyły winny być analizowane jako oryginalna 

reprezentacja stanowiska fenomenologów.  

Autorka powyższego studium jest także świadoma wielu niedostatków przedstawionego 

szkicu na temat aksjologii w LSF. Prezentowane wywody z konieczności bowiem zostały 

ograniczone do problematyki moralnej, przez co nie obejmują kwestii wartościowań este-

tycznych, które w ramach szkoły były także chętnie podejmowane i doczekały się wielu 

interesujących opracowań. Niewątpliwie jednak zagadnienia przedstawione w tym tekście 

powinny być raczej inspiracja do dalszych pogłębionych studiów nad problematyką warto-

ściowania w filozofii polskiej. 



Problem wartości i wartościowania we współczesnej etyce polskiej (I) Lubelska Szkoła Filozoficzna 

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

159 

Summary 

Practically all representatives of the 20th century Polish ethics represent determined 

orientations and philosophical centres. One of them is Lublin and philosphical circle con-

nected with this city. Series of interesting attitudes were formed among so called Lublin 

Philosophical School in discussions led in Poland about ontological status of value and 

their presence in human world. The centre of this School was The Catholic University of 

Lublin, however, some of the graduates of this university continued its achievements in 

other academical centers in the country. The basis of the School separation are common 

ontological and methodological founds. One of the concepts which grew from LPS tradi-

tions, directly from Neo-Thomizm and Christian Personalism, is undoubtedly ethics of 

people’s protection by famous Polish anthropologist and ethicist Mieczyslaw Gogacz. His 

concept of origin and status of value comes from the position that a relation with an entity is 

valuable for us, when the effect is good for me […]. In that case a value is persistance of a relation which 

protects us with good (translation mine). In consequence, a person tends to this kind of valua-

ble states because they are a superior need of a person and maintaining them in oneself is 

something natural. 

Because of common methodological foundations, similarities between the positions of 

individual represetatives of LPS are clearly visible. It can be pointed out, that another rep-

resentative of LPS Adam Rodzinski, who notices that maintenance of valuable states is a 

condition for feeling happiness by a person, presents a similar opinion about values. That is 

why relations with other entities are eligible and activate all the advantages of a person. It is 

not differently in the case of a famous ethicist who is considered to be one of the founders 

of Lublin School – Priest Tadeusz Styczen. He implies in his axiology a problem of moral 

experience which is individual, unrepeatable in various entities. As a close associate of 

Karol Wojtyla he highlights the meaning of love which gives sense to the relations between 

people making them desirable and valuable at the same time. The author in her dissertation 

emphasises also an evolution of positions within the School which is connected with the 

promotion of another generation of its representatives. One of them is Piotr Oleś who 

tries to use the achievements of social psychology for the sake of his axiology. 

From among philosophers who are loosely-coupled with the School the author de-

scribes opinions of Antoni Siemianowski, Stanislaw Rosik, Stanislaw Olejnik and Tadeusz 

Slipko. They not only disseminated methodology developed in Lubelski Centre, but also 

creatively expanded axiological issues in scoles where they led their academic activities. 
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While describing and analysing individual positions of the represenatives of this School 

the author points out that there is a close connection between their axiological opinions, 

religious beliefs and theology. All raised problems have a character of a proposal which is 

going to be continued and developed in further deliberations by the author. 
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Wiele uczonych ksiąg poświęcono próbie opisania i zrozumienia człowieka, jednak 

wciąż stanowi on niezgłębioną tajemnicę, którą starają się odkryć filozofowie. Można nawet 

powiedzieć, że każdy, kto stara się rozwikłać tę tajemnicę jest filozofem. Analizując swoje 

myśli, postępowanie, szukając odpowiedzi na pytania dotyczące nas samych, naszej egzy-

stencji w świecie, przybliżamy sobie siebie, a co za tym idzie, poznajemy prawdę o nas 

samych. Ale tak naprawdę poprzez poznanie siebie, poznajemy innych. Człowiek będąc 

istotą poszukującą, nieustannie bowiem zadaje pytania. Kieruje pytania do innych, lecz 

bywają chwile, kiedy zatapia się w swych myślach, w głębokiej refleksji i zadaje pytania 

samemu sobie. W problemach natury egzystencjalnej zawiera się swoistość bytu ludzkiego. 

Człowiek pyta: Kim jestem?, Skąd się bierze zło?, Jaki ma sens moje istnienie? Pytania te ujawniają 

charakterystyczną dla każdej istoty ludzkiej ciekawość, a tym samym zakładają możliwość 

odpowiedzi na nie. Człowiek bowiem zawsze interesował się sobą, swym miejscem w świe-

cie, a także stosunkiem do drugiego człowieka. I to właśnie stanowi tło dla filozofii spo-

tkania, której reprezentantem był również Józef Tischner.  

Tischner był niewątpliwie pionierem filozofii spotkania w Polsce. Jako pierwszy wnikli-

wie studiował, wykładał i popularyzował myśl dialogiczną. Filozofia spotkania stanowiła 

dla Tischnera ważne źródło, z którego czerpał następnie budując swą filozofię dramatu 

oraz szeroko pojęta koncepcję człowieka. Interesującą konstatację stanowi fakt, że będąc 

katolickim księdzem związanym głównie z Papieską Akademią Teologiczną, Tischner nie 

napisał żadnej książki o Bogu. Struktura oraz specyfika bytu ludzkiego były bowiem prze-
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wodnią ideą filozoficznej refleksji tego krakowskiego myśliciela1. Wszędzie jednak tam, 

gdzie Tischner podejmuje problem człowieka, podejmuje również problem Boga, bo jak 

sam zauważa: Pytanie o Boga jest istotnym pytaniem człowieka2.  

Choć zagadnienia relacji człowieka ze sferą sacrum należą do niezwykle interesujących i 

inspirujących poznawczo, to w poniższym opracowaniu ograniczę się do Tischnerowskiej 

kategorii spotkania oraz relacji człowieka z drugim. Prezentując bowiem wrażliwość na 

ludzkie sprawy, Tischner zauważał, że wśród wielości bytów otaczających człowieka, 

szczególne miejsce zajmuje drugi człowiek. Doświadczenie innego jest czymś różnym od 

doświadczenia rzeczy. Autor Filozofii dramatu pisał: Otwarcie na innego ma charakter dialogiczny. 

Różni się ono istotnie od otwarcia intencjonalnego. Dzięki otwarciu intencjonalnemu staje przed nami świat 

przedmiotów, dzięki otwarciu dialogicznemu stajesz przy mnie Ty3. 

Tischner wskazywał tym samym, iż naturę człowieka konstytuują dwa otwarcia – inten-

cjonalne otwarcie na scenę oraz dialogiczne otwarcie na drugiego człowieka. W otwarciu 

intencjonalnym doświadczam świata, czyli sceny, zamieniając ją na przestrzeń wypełnioną 

przedmiotami. Stosunek człowieka do sceny może się zmieniać i może być różny w zależ-

ności od rodzaju obiektów ją wypełniających, jednak to, co zasadnicze nie podlega zmianie. 

Czym jest to zasadnicze? Jest to otwarta możliwość uprzedmiotowienia. Uprzedmiotowieniu może ulec, 

część po części, cały świat4.  

Myślenie o świecie w kategoriach sceny, czyli myślenie podmiot - przedmiot, intencjo-

nalne nastawienie na przedmiot będący treścią ludzkiego namysłu, Tischner nazwał myśle-

niem monologicznym. 

Otwarciu intencjonalnemu przeciwstawione zostaje otwarcie dialogiczne, które stanowi 

konieczny warunek spotkania i ewentualnego dialogu. Samo otwarcie dialogiczne jest pew-

nego rodzaju postawą, zaproszeniem i gotowością przyjęcia drugiego. W otwarciu tym, inny 

jest obecny dla mnie, a ja dla innego. Jego obecność uświadamia mi, że na scenie obok 

relacji Ja - przedmiot, istnieje też drugi człowiek, a co za tym idzie, istnieje możliwość rela-

cji Ja - Ty, możliwe jest bycie człowieka z człowiekiem, przeżywanie innego. Tischner pod-

kreśla, że otwarcie dialogiczne jest otwarciem bardziej podstawowym, aniżeli otwarcie 

intencjonalne skierowane na świat przedmiotów. Człowiek bowiem przerasta swym sposo-

bem bytowania wszystkie byty dostępne jego doświadczeniu.  

                                                           
1  Zob. W. Bożejewicz, Tischner. Poglądy filozoficzno-antropologiczne, Warszawa 2006. 
2  J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2006, s. 16. 
3  Ibidem, s. 7. 
4  Ibidem, s. 9. 
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Obok otwarcia na innego człowieka, otwarcia na scenę spotkania, Tischner zwraca także 

uwagę na przemijający czas. Spotkanie Ja - Ty odbywa się bowiem w pewnym czasie, który 

wiąże jego uczestników i wiąże ich także ze sceną, na której spotkanie się odbywa. Spotyka-

jąc drugiego nie ma czasu we mnie, ani w nim, ale jest czas między nami.  

Próbując scharakteryzować Tischnerowską filozofię spotkania nie można ograniczać się 

tylko do opisania tła spotkania z drugim, stanowi ono bowiem tylko konieczny warunek 

przejścia do analizy samej kategorii spotkania. Czym dla krakowskiego filozofa jest zatem ta 

tajemnicza kategoria? W Myśleniu według wartości znajdujemy następujące wyjaśnienie: Spotka-

nie jest czymś więcej niż zwyczajnym „zetknięciem się” z drugim, widzeniem czy słyszeniem drugiego. 

Spotkanie to Wydarzenie5. Choć każdego dnia stykamy się z ludźmi, wtapiamy się w gwarny 

tłum, mamy świadomość ich obecności, to jednak ich nie spotykamy. Wedle Tischnera, by 

zaistniało spotkanie, Ja i Ty muszą chcieć spotkania, bowiem: Nic nie dzieje się tu z konieczności. 

Zawsze drugi będzie mi mógł powiedzieć: „przyszedłeś, bo sam chciałeś”. Cokolwiek się zdarzy, zdarzy 

się z wolności, która do końca będzie wierzyć, że mogłaby inaczej6. 

Wydarzenie spotkania wyrasta z wolności, którą rozbudził we mnie i uświadomił drugi. 

Jestem wolny wobec drugiego, a drugi wobec mnie. Przebieg spotkania uwarunkowany jest 

od sposobu, w jaki wykorzystana zostanie zaistniała między nami wolność. Znaczy to, że 

spotkanie może rychło zakończyć się rozstaniem, ale może też stanowić źródło dialogu 

i świadczyć o jego głębi. Oto jestem, a w polu mojego widzenia dostrzegam ciebie. Jestem 

wolny, więc mogę przed tobą uciec. Ty również możesz nie chcieć spotkania, skryć się 

w sobie. Ale możemy też wyjść sobie naprzeciw, bo w gruncie rzeczy poszukujemy i pra-

gniemy poznać prawdę o sobie samych, szukamy wzajemnego potwierdzenia siebie. Tisch-

ner charakteryzował ten fenomen następująco: Gdyby człowiek rodził się wolny, do osiągnięcia 

wolności nie byłby mu potrzebny inny człowiek. Skoro jednak nie rodzi się wolny i wolność jest dla niego 

zadaniem, potrzebny jest ktoś drugi7. Poszukuję drugiego, który zweryfikuje pojęcie mnie same-

go, ubogaci mnie, nada sens mojemu istnieniu, a także całemu światu. Przełamując swój 

własny lęk mogę zwrócić swą twarz w stronę drugiego i udać się w jego kierunku, a tym 

samym transcendować siebie, wyjść poza swoje ja. Pokonując strach godzę się na drugiego 

człowieka, na podjęcie z nim dialogu i próbę jego zrozumienia. W Etyce Solidarności Tischner 

pisał zatem: Ani ja, ani ty nie jesteśmy w stanie poznać prawdy o sobie, jeśli pozostaniemy w oddaleniu 

                                                           
5 J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2000, s. 482. 
6 Ibidem, s. 483. 
7 J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty, Kraków 1993, s. 31. 



Aleksandra Bulaczek 

Lumen Poloniae – NR 1/2011 

164 

od siebie, zamknięci w ścianach naszych lęków, lecz musimy spojrzeć na siebie niejako z zewnątrz, ja 

twoimi, a ty moimi oczami8. 

Już wcześniej wspomniałam, że człowiek nieustannie pyta, jest to jego naturalną dążno-

ścią. Właśnie akt zapytania stawia Tischner w centrum wydarzenia spotkania. W wywiadzie 

udzielonym dla Anny Ostrowskiej-Karoń, Tischner mówiąc o tym stwierdził: W każdym 

pytaniu jest próba przeniesienia się ze świata jednego człowieka w świat drugiego. Na tym polega „rewolu-

cyjność” pytań. Zapytać może tylko człowiek człowieka! Takiego doświadczenia nie przyniesie mi żaden 

inny byt – ani drzewo, ani góra, ani ptak. Ja je po prostu widzę, patrzę na nie. Ale jedynie drugi może 

mnie zapytać o to, co widzę9. 

Pytanie uświadamia, że obok pojawił się drugi człowiek, a tym samym pojawiła się moż-

liwość rozbicia własnego monadycznego świata, przekroczenia siebie i przeniesienia 

w świat drugiego. Samo zapytanie jest niezwykle ważne, gdyż wyrasta z niego problem: 

powiedzieć prawdę, czy skłamać? Autor Filozofii dramatu zauważał jednak, że owocny dialog 

odbywa się zawsze w jakimś horyzoncie prawdy, w którym uczestnicy odrzucają maski 

z twarzy, wychodzą z kryjówek, ukazują prawdziwe twarze10. Twarz jest miejscem, w którym 

uwidacznia się prawda człowieka (zasłona skrywa twarz, maska zaś kłamie). Odrzucenie 

maski i zasłony pozwala lepiej poznać człowieka, który jest inny i całkowicie poza nami. 

Otwarcie Ja na Ty oraz Ty na Ja następuje dopiero wtedy, gdy u źródeł spotkania pojawia 

się autentyzm, szczerość. Wówczas każdy z uczestników spotkania uświadamia sobie, że 

drugi jest dla niego kimś bliskim, komu można zawierzyć siebie.  

Wedle krakowskiego filozofa, wydarzenie spotkania jest doświadczeniem unaoczniają-

cym jakiś dramat, którego zaczątkiem jest dostrzeżenie tragiczności przenikającej wszystkie 

sposoby bycia Drugiego11. Twarz drugiego wyraża jakąś prawdę o nim samym, wyraża jego 

cierpienie, strach, słabość. Nie wiemy, co właściwie zagraża drugiemu, ale jak pisze Tisch-

ner: jest w drugim coś takiego, co wzywa do ocalenia12. To spostrzeżenie tragiczności bytu ludzkie-

go jest podstawowym rodzajem doświadczenia, które Tischner nazywa doświadczeniem 

agatologicznym (gr. agaton – dobro). Tischner zauważa, że podstawową funkcją tego, co agatolo-

giczne, jest odsłanianie i problematyzowanie13. Znaczy to, że doświadczenie agatologiczne odsła-

nia przed człowiekiem to, co w świecie negatywne, złe, fałszywe, ukazuje tragiczność bytu 

drugiego i problematyzuje jego istnienie. W horyzoncie agatologicznym zawiera się bunt 

                                                           
8 J. Tischner, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 1992, s. 20. 
9 A. Ostrowska-Karoń, Spotkanie, Kraków 2008, s. 135. 
10 J. Tischner, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, op. cit., s. 11. 
11 J. Tischner, Myślenie według wartości, op. cit., s. 483. 
12  Ibidem. 
13  J. Tischner, Filozofia dramatu, op. cit., s. 51. 
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człowieka, który nie zgadza się na to, co jest, nie zgadza się na zastane w świecie zło. Na 

tym etapie człowiek nie przeżywa jeszcze jakiegoś zobowiązania względem drugiego. Nie 

wie, co i jak powinien uczynić, ani nawet czy w ogóle coś powinien. Bunt, który się w nim 

rodzi daje jednak do myślenia, bowiem już sam fakt niezgody na zło jest wyrazem tkwiącej 

w człowieku preferencji, jest hołdem składanym dobru. W Sporze o istnienie człowieka Tisch-

ner pisał: Wrażliwość na zło i dobro oznacza, że wewnętrzna przestrzeń świadomości ma charakter 

agatologiczny14.  

W horyzoncie agatologicznym ważnym staje się odkrycie, że obok mnie zjawia się kon-

kretny człowiek ze swym cierpieniem. Na widok tragiczności drugiego dochodzi we mnie 

do głosu moja wola czynienia dobra dla drugiego człowieka, a tym samym otwiera się 

przede mną jakaś perspektywa aksjologiczna. Ważnym punktem jest tu zdolność wczuwania 

się w drugiego, zrównania się z nim, co pozwala na pełniejsze jego zrozumienie. Z uświa-

domionej tragiczności cudzej wyrasta wezwanie: jeśli chcesz, możesz pozwolić być15. Co to ozna-

cza? Autor Myślenia według wartości odpowiada na to pytanie następująco: Chodzi o to, by nie 

dobijać żadnym słowem, żadnym czynem ani ucieczką, ani zuchwałością, by nagiąć istnienie ku przeczu-

wanej dobroci, a dobroć ku istnieniu, ku trwaniu.(...) Na widok tragedii otwiera się możliwość jakiegoś 

poświęcenia16. W Etyce Solidarności czytamy zaś: Człowiek ma dosyć cierpień, które przeznaczyła mu 

sama jego natura- choroby, słabości, śmierć. Drugi człowiek nie powinien wnosić do tego ciężaru dodatko-

wych bólów. Powinien raczej zmierzać do tego, by ulżyć bliźniemu w niesieniu krzyża17. 

Pozwalam drugiemu być, czyli uświadamiam sobie w sposób absolutny człowieczeństwo 

drugiego i uznaję jego wolność. Na tym etapie spotkania uświadamiam sobie i utwierdzam 

się w przekonaniu, że we mnie i w drugim tkwią zalążki dobra, że dobro ma w nas swój byt. 

Doświadczenie agatologiczne staje się więc doświadczeniem źródłowym, z którego czerpie 

to, co aksjologiczne (gr. aksios – to, co cenne). Perspektywa aksjologiczna zogniskowana 

jest tu na projektowaniu wydarzenia, jakiegoś kierunku działania, które może powstrzymać 

i przezwyciężyć tragiczność drugiego.  

Zdaniem krakowskiego filozofa wydarzenie spotkania jest podstawowym źródłem 

wszelkich przeżyć aksjologicznych, jest otwarciem człowieka na świat wartości. Co jednak 

najistotniejsze, doświadczenie drugiego daje możliwość zrozumienia, że pojawiający się 

obok człowiek jest sam w sobie wartością, jest źródłem wszelkich aksjologicznych do-

                                                           
14 J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 2001, s. 278. 
15 Zob. J. Tischner, Myślenie według wartości, op. cit., s. 482. 
16 Ibidem, s. 484. 
17 J. Tischner, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, op. cit., s. 21. 
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świadczeń18. Dopiero, gdy uświadomię sobie wartość drugiego, a także wartość jaką daje mi 

same obcowanie z drugim, mam możliwość poznania i zrozumienia jego preferencji, 

uczestnictwa w przeżywanych przezeń wartościach jako takich. Przeżywając spotkanie, wiemy 

w sposób pewny: drugi jest, jest inny, jest transcendentny. Wiemy również coś więcej: on i ja znajdujemy się 

w przestrzeni dobra i zła, wartości i antywartości. Mogę dotknąć drugiego, skrzywdzić go, mogę mu przy-

nieść radość. Podobnie on. W ten sposób spotkanie skłania mnie nie tylko do preferencyjnego czucia, lecz 

również do preferencyjnego myślenia19. 

Aby spotkanie miało sens, Ja i Ty musimy chcieć spotkania, musimy mieć wspólną płasz-

czyznę spotkania. Nie chodzi tu tylko o miejsce, płaszczyznę sceny, ale o coś, co Tischner 

nazywa zapleczem spotkania: Czym jest zaplecze spotkań? Jest nim szeroko pojęta sfera przeżywanych 

przez ludzi idei i wartości, czyli sfera tego, co znajduje się jakby ponad nami i po czym nigdy nie możemy 

deptać (...) Ona wiąże, odsłaniając i zobowiązując zarazem.. Ustanawia dla spotykających się osób jakby 

nowy świat – świat spraw ważnych i nieważnych, chwil doniosłych i błahych, czasów świętych i czasów 

powszednich – słowem ustanawia hierarchię20. Hierarchię, o której pisze Tischner, ustanawiają 

idee i wartości uczestników spotkania. Ja nie widzę twojej hierarchii, ani Ty nie widzisz 

mojej. Nasze spotkanie jednak umożliwia nam poznanie i uczestnictwo w wartościach. 

W tym miejscu wyraźnie zarysowuje się istotny motyw w filozofii Tischnerowskiej – motyw 

wolności. Mój udział w hierarchii drugiego może mieć charakter pasywny, płytki. Co wię-

cej, nie muszę wcale uznawać wartości drugiego, tak samo jak drugi nie musi potwierdzać 

ważności i doniosłości mojej hierarchii. Tischner wyjaśniał to następująco: Stając wśród 

wartości, naprawdę niczego nie musisz. Ale właśnie to, że „wśród wartości niczego nie musisz”, samo jest 

wartością- wartością wolności. Podmiotem doświadczenia wartości jest podmiot wolny21. 

Tischner podkreślał jednak, że dialog będzie owocny tylko wtedy, gdy hierarchie uczest-

ników spotkania będą podobne lub gdy będą w stanie upodobnić się do siebie22. Obie 

strony relacji powinny być zatem na zbliżonym etapie dojrzałości refleksyjnej23. Otwarcie 

uczestników spotkania na hierarchię jest zatem otwarciem swoiście dialogicznym. Potwier-

dzając moją rację drugi potwierdza tym samym, że moje wartości mają charakter uniwersal-

ny i uczestniczą w ogólniejszej rozumności. To właśnie spotkanie z drugim warunkuje 

wejście człowieka w sferę aksjologiczną, którą Tischner pojmował jako przestrzeń działania 

wolności, rozumu i sumienia. 

                                                           
18 Wł. Zuziak, Ja-Ty-On: dojrzewanie do Boga poprzez dialog, in: Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. 

Józefa Tischnera, pod. red. Wł. Zuziaka, Kraków 2003. 
19 J. Tischner, Myślenie według wartości, op. cit., s. 482. 
20 J. Tischner, Filozofia dramatu, op. cit., s. 13. 
21 J. Tischner, Myślenie według wartości, op. cit., s. 482. 
22 J. Tischner, Filozofia dramatu, op. cit., s. 14. 
23 Wł. Zuziak, Ja-Ty-On, op. cit., s. 119. 
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Tworząc swą koncepcję filozofii spotkania Tischner pragnął ukazać, że poprzez budo-

wanie wzajemności, dialog, człowiek może na nowo siebie odkrywać, może pełniej siebie 

rozumieć, urzeczywistniać. Drugi upewnia mnie w swej podmiotowości gdyż jest tym, który 

pozwala mi w nowy sposób przeżywać siebie24. Staje się on świadkiem, który odsłania 

i weryfikuje moją wiedzę o sobie samym i o świecie. I ja także daję świadectwo drugiemu, 

tak by mógł on na nowo odczytać siebie i sens otaczającego świata. Drugi jest tym, w któ-

rym szukam potwierdzenia siebie oraz dowodu na istnienie jakiegoś odmiennego porządku, 

który powoduje moje rozczarowanie i niezadowolenie z porządku panującego obecnie 

w świecie25. Tischner zauważał, że dzięki spotkaniu widzimy ludzi na scenie życia zorganizowanej 

w hierarchię, preferujemy i rozumiemy preferencje innych. Pozwalamy być. Inni pozwalają nam być. Dopie-

ro dzięki spotkaniu możemy mieć otwartą drogę ku Bogu26. 

Próba obszerniejszej interpretacji Tischnerowskiej filozofii spotkania napotyka tu jednak 

pewna aporię. Spotkanie drugiego jest doświadczeniem źródłowym, ale przecież samo 

przez się nie stanowi o człowieczeństwie. Ktoś, kto nie doświadczył nigdy autentyczności 

spotkania nie przestaje przecież być człowiekiem. Możemy mówić więc zatem o pełnym 

i autentycznym byciu, którego doświadczają tylko ci, którzy części swej wolności użyczają 

innym. Dokonuje się to poprzez nieustanną otwartość na świadome spotkanie innego. Ale 

przecież nie każdy człowiek podejmuje wezwanie jakie kierowane jest w jego stronę. Aby 

wyjaśnić zachowanie tego typu osób Tischner sformułował koncepcję Homo sovieticus , 

człowieka nieautentycznego, który nie odpowiada na wezwanie płynące w jego stronę. Czy to 

jednak musi oznaczać, że należy uszanować jego wybór i zgodzić się na takie nieświadome 

ograniczanie swego człowieczeństwa? To właśnie pozostaje nierozwiązanym dylematem. 

Pozostaje tylko nadzieja, że poniższym szkicem udało mi się choć w niewielkim stopniu 

przybliżyć filozofię spotkania reprezentowaną przez krakowskiego myśliciela, choć jak 

trafnie zauważył Jarosław Gowin: Myśl ks. Tischnera jest tak bogata i wielowątkowa, a zarazem – 

przez metaforyczność, ale i meandryczność języka – tak trudna do uchwycenia, że z pewnością może być 

interpretowana na różne sposoby27. 

Summary 

Józef Tischner was the most popular Polish philosopher and Catholic thinker His main 

fields of interests were the philosophical antropology, philosophical discourse and theory 

of values. The subject of this article is the Józef Tischner’s phenomenon of interpersonal 

                                                           
24 Por. K. Krajewski, Etyka jako filozofia pierwsza, Lublin 2006. 
25 Por. Wł. Zuziak, Ja-Ty-On, op. cit., s. 124. 
26 J. Tischner, Myślenie według wartości, op. cit., s. 489. 
27 J. Gowin, Religia i ludzkie biedy. Ks. Tischnera spory o kościół, Kraków 2003, s. 11. 
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encounter. Reflection on man had a very important place in the philosophy of Tischner. In 

this paper the author tries to present Tischnerian interpretation of the philosophy of en-

counter as the experience of values and focus of discussion. For Tischner, the relation 

between a man and a man was the heart of his philosophy. According to Polish thinker, an 

encounter is something more than coming in contact with another. It is rather a moment 

of radical opening up onto other man. Tischner writes: An encounter is an Event. It is the 

basic moment where the person becomes a being-for-the-other. When I experience an encoun-

ter, I know with certainty that the other exists. In his philosophy, Tischner stresses the 

importance of the relation between self and other (I – You relation) and its radical differ-

ence from the relation between self and object. In an encounter, I always encounter some-

one. But an encounter also implies the interpersonal dramas and reflects the tragedy of 

human existence. For Tischner, to encounter someone is to obtain a sense of the tragedy of 

another. That’s why the author of this article shows a very close relation between the 

Tischnerian concept of encounter and his concept of drama. For Polish philosopher, see-

ing the tragedy of another is a source of agathological experience which concerns being in 

the light of the good. It means that the man can see the negative side of the world which is 

a tragedy of another and he rebels against it. That’s why in the space of drama there is a 

special place for the appearance of the good. Upon agathological experience comes axio-

logical experience which concerns being in the light of the values. Finally, agathological 

experience turns out to be the foundation of axiology. In axiological experience the man 

tries to project an event which overcomes the tragedy of another person. It must be em-

phasized that both agathological experience and axiological experience are major categories 

of Tischnerian philosophical anthropology. The author of this paper concludes that phe-

nomenon of encounter is a basis for the true realization of values and human destiny. 

Another man presents itself to us as a value. Finally, an encounter with another person 

creates special situations and impulses to think in values. 
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Jan Legowicz obserwując działania człowieka oraz jego postępowanie w codzienności 

zwrócił uwagę na rzecz bardzo znamienną, a mianowicie na błąd jaki popełniają ludzie w 

odniesieniu do rzeczywistości. Chodzi o fakt, że człowiek bardzo często ustosunkowuje się 

do tej ostatniej jakby wcale do niej nie należał. W opinii profesora zjawisko to jest nader 

powszechne i odnosi się do wielu płaszczyzn ludzkiej egzystencji i działania. Dlatego też 

zadaniem filozofa jest poszukać źródła, które stoi za takim, a nie innym postępowaniem.1  

Jak się okazuje problem ten został zauważony na długo przed obserwacją, jakiej dokonał 

Jan Legowicz. Analizując bowiem literaturę filozoficzną można dotrzeć, aż do nowożyt-

nych początków w kwestii filozofii działania oraz filozofii codzienności. Zagadnienia te odnoszą 

się w głównej mierze do Immanuela Kanta, który po wielu latach pracy ogłosił dzieło zaty-

tułowane Krytyka praktycznego rozumu. Filozofia Kanta nie jest oczywiście obca profesorowi 

Janowi Legowiczowi. Zgodnie z myślą tego pierwszego filozofia działania odnosi się do 

woli i obowiązku, przez co należy rozumieć, że cenna jest tylko dobra wola, a ta staje się 

taka dopiero w chwili spełnienia obowiązku. Samo sedno obowiązku istnienie w podpo-

rządkowaniu się prawu.2 

Biorą się z tego tak zwane imperatywy kategoryczne, czyli nakazy bezwarunkowe, które 

zostały zawarte w trzech formułach: 

1. postępuj tak, abyś mógł chcieć, aby zasada twego postępowania była prawem powszechnym, 

                                                           
1 J. Legowicz, Filozofia. Istnienie-myślenie-działanie, Warszawa 1972, s. 185. 
2 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1990, t. 2, s.178. 
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 postępuj tak, aby ludzkość nigdy tobie anie innym jednostkom nie służyła za środek, lecz 

zawsze była celem, 

 postępuj tak, abyś swoją wolę mógł uważać za źródło prawa powszechnego.3 

Jednakże w opinii Jana Legowicza ludzkie działanie i bytowanie z perspektywy histo-

ryczno-społecznej jest czymś odmiennym w stosunku do bytowania świata przyrody, ale 

nie należy przez to uważać, że dokonuje się poza jego obrębem.  

Patrząc na wnioski wysuwane przez profesora Legowicza w jego pracach można zauwa-

żyć, że powtarzając za innymi uczonymi, sięgając daleko aż do starożytności, uważa on, że 

podstawą działania człowieka jest praca. To dzięki niej człowiek znajduje nie tylko radość 

ze swojego działania, ale także dzięki niej może żyć w dostatku. Jak pisze profesor na pracę 

wykonywaną rękami człowieka na przestrzeni dziejów patrzono w różny sposób.  

Czasami uważano ją za dobrodziejstwo, innym razem za karę lub przekleństwo, a cza-

sami za towar, który można albo kupić albo sprzedać. O tym, że praca jest dla człowieka 

ważna i, że może stanowić podstawę jego działania przekonuje nie tylko profesor Legowicz 

w swoich opiniach, ale także inny autorytet, który na polu filozofii odniósł znaczne zasługi. 

Mowa tutaj o Janie Pawle II, dla którego praca miała aspekt nie tylko ekonomiczny, tak jak 

najczęściej postrzegamy go dzisiaj, ale także społeczny, a co najważniejsze moralny. Dlate-

go też należy w związku z tym wyróżnić trzy aspekty odnoszące się do pracy, czyli ludzkie-

go działania: techniczno-ekonomiczny, psychologiczno-moralny oraz społeczno-

kulturowy.4 

Czytając prace profesora można powiedzieć, że wychodził on z bardzo podobnego za-

łożenia. Uważał, że większość ludzi nie docenia działania – pracy. Jak pisał najczęściej jednak 

zapominano przy tym o człowieku i tej osobliwości jego czynnego istnienia, jaką przedstawia ludzka praca, 

wyróżniająca jego „bycie” od każdego innego pozaczłowieczego „bytowania”. Zapominano, że ludzka 

praca wnosi sobą coś odrębnie swoistego dla człowieka i zarazem coś człowieczo swoistego jemu przydaje; że 

w niej i przez nią oko ludzkie inaczej patrzy i widzi niż oko zwierzęcia, choćby najbardziej przed czło-

wiekiem, a może przez niego rozwiniętego; że pracują nie tylko ręce i mózg, lecza cała świadoma ludzka 

jaźń, umysł i myśl; że praca każe człowiekowi tworzyć nową rzeczywistość (...)5 

Zauważa Jan Legowicz, że na przestrzeni dziejów patrzono na pracę także z perspekty-

wy wykorzystywania przez człowieka przyrody oraz jako środek osiągania zysku, co czasa-

mi powodowało, że wychodzono z założenia, że ludzkie działanie ma wydźwięk negatyw-

ny. Ale jakby na to nie patrzeć człowiek cały czas jest tylko sumą i jakościową wypadkową 

                                                           
3 J. Legowicz, Zarys historii filozofii, Warszawa 1980, s. 364, 
4 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 14. 
5 J. Legowicz, Filozofia. Istnienie..., op. cit., s. 189. 
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pracy. Przyznaje zatem profesor rację powiedzeniu, że praca stanowi klucz, dzięki któremu 

uda nam się rozszyfrować tajemnicę ludzkiej egzystencji i racji bycia na świecie.  

Rozważając aspekt bycia na świecie zakładał profesor Legowicz także, że chociaż każdy 

człowiek jest od siebie inny, to dzięki tej różnorodności może dochodzić pomiędzy nami 

do dialogu, dlatego też pisał: 

Świadomość uczestnictwa zaangażowanego w byciu ludzkim wymaga wzajemnego kontaktu i czynienia 

zeń sprawy powszechnej i na co dzień.6 

Takim miejscem, gdzie człowiek może podejmować ów dialog jest właśnie praca. Ona 

bowiem wiąże człowieka z rzeczywistością. To dzięki pracy ludzie zdolni są w opinii Lego-

wicza, kontrolować bieg jakim jest istnienie.  

Niczym innym tylko pracą nadaje człowiek sens swojemu istnieniu i tłumaczy swoją 

obecność w rzeczywistości, dzięki niej jest w stanie wchodzi w związki z innymi osobami i 

podejmować współpracę z drugim człowiekiem.7 

I kiedy człowiek uświadamia sobie, że jest zdolny do tego wszystkiego wówczas, jak po-

daje profesor Legowicz (...) „bycie” ludzkie zostaje na wskroś przepojone tym, co już zostało nazwane 

praxis, co wyrasta przede wszystkim nie z przyrodzonej obecności człowieka w świecie – ale z jego każdego 

poruszenia, wysiłku, każdego doznania i poczynań oznakowanych nijako znamieniem historycznie ak-

tywnego znajdowania się człowieczego w świecie rzeczy i w świecie jedności powiązań i nawiązań ludzkiego 

istnienia, ustawicznie pracą od podstaw aktualizowanego, fizycznego, duchowego, kulturowego, określonego 

mianem społecznego.8 

Innymi słowy praca, czyli działanie i jego zasięg stają się w rozumieniu Jana Legowicza 

dla ludzi przyczyną i wskaźnikiem życia społecznego. To ona powoduje, że ludzie stają się 

produktywni, że tworzą kulturę, moralność, a jednocześnie daje ona im wolność. Konklu-

duje profesor to wyrażając tezę, że to właśnie praca jako pierwsza dało człowiekowi moż-

liwość poczucia niezależności. Praca jest także podstawą do dalszego rozwoju umysłowego. 

Współpracując ludzie pomiędzy sobą mogą podporządkowywać według własnych upodo-

bań świat rzeczy i przerabiać go zgodnie z własnymi upodobaniami.  

Praca wraz ze światem przyrody dała człowiekowi nową jakość bycia. Jak pisze Jan Le-

gowicz to właśnie działanie odróżnia człowieka od świata przyrody i świata zwierząt. Dzia-

łanie jest więc cechą charakterystyczną dla rodzaju ludzkiego (...) jego płodem i zapładniający 

                                                           
6 J. Legowicz, Świadomość współuczestnictwa, Warszawa 1980, s.26. 
7 J. Legowicz, Filozofia. Istnienie, op. cit., s. 191. 
8 Ibidem, s. 191. 
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posiewem, jego ustawicznym jakby od nowa tworzeniem i otwieraniem nieskończonych upustów dla jego 

zrywów niecony pracą.9 

Profesor zakłada jednak, że sposób urzeczywistniania się człowieka w toku pracy jest 

procesem nad wyraz złożonym. Jednak niezależnie od tej złożoności na początku zawsze 

występuje jakiś przedmiot dany w rzeczywistości, który stanowi rodzaj surowego tworzywa. 

Aby rozpoczęło się działanie człowiek musi ulec natchnieniu. Z drugiej strony natchnienie 

to w sposób pośredni lub bezpośredni odnosi się do kwestii ludzkiej pracowitości i do 

zmagania się człowieka z otaczającym go światem. Ważne jest, aby to co ludzie przywykli 

nazywać narzędziem – w opinii Legowicza – pozostawało nie celem lecz środkiem, który 

w sposób sprawny umożliwi ludziom ich działalność. Należy wystrzegać się działania, które 

sprawi, że narzędzie przeistoczy się w nowe bożyszcze i zacznie narzucać się człowiekowi.  

Jak podaje profesor w swoich pracach ulega człowiekowi młot i maszyna, papier i pióro; rodzo-

na z pracy, pracą kierująca i nią biegnąca myśl; podejmowany planowo zamiar działania (...) We wszyst-

kim tkwi człowiek i za wszystko po ludzku odpowiada w obiektywnym czynie swoim i podobnie współ-

czynnych z sobą innych ludzi.10 

Aktywność człowieka i jego działalność zdaniem profesora podlegają określonym pra-

widłowościom, które związane są z naszym społecznym powiązaniem, patrząc bowiem 

z historycznego punktu widzenia wyrazem bycia człowieka jest nie tylko praca, ale także 

układ społeczny, którym praca ta jest realizowana. Zdaniem profesora, aby istnieć i działać 

w tym układzie należy przestrzegać określonych zasad, do których bez wątpienia – co 

zresztą lubił podkreślać w swoich pracach – zaliczał: honor, dumę i wstyd. 

Profesor Legowicz uważał, że honor jest dlatego ważny, ponieważ sprawą honoru jest 

współżycie człowieka z drugim człowiekiem, dumą zaś godne tego współżycia działanie, natomiast sprze-

niewierzenie się jednemu i drugiemu, wstydem.11 

Zgodnie z założeniami wysuwanymi przez profesora niewiele warta jest jednostka ludz-

ka, która pozbawiona jest poczucia honoru i dumy oraz nie znająca wstydu. Związek jaki 

zachodzi pomiędzy tymi elementami wyraził pod postacią następującej metafory: 

(...) honor jest nieodłącznym współtowarzyszem kultury, duma dzieckiem honoru i kultury, zaś wstyd 

ich poręczycielem. On je zbliża albo i świadczy o ich rozejściu. I wówczas nie za dużo z człowieka pozosta-

je, jeśli jedno musi się drugiego wstydzić.12 

                                                           
9 Ibidem, s. 192. 
10 Ibidem, s. 194. 
11 J. Legowicz, Świadomość współuczestnictwa, op. cit., s. 126. 
12 Ibidem, s. 127. 
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Jak pisze Jan Legowicz kierowanie się honorem w życiu człowieka może przybierać róż-

ne formy. Może być związane z jednej strony ze zobowiązaniami, które wynikają z działa-

nia ludzkiego, albo z drugiej strony z powinności czy uczciwości i chęci jej utrzymania. 

Zdaniem profesora honor nosi cechy wielowymiarowe, ale jego najważniejszym elementem 

jest samoprzeżywanie, które motywuje ludzi do podążania do szczytnych celów, które jego 

zdaniem mają określoną wartość i są godne naszego działania.  

W związku z tym dla jednych honorem jest rodzina, dla innych praca, przyjaciele, życie, 

a także możliwość działania na gruncie społecznym, w którym człowiek stanowi najwyższą 

z wartości. Jednak jak podkreśla Jan Legowicz honor nie jest narzędziem, które przynosi 

określona korzyść. Honor posiada wartość samą w sobie, nie jest bowiem zaszczytem, 

który można kupić. Dlatego – zdaniem profesora – jaki człowiek i jego działanie taki ho-

nor.  

Ludzie prawdziwie i dogłębnie honorowi, opierający się w swoim działaniu na honorze, 

wychodzą z założenia, że jego utrata stanowi jakby utratę człowieczeństwa.  

Dzieje się tak, ponieważ honor sprawia, że uzewnętrznia się wewnętrzna jakość człowie-

ka, dzięki niemu bowiem mamy poczucie własnej godności i staramy się nie postępować 

wbrew wyznawanym zasadom. Może się to wydać dziwne, albowiem duma często kojarzo-

na jest z cechą negatywną, ale tylko człowiek dumy zna własną wartość.13 

Jednakże w takim ujęciu duma ujawnia się jako zaleta osobowości człowieka, który po-

trafi zadbać o swoją godność, w sytuacjach kiedy walczy o wszystko co godziwe i uczciwe. 

Zdaniem profesora duma nie jest łatwym do opanowania uczuciem. Należy nieustannie 

nad sobą panować i znać grancie umiaru, ponieważ tylko naprawdę honorowy człowiek w 

swoim działaniu nie gardzi innymi, ponieważ w innym wypadku duma zaczyna ujawniać się 

w kontekście negatywnym, czyli tak jak zwykliśmy ją odbierać.  

Osoba dumna działa we właściwy tylko dla siebie sposób, ale jej postępowanie wyraża 

się w rzetelnym wywiązywaniu się z podjętych zobowiązań, a także przedkładaniu dobra 

ogółu, czyli społeczeństwa nad własne egoistyczne pobudki. Ponadto człowiek dumny 

w pozytywnym tego słowa znaczeniu potrafi uszanować także dumę innych ludzi.  

Można zatem – posługując się opinią profesora – powiedzieć, że negatywnym uczuciem 

nie jest duma, ale jej przeciwieństwo, czyli zarozumiałość, pyszałkowatość i buta. Okazuje 

się, że człowiek zarozumiały uważa, że tylko on jest godny i honorowy. Nikt inny nie jest 

godzien szacunku w jego opinii. Taka postawa zgodnie z tezą Jana Legowicza prowadzi do 

                                                           
13 Ibidem, s. 127-130. 
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zatracenia poczucia rzeczywistości, a to z czasem powoduje, że tracimy z oczu cel i sens 

życia.14 

Zdaniem Jana Legowicza doskonałym lekarstwem na zarozumiałość jest wstyd. Niestety 

jak zauważa profesor słowo to zaczyna powoli znikać z naszych słowników, ponieważ 

człowiek współczesny powoli przestaje odczuwać wstyd. Możliwe, że dzieje się tak , po-

nieważ obecnie stajemy się coraz bardziej anonimowi i oderwani przez to od reszty społe-

czeństwa. Zgodnie z tezą wysuniętą przez Legowicza czasami człowiek musi pocierpieć 

w pewnych okolicznościach, aby potem móc chodzić z podniesioną głową, a to wymaga 

odwagi, ale tylko takiej, której towarzyszy poczucie honoru i osobistej dumy. Wstyd chroni człowieka, by 

mógł się nie zapominać i w każdej sytuacji pozostawać godnym wśród godnych.15 

Konkludując można powtórzyć za profesorem, że za każdym ludzkim działaniem, czy to 

aktywnością umysłową, czy konkretną, indywidualną pracą, niezależnie od struktury spo-

łecznej w jakiej znajduje się człowiek występują przeciwności i sprzeczności, które profesor 

określa mianem żywiołów, dzięki którym ludzie działanie, bycie zostaje wprawione w ruch.  

Powtarzając jego słowa można powiedzieć, że dialektyka praktycznego, czynnego istnienia 

ludzkiego stanowi jedność ciągłego napięcia: „za” i „przeciw”; okazuje się sporem między tym, co jest 

„dawane” i równocześnie „zadawane” do świadomego lub nawet nieświadomego przezwyciężania, a tym, co 

zawsze, w ten lub inny sposób pozostaje do wolno-koniecznego wykonania. Jest to ustawiczny pęd życiowego 

zrywu powodowany napędem życiowym sprzecznościowego samo-wykluczania się!16 

Jakże trafne okazuje się spostrzeżenie profesora Jana Legowicza, że współczesne czasu, 

które odnosił do wieku XX, ale także patrząc w przyszłość wiek XXI nabrzmiały przez 

historyczne konflikty, spowodowane ludzkim działaniem, a także z powodu niespotykane-

go rozwoju ludzkiej wiedzy, a co za tym idzie postępu technicznego.  

W takiej sytuacji człowiek stawia czoła nowym wyzwaniom, nie jest w stanie uniknąć 

nowych, nieznanych do tej pory problemów, które zmuszają go do samookreślenia. Współ-

cześni ludzie podejmują co dnia, co chwila decyzje odnoszące się do ich obecności, zadań 

i działań. Jak pisze profesor może kiedyś to wystarczyło, dziś nie – mowa o prostym zamy-

śleniu się nad życiem. Współcześnie poglądy zmieniają się nieustannie, co wymusza stałego 

podejmowania nowych rozeznań.  

Zdaniem profesora w tym zakłopotaniu i lęku człowiek potrzebuje światopoglądowej jasności, by 

uzyskać prawidłowe rozeznanie historycznego biegu, kierunku i zasięgu swojego istnienia i działania, 

                                                           
14 Ibidem, s. 133. 
15 Ibidem, s. 136. 
16 J. Legowicz, Filozofia. Istnienie, op. cit., s. 213. 
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swojej społecznej i kulturowej obecności w świecie. Tego jasnego spojrzenia ma prawo żądać od filozofii, 

która temu żądaniu zdolna jest sprostać.17 

Summary 

John Legowicz observing human actions and his/her behaviour in everyday life drew at-

tention to the very significant fact, namely, the mistake that people make in relation to 

reality. It is a fact that man very often respond to the latter if he/she does not belong to it. 

According to Professor this phenomenon is very common, and refers to many planes of 

human’s action and existence. Therefore, the task of the philosopher is to find a source 

that proves this way of behaviour. 

Modern people every day, every moment take decisions relating to their presence, tasks 

and activities. In the words of the professor, once it was enough but now is not –we talk 

about a simple meditation on life. Today, the views are constantly changing, requiring con-

stantly new decision-making. 

 

                                                           
17 Ibidem, s. 226. 
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Panie (…)  
jeśli możesz przywróć splamionym twarzom dobroć 

i włóż prostotę do rąk tak jak włożyłeś żelazo” 

(Fragment, SP) 

Łacińskie słowo aequîtas oznacza równość, sprawiedliwość i bezstronność. Pojawia się 

ono w łacińskiej sentencji: Aequitas sequitur legem, która mówi o tym, że sprawiedliwość 

postępuje za prawem. Mamy zatem wyraźną sugestię semantyczną wskazującą na to, 

w jakich podstawowych kontekstach pojęcie to będziemy rozważać. Gwarantem sprawie-

dliwości okazuje się być prawo, które zapewnia wszystkim obywatelom równość wobec 

swej litery, a także brak stronniczości. 

Leksem ‘sprawiedliwość’ stosunkowo wcześnie pojawia się wśród definicji słowniko-

wych. Dla autorów Słownika staropolskiego sprawiedliwością jest postępowanie zgodne z ogólnie 

przyjętymi normami moralnymi1. Mamy zatem skodyfikowany zespół zasad, zgodnie z którymi 

powinniśmy żyć. Ponieważ są to zasady odnoszące się bardziej do sfery moralności czło-

wieka aniżeli litery prawa, mają one charakter powszechny, a wszyscy obywatele intuicyjnie 

wiedzą, co jest słuszne. Same zaś zasady wynikają w głównej mierze z prawa Boskiego, 

które stosunkowo precyzyjnie definiuje pożądany sposób postępowania. O tym, co jest 

moralnie dobre decydują także warunki współżycia w społeczeństwie, a więc tradycja, zwy-

                                                           
1  Słownik staropolski, Wrocław 1977-1981, k. 366-368. 
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czaje, rytuały i obrzędy. Sprawiedliwością będzie tutaj także słuszny, bezstronny sąd, wyrok, 

obiektywne osądzanie. 

Ciekawych kontekstów, w których funkcjonował leksem ‘sprawiedliwość’ w dobie sta-

ropolskiej dostarcza Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego2. Sprawiedliwość łączona jest 

tutaj z równością i obiektywizmem. Sprawiedliwy człowiek to ten, który właściwie (obiek-

tywnie) potrafi ocenić drugiego człowieka i zjawiska, w których uczestniczy oraz oddaje 

drugiemu to, do czego ma prawo, na co zasłużył. Podobny kierunek myślenia znajdziemy 

w Platońskich rozważaniach. Sprawiedliwość, jako jedna z ważniejszych cech u ludzi, jest 

także przymiotem Boga, który u Kochanowskiego pojawia się jako sprawiedliwy sędzia i pan 

sprawiedliwości. Przy czym należy zaznaczyć, że u Boga sprawiedliwość jest bardziej miłosier-

dziem, aniżeli surowym karaniem występków. Miłosierdziem, które dźwiga człowieka z upad-

ków i wyzwala z zagrożeń3. Sprawiedliwością jest wreszcie postępowanie zgodnie z nakazami 

prawa oraz z zasadami moralnymi. Na to pierwsze nie zwracał uwagi Słownik staropolski.  

Dla Lindego4 sprawiedliwość była cnotą moralną, która jest jedną (obok Męstwa, Roz-

tropności i Umiarkowania) z czterech cnót kardynalnych. Zasadza się na nałogowyn czynie-

niu tego, co nakazuje prawo. Mamy zatem, podobnie jak w Słowniku polszczyzny Jana Kocha-

nowskiego, odwołanie się do prawa stanowionego instytucjonalnie. Dalej Linde przestrzega, 

że żaden sobie sam sprawiedliwości nie może czynić, ale do urzędu powinien się udać. Mamy zatem 

wykluczenie samosądu jako odmiany sprawiedliwości. Rozwiązywanie wszelkich sporów 

leży po stronie odpowiednich organów. Odwoływanie się do instytucji stanowiących pra-

wo, w dwu ostatnio przywoływanych słownikach, wynika z rozwoju administracji pań-

stwowej i wymiaru sprawiedliwości, które wraz z upływem lat upowszechniały się na zie-

miach polskich. Sprawiedliwość u ludzi, zdaniem Lindego, wypływa z dobroci, która spra-

wia, że szanujemy innych ludzi oraz rzeczy, które do nich należą. Wreszcie, sprawiedliwości 

podlegają obywatele wszystkich stanów i klas społecznych, bowiem ona: jak bogacza, tak 

sierotę sądzi. Sprawiedliwość wprowadza zatem zasadę równości pomiędzy ludźmi. Żaden 

człowiek wobec niej nie jest większy od swego brata. Sprawiedliwością jest tutaj także, pod 

czym zapewne podpisałby się Zbigniew Herbert, uczenie i oddzielanie tego, co jest słuszne 

od niesłusznego i godne od niegodnego. Jest to jakby streszczenie Herbertowskiej tęsknoty 

za tym, aby przywrócić pojęciom znaczenia im przynależne. Z treści wiersza dowiadujemy 

się, że Pan Cogito: 

                                                           
2  Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego, M. Kucały (red.), Kraków 2008, k. 576-577. 
3  D. Bieńkowska, Miłosierdzie, in: Nazwy wartości. Studia leksykalno-semantyczne, J. Bartmiński, M. Mazurkiewicz-

Brzozowska (red.), Lublin 1993, k. 69. 
4  Słownik języka polskiego, M. Lindego (red.), Lwów 1859, k. 405-406. 
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uwielbiał tautologie (tłumaczenie: idem per idem) 

że ptak jest ptakiem 

niewola niewolą 

nóż jest nożem 

śmierć śmiercią 

(Pan Cogito i wyobraźnia, ROM) 

 

Nazywanie i poprawne definiowanie pojęć jest wobec powyższego, czynieniem sprawie-

dliwości. U Herberta nawet natura powtarzała swoje mądre tautologie: las był lasem / morze morzem 

skała skałą (Modlitwa Pana Cogito - podróżnika, ROM). Tym bardziej jest to zadaniem poety. 

Bardzo podobnie do Lindego leksem ‘sprawiedliwość’ definiuje Słownik języka polskiego, 

pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego5. To przede wszystkim nałóg 

czynienia podłóg prawa oraz dobrowolnego oddawania innym ludziom tego, co jest im przyna-

leżne. Tutaj także podkreślone zostaje to, że sprawiedliwości podlegają zarówno ludzie 

biedni jak i bogaci. Do dotychczasowych definicji autorzy dodają, że sprawiedliwość jest 

wszystkich cnót żrzódłem. Zatem to ze sprawiedliwości, która stanowi fundament wypływają 

inne cnoty.  

Autorzy Małego słownika języka polskiego6 z końca lat sześćdziesiątych XX wieku przywo-

łują konteksty, z którymi obecnie kojarzony jest leksem sprawiedliwość’ Są to instytucje jej 

strzegące, takie jak: Minister Sprawiedliwości, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, 

Wymiar sprawiedliwości. Ta ostatnia określana jest jako bezstronna i obiektywna. Obywate-

lom może towarzyszyć poczucie sprawiedliwości. 

Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka7 wskazuje na sprawiedliwość dziejową, obywa-

telską sprawiedliwość, sprawiedliwość w sądach, w postępowaniu, w traktowaniu kogoś. Człowiek może 

dochodzić, domagać się i szukać sprawiedliwości, bądź o nią walczyć. Szymczak wspomina 

ponadto o sprawiedliwości społecznej, która polega na: a) Przyznaniu człowiekowi tego, co 

z tytułu jego wkładu pracy lub zasług słusznie mu się należy; b) Przyznaniu każdej jednostce należnych 

jej praw wynikających z zasad demokracji socjalistycznej. 

Bardzo dużą reprezentację leksemu sprawiedliwość znajdujemy także we frazeologii. Wska-

zuje on przede wszystkim na relacje międzyludzkie: przyznać komuś, słuszność; ocenić kogoś, coś 

sprawiedliwie; przyznać bezstronnie, że ktoś, coś…8. Wymierzyć sprawiedliwość przez organa 

                                                           
5  Słownik języka polskiego, J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Warszawa 1915. 
6  Mały słownik języka polskiego, S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej (red.), Warszawa 1968, k. 769. 
7  Słownik języka polskiego, M. Szymczak (red.), Warszawa 1981, k. 304. 
8  Ibidem. 
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państwowe: ukarać winowajcę, przestępcę. Wymierzyć sprawiedliwość sobie samemu bądź ko-

muś: ukarać kogoś, siebie bez odwoływania się do sądu. Uczynić sprawiedliwości zadość: ktoś 

poniósł zasłużoną karę; przestępstwo zostało ukarane. Kierować się poczuciem sprawiedliwości. 

Istnieje wreszcie sprawiedliwość, która domaga się egzekwowania: jest rzeczą słuszną, sprawie-

dliwą…; należy. Możemy mówić o ramieniu bądź ręce sprawiedliwości: organa, władze sądowe; 

słudze sprawiedliwości: milicjant, policjant, wywiadowca9. 

Sprawiedliwość może być karząca, sroga, surowa, ślepa10. Wizerunek tej ostatniej najczę-

ściej zdobi gmachy organów sądowych. Stanisław Skorupka wskazuje także na sprawiedli-

wość dziejową, obywatelską i społeczną będącą zadośćuczynieniem11. Wymienia ponadto 

sprawiedliwość rozdawniczą, która jest zasadą właściwej dystrybucji przywilejów i urzędów. 

Przed okiem sprawiedliwości nic natomiast nie ukryje się. Samą sprawiedliwość można oddać 

(Muszę oddać sprawiedliwość, że to chłopiec z głową i charakterem. Korz. J. SPP), otrzymać, przyrze-

kać (Znajdę sprawiedliwość, jeszcze wiem, gdzie sąd. Bojko Pisma 146), uczynić, wyrządzić komuś 

(Wspomagajcie uciśnionego, czyńcie sprawiedliwość sierocie, brońcie wdowy. Wuj. SW), wykonywać, 

wymierzać (Król proszących od wrót swych nie odgania, lecz daje ucho chętnie i sprawiedliwość wymierza. 

Wędr. 1, 1901), wymierzać sobie sprawiedliwość czym (Nęka go świadomość popełnionej zbrodni, 

aż sam wymierza sobie sprawiedliwość samobójstwem. Tyg. Ilustr. 50, 1904), oddać kogo sprawiedli-

wości (Lepiej by było żywcem go pojmać i sprawiedliwości oddać. Sienk. Pot. I, 111), sprawiedliwość 

jest po czyjej stronie; kwitnie, nakazuje co zrobić, wymaga czego (Sprawiedliwość nakazuje 

stwierdzić, że gdy na ekranie pokazywała się już zbyt oczywista „lipa” propagandy niemieckiej ten ludek 

gwizdał i tupał. Kamień. A. Kam. 43)12. 

Przed sprawiedliwością można uciekać (ujść, wymknąć się sprawiedliwości, uchodzić, 

uciekać się, ukrywać się) bądź uciekać się do sprawiedliwości w celu ochrony własnych intere-

sów. Sprawiedliwość może być surowa, ale również bezstronna, łagodna, miłosierna. Nad 

sprawiedliwością w państwie czuwają organa sądowe. Możemy mówić także o sprawiedli-

wości dziejowej, która polega na tym, że po krzywdach, których doznała zbiorowość nastę-

puje rekompensata krzywd bądź kara dla winowajców (Reforma rolna tutaj to przede wszystkim 

akt sprawiedliwości dziejowej. W. Machejek. Rano)13. 

Po rozważaniach dotyczących obecności leksemu ‘sprawiedliwość’ w słownikach oraz 

związkach frazeologicznych, w które wchodzi, przyjrzyjmy się obecnie reprezentacji pojęcia 

w historii filozofii. Rozważania nad obecnością pojęcia sprawiedliwość w tradycji filozoficznej 

                                                           
9  S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. II, Warszawa 1974, k. 184. 
10  Ibidem. 
11  Ibidem. 
12  Ibidem. 
13  Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem, oprac. E. Sobol, Warszawa 2008, k. 297. 
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należy rozpocząć od mitologii greckiej, a w niej od bogini Temidy, córki Uranosa i Gai. 

Temida pełniła funkcję doradczą dla Zeusa; wynalazła wyrocznię i miała swoją w Delfach 

(przed Apollonem). Pojęcie themis określa dwa rodzaje praw. Z jednej strony są to prawa 

ustawowe, z drugiej prawa zwyczajowe, moralne. Z Zeusem Temida poczęła trzy Mojry: 

Kloto, Lachesis, Atropos i trzy Hory: Eukonia (Praworządność), Dike (Sprawiedliwość), 

Eirene (Pokój). W przeciwieństwie do Temidy, Dike bardziej opiekuje się człowiekiem i 

jest zatroskana o jego losy. Ze sprawiedliwością związana jest także siostra Mojr, Nemezis - 

strażniczka zemsty i sprawiedliwości. Jej zadaniem jest czuwać, aby żaden ze śmiertelników 

nie przekroczył umiaru w doznawaniu szczęścia14. 

Samo pojęcie sprawiedliwości pojawia się w filozofii już u Anaksymandra z Miletu:  

A to, co jest początkiem istniejących rzeczy, to też z konieczności stanie się ich zgubą. Ponoszą bowiem 

nawzajem karę sprawiedliwą za niesprawiedliwość swoją w porządku czasu. 

Heraklit z Efezu twierdzi, że światem kieruje boski logos. Człowiek z konieczności jest 

na niego zdany. Dla boga wszystkie rzeczy są piękne, dobre i sprawiedliwe, atoli ludzie uroili sobie, że 

jedne są niesprawiedliwe, sprawiedliwe zaś inne. (B 102). Wobec powyższego wszystko, co w świe-

cie się dzieje jest sprawiedliwe. Samą zaś sprawiedliwość człowiek może poznać dzięki 

temu, że istnieje niesprawiedliwość. Ludzie nie znaliby miana sprawiedliwości, gdyby nie istniały 

rzeczy niesprawiedliwe (B 23). W świecie panuje więc porządek, bowiem nad wszystkim czuwa 

rozum.  

Bardzo ciekawą wykładnię różnicy pomiędzy prawem stanowionym a prawem natury 

znajdujemy u Antyfonta. Filozof naucza, że kiedy nasze czyny widzą inni ludzi, powinniśmy 

przestrzegać prawa stanowionego właściwego dla państwa, w którym żyjemy. Kiedy jednak 

pozostajemy sami, nasze zachowania powinny być zgodne z prawem natury, które chociaż 

nie jest wynikiem międzyludzkiej umowy, jest ważniejsze od prawa stanowionego. 

Sprawiedliwość polega na tym, by nie przekraczać praw państwa, którego jest się obywa-

telem. Najkorzystniejszy dla siebie stosunek do sprawiedliwości ma taki człowiek, który 

wobec świadków przestrzega praw stanowionych, bez świadków zaś - praw natury. Prawa 

stanowione są bowiem wprowadzone przez ludzi, prawa natury zaś konieczne. Prawa sta-

nowione są wynikiem umowy, nie wywodzą się z natury, prawa natury z natury się wywo-

dzą, nie będąc wynikiem umowy. Jeśli ktoś zatem przekraczając prawa stanowione pozo-

stanie niezauważony, uniknie hańby i kary; zauważony - nie uniknie. Naruszenie ponad 

miarę wspólnych wszystkim praw natury jest złem, i to nie mniejszym przez to, iż pozostaje 

                                                           
14  Mitologiczne korzenie sprawiedliwości przywołuję za wykładem prof. Marka Piechowiaka dla doktorantów 

Uniwersytetu Zielonogórskiego z filozofii państwa i prawa. 
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niezauważone, i nie większym przez to, iż widzą je wszyscy ludzie. Zło bowiem wynika z 

prawdy, nie z mniemania. 

Dużo więcej miejsca zagadnieniu sprawiedliwości poświęca Platon. Filozof w Państwie 

przywołuje definicję sprawiedliwości autorstwa poety, Simonidesa z Keos, który 

w następujący sposób ją określa: sprawiedliwe jest oddawanie każdemu tego, co się komu winno15. 

Tego typu definicja zakłada istnienie co najmniej dwóch podmiotów - tego, który jest 

sprawiedliwy i tego, w stosunku do którego sprawiedliwość jest czyniona. Definicja ta jest 

zbieżna z tą, którą przedstawia Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. Każdy z nich zakłada 

zaistnienie pewnego rodzaju interakcji pomiędzy podmiotami. Marek Piechowiak zwraca 

uwagę na mało precyzyjny charakter definicji Simonidesa, co zauważył już sam Platon. 

Oddawanie bowiem każdemu tego, co się komu winno może prowadzić do pewnych niebez-

pieczeństw. Na przykład w świetle definicji poety z Keos można by uznać, że sprawiedli-

wością jest także oddawanie długów przyjaciołom, co jest sprzeczne z Platońską intuicją, 

żeby przyjaciołom świadczyć dobro16. Wobec powyższego Platońska definicja sprawiedli-

wości brzmi w następujący sposób: sprawiedliwość polega na oddawaniu każdemu tego, co mu się 

należy17. Dla Platona sprawiedliwość jest doskonałością każdego człowieka jako człowieka; 

określa jego człowieczeństwo i naturę. Człowiek sprawiedliwy zawsze postępuje zgodnie z 

przyjętymi zasadami, zarówno w stosunku do przyjaciół, jak i do wrogów. Najpełniej zaś 

czyny sprawiedliwe objawiają się w człowieku wtedy, gdy staje on w relacji z osobami słab-

szymi: 

Bo to, że ktoś w głębi duszy i szczerze, a nie obłudnie, czci sprawiedliwość 

i rzeczywiście nienawidzi niesprawiedliwości, pokazuje się wyraźnie w jego postępowaniu 

wobec tych, którym łatwo może wyrządzić krzywdę. Ten więc, kto w stosunku do niewol-

ników tak zachowywać się będzie i postępować z nimi w taki sposób, że nie splami się 

nigdy żadną niegodziwością ani bezprawiem, prędzej niż ktoś inny posieje ziarno, z którego 

wzejść może piękny plon cnoty18. 

Sprawiedliwość jest dla Platona na tyle ważną cnotą, że w celu uniknięcia niesprawiedli-

wości dopuszcza nawet zniszczenie państwa, byle tylko uchronić żyjące w nim jednostki19. 

W znacznej części Platońską koncepcję sprawiedliwości przejmuje jego uczeń, Arystote-

les. Tutaj, podobnie jak we wcześniejszych definicjach, nacisk położony jest na stosunek do 

drugiego człowieka, bowiem: najlepszy jest nie ten człowiek, który objawia swą dzielność etyczną w 

                                                           
15  Platon, Państwo, Warszawa 1991, s. 331. 
16  Zob. M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka, Lublin 1999, s. 228. 
17  Platon, Państwo, op. cit., s. 332. 
18  Platon, Prawa, Warszawa 1960, s. 259. 
19  Zob. M. Piechowiak, Filozofia, op. cit., s. 231. 



Wymierzyć widzialnemu światu sprawiedliwość.  

Językowo-aksjologiczne studium nad leksemem sprawiedliwość w poezji Zbigniewa Herberta 

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

183 

stosunku do siebie samego, lecz ten, kto to czyni w stosunku do innych20. Miara sprawiedliwości okre-

śla stopień doskonałości człowieka, zatem im bardziej człowiek postępuje sprawiedliwie w 

stosunku do siebie, a przede wszystkim w stosunku do innych ludzi, tym bardziej zbliża się 

ku doskonałości. Ta zaś wiedzie do szczęścia21. Niemożliwym wobec powyższego jest życie 

szczęśliwe, kiedy nasze czyny nie sprawiają drugiemu człowiekowi dobra. 

Do rozważań Arystotelesa o sprawiedliwości nawiązuje św. Tomasz z Akwinu. Podobnie 

jak Arystoteles, Akwinata uznaje, że coś jest sprawiedliwe, gdyż jest „dobrem drugiego”, służy komuś, ze 

względu na kogo jest czymś sprawiedliwym22. Sprawiedliwość reguluje także wzajemne współżycie 

ludzi ze sobą; wpływa na relacje międzyludzkie wprowadzając w nich porządek23. Podobnie 

jak u Platona, im bardziej człowiek jest sprawiedliwy, tym bardziej bliski jest doskonałości 

i pełni swej istoty. Jak zauważa Krzysztof Kalka, sprawiedliwość u Akwinaty jest postawą 

moralną, która sprawia, że podmiot przyznaje drugiemu jego prawa w sposób stały 

i niezmienny. Człowiek sprawiedliwy zatem to ten, który nie szuka własnych praw, lecz przyznaje 

i udziela drugiemu jego prawa24. 

Nacisk, aby działania sprawiedliwe podejmować w stosunku do drugiego człowieka po-

jawia się u Platona, Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. Zwracają na to uwagę także 

autorzy polskich słowników, które przywoływaliśmy powyżej. Możemy zatem zaryzykować 

tezę, że sprawiedliwość jest czynem, który każdorazowo w swojej interakcji skupia co naj-

mniej dwa podmioty, z których jeden jest sprawcą czynów sprawiedliwych, drugi jest ich 

adresatem. Sprawiedliwość nigdy nie zamyka się w kręgu jednej osoby, ale wychodzi ku 

drugiemu człowiekowi.  

W taki sposób rozumiany leksem postaramy się teraz wskazać w twórczości Zbigniewa 

Herberta. Analizie poddamy osobniczy język wartości autora Struny światła, a więc: zbiór 

środków językowych, które w tekście danego autora służą wyrażaniu wartościowań i nazywaniu wartości25. 

Dzięki tego typu analizie postaramy się dotrzeć do światopoglądu autora i kodeksu warto-

ści, które są dla niego istotne. Zwrócimy uwagę na to, w jakich utworach pojawiają się 

rozważania nad wartościami, a także wskażemy, za pomocą jakich środków są one realizo-

                                                           
20  Arystoteles, Etyka nikomachejska, in: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. V, Warszawa 1996, s. 170. 
21  Zob. M. Piechowiak, Filozofia, op. cit., s. 244. 
22  Ibidem, s. 266. 
23  K. Kalka, Sprawiedliwość i sprawności społeczne według św. Tomasza z Akwinu, Bydgoszcz 1994, s. 42. 
24  Ibidem, s. 48. 
25  R. Pawelec, O metodach badania osobniczego języka wartości (na materiale pism Norwida), Język a kultura, t. 3, Wartości w 

języku i tekście, J. Puzynin, J. Anusiewicz (red.), Wrocław 1991, s. 103. 
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wane. Główny nacisk położymy na język będący narzędziem, który poza opisem rzeczywi-

stości, pozwala ją także wartościować26. 

Wartościowanie w literaturze może zaistnieć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest 

dyskurs o charakterze metajęzykowym, gdzie autor rozważa definicje i zakres pojęciowy 

poszczególnych leksemów, w których akomodowana jest wartość aksjologiczna. Drugim 

sposobem mogą być wypowiedzi wartościujące27. Naszej analizie poddamy także te teksty, 

w których autor Struny światła wyraża swoje poglądy na temat wartości nie wprost oczeku-

jąc, że czytelnik jest wyposażony w odpowiednie kompetencje językowe i kulturowe oraz 

będzie potrafił je odczytać.  

Leksem sprawiedliwość pojawia się w tytule jednego z utworów literackich. Tom Studium 

przedmiotu zawiera tekst zatytułowany Jesień sprawiedliwa. Omawiane przez nas pojęcie poja-

wia się nie jako określenie stosunków międzyludzkich, ale stanu natury. Przemysław Cza-

plińki widzi tutaj obraz cyklu natury jako gwałtu zadawanego życiu28. Sprawiedliwość pojawia się 

w postaci przymiotnikowej i pozytywnie wartościuje trzecią porę roku. Z lektury dowiadu-

jemy się, że dopiero tej jesieni, a więc w tym roku drzewa nareszcie mają spokój. Tej jesieni drzewa 

nareszcie mają spokój. Stoją cały czas w twardej nieco pogardliwej zieleni i ani cienia żółci, ani ziarna 

czerwieni w liściach. Kontekst wskazuje jednocześnie, że jesień sprzed roku czy może kilku lat 

sprawiedliwą nie była. Na czym wobec tego polega owa tajemnicza sprawiedliwość jesieni? 

Kontrastowo w utworze zestawiona zostaje jesień w przyrodzie z jesienią pomników i 

cokołów. Pomniki przeżywają jesień tym tragiczniejszą, że już ostatnią.  

Spróchniałe cokoły ukazują nietrwałość budowniczych imperium. Sypią się skrzydła aniołów i pióro-

pusze admirałów. Pęknięte czoło filozofa odstawia przeraźliwą pustkę rozbitych naczyń. Tam, gdzie był 

palce wskazujący proroka, płynie teraz mały pajączek uczepiony babiego lata.  

Tymczasem jesień przyrody wypełnia zieleń, kolor symbolizujący nadzieję, spokój, har-

monię. Zniknęły żółć i czerwień, które dotychczas jej towarzyszyły. Jesień w przyrodzie to 

stan harmonii, jesień pomników to przemijanie, kruchość, tęsknota za doskonałością. 

W wierszu Poległym poetom (SŚ) dedykowanym artystom, którzy zginęli podczas II wojny 

światowej, sprawiedliwość pojawia się w zestawieniu z leksemem ‘kula’, tworząc związek 

sprawiedliwym kulom. To przed nimi, a w zasadzie naprzeciw nim, ze śmiechem, który odczy-

tać możemy raczej jako groteskę aniżeli radość, ucieka w wierszu poeta, chroniąc jedynie 

śmieszny rulon zawierający zapewne jakiś tekst artystyczny. Mozaiki gubisz słów Metafor / śmiech 

                                                           
26  Zob. R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, in: Współczesny język polski, J. Bartmiński (red.), Lublin 2001, 

s. 343. 
27  Zob. R. Pawelec, O metodach badania, op. cit., s. 105. 
28  P. Czapliński, Śmierć, czyli o niedoskonałości, in: Poznawanie Herberta, op. cit., s. 301, przypis. 32. 
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towarzyszy ci w ucieczce / naprzeciw sprawiedliwym kulom (Poległym poetom, SŚ). Ucieczka ma jed-

nak charakter wyjątkowy. W powszechnym rozumieniu uciekamy raczej od kul, jesteśmy do 

nich zwróceni plecami i nie nazywamy ich sprawiedliwymi. Tutaj, przedstawiona w utworze 

literackim scena, ma charakter zupełnie inny oraz w inny kontekst wprowadzony zostaje 

leksem ‘kula’. Ta mogłaby być określana jako sprawiedliwa wtedy, gdyby słusznie wymie-

rzona była przeciwko przestępcy czy zdrajcy. Tymczasem to właśnie w jej kierunku ucieka 

bohater zbiorowy wiersza. Warto zwrócić uwagę na występujący tutaj dysonans. Uciekać w 

tym kontekście można tylko od (od kul, pocisków, niesprawiedliwości, śmierci, zagłady, 

bólu), nie do jak jest w wierszu. W utworze spotykamy brak zgodności semantycznej i po-

rządku logicznego. Całości dopełnia Przesłanie stanowiące czwartą strofę wiersza, a rozpo-

czynające się od słów: Milczący przyjm Skomlący pocisk. 

Drugi raz leksem sprawiedliwość, tym razem w bardzo mocnej postaci, mianowniku 

liczby pojedynczej, znajdujemy w wierszu Życiorys (HPiG). Jan Błoński stawia tezę, że jest 

to równocześnie życiorys samego poety29. Utwór liryczny kreśli przed nami przestrzeń życia 

młodego człowieka, który uczęszczając do gimnazjum był osobą szczęśliwą, a uczucia były 

jednoznaczne30. Niestety czasy II wojny światowej i okupacji zmieniły wszystko.  

ten z II A – 

ale właściwie był to 

zupełnie inny chłopiec 

handlujący walutami 

bity po twarzy 

wieziony na stracenie 

leżący na betonie 

uparcie czołgający się 

za miską napełnioną 

głodem życia 

odarty do kości 

a jednak żywy. 

 

Właściwie jest to już teraz zupełnie inny chłopiec. Wyzwolony, ze wstydu / zapłakał po 

raz drugi31. Podmiot liryczny mówi wprost, że temu człowiekowi trzeba oddać sprawiedliwość. 

                                                           
29  J. Błoński, Tradycja, ironia i głębsze znaczenie, in: Poznawanie Herberta, A. Franaszek (red.), Kraków 1998, s. 49. 
30  Ibidem, s. 56. 
31  Tomasz Burek zwraca uwagę, że owo drugie wyzwolenie opisane w Życiorysie jest dla poety doświadczeniem 

trudnym. Oto bowiem, po upadku jednego mocarstwa, rodzinne miasto i strony, z których pochodził zostały 
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Należałoby zatem za wszystkie trudne doświadczenia przeprosić, zadośćuczynić, zwrócić 

ludzką godność, wskazać nadzieję. Utwór jest także życiorysem poety, któremu odebrano 

możliwość tworzenia. W wierszu pojawia się jednak alternatywa. Zamiast myśli kierować ku 

przeszłości, można tematem zainteresowań uczynić przyszłość; zmarłych zastąpić nienaro-

dzonymi. Więc poeta pisze, chociaż ponad kamienną przepaścią / rozpina most ze słomki. Praw-

dopodobnie taki wydźwięk ma tutaj frazeologizm oddać sprawiedliwość. Bowiem cóż w obliczu 

takiej sytuacji można uczynić więcej? Na pewno sprawiedliwość oddać trzeba. 

Drugi raz w formie mianownika liczby pojedynczej leksem ‘sprawiedliwość’ znajdujemy 

w utworze Mademoiselle Corday (R). Tym razem jest jednak mowa o wymierzaniu sprawiedli-

wości. Sam związek pojawia się już na początku utworu literackiego. Nie jest to jednak 

sprawiedliwość wymierzana przez organa państwowe.  

W innym utworze literackim czytamy, że komin jest sprawiedliwy (Komin, SP). Sprawiedli-

wością objęty zostaje kolejny krąg semantyczny, a mianowicie przedmioty. Krąg niezwykle 

ważny w całej twórczości Zbigniewa Herberta. Jak pisze autor Struny światła: Nie dziwcie się 

że nie umiemy opisywać świata / tylko mówimy do rzeczy czule po imieniu (Nigdy o tobie, HPiG). Czy 

w innym miejscu, że Pan Cogito cenił konkretne przedmioty / cicho stojące w przestrzeni // uwiel-

biał rzeczy trwałe / prawie nieśmiertelne (Pana Cogito przygody z muzyką, EO). Komin, o którym 

czytamy w wierszu jest drugim domem, tyle tylko, że bez dachu. Jego sprawiedliwość pole-

ga zaś na tym, że nie rozdziela tego, co przezeń wylatuje - zapachów kuchni i westchnień - 

lecz łączy je w jedno. Sprawiedliwość jest tutaj pogodzeniem dwóch rzeczywistości - świata 

materialnego i świata duchowego. Oba tak samo ulatują przez komin. Tutaj, podobnie jak 

w wierszu Jesień sprawiedliwa (SP), poeta przypisuje cechy i cnoty przynależne ludziom 

przedmiotom i zjawiskom. Zabieg ten otwiera jednak przestrzeń dla ekspresji z pola wyra-

zowego ‘człowiek’. Sprawiedliwy może być bowiem mężczyzna, kobieta, sędzia, kapłan, 

bądź sprawiedliwe mogą być czyny tych ludzi. Herbert tym samym dokonuje antropomor-

fizacji pojęcia. 

W dedykowanym prof. Izydorze Dąmbskiej wierszu Potęga smaku (ROM) czytamy 

o pałacu sprawiedliwości. Zdawać by się mogło, że miejscu, które jest ostoją i twierdzą cnoty, 

miejscu, w którym sprawiedliwość panuje. Tymczasem nie ograniczając się jedynie do tego 

związku, lecz spoglądając na jego otoczenie kontekstowe w analizowanym wierszu, szybko 

spostrzegamy, że pięknie nazwanym pałacem sprawiedliwości jest nic innego jak barak. 

Całość, czyli barak / nazwany pałacem sprawiedliwości jest dosadnym określeniem polskiego 

aparatu politycznego. Podobnie jak mokry dół czy zaułek morderców. Otrzymujemy zatem 

                                                                                                                                              
przejęte przez drugiego, potężniejszego okupatora. Sam natomiast poeta emigrował, zmieniając kolejno miej-
sca zamieszkania. Zob. T. Burek, Herbert - linia wierności, in: Poznawanie Herberta, op. cit., s. 170. 
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ironiczny opis, gdzie leksem ‘sprawiedliwość’ nie stanowi tutaj o wartości, lecz jego wy-

dźwięk ma charakter pejoratywny. Semantycznemu zderzeniu poprzez porównanie ulegają 

dwa rzeczowniki będące określeniem miejsca, a mianowicie barak i pałac, posiadające odle-

głe konotacje aksjologiczne. W Potędze smaku obserwujemy zjawisko, które Stanisław Bąba 

nazywa innowacją rozwijającą w związkach frazeologicznych będącą jednym z rodzajów 

innowacji modyfikujących, a więc taką, która powstaje w wyniku uzupełnienia składu leksykalnego 

danej jednostki frazeologicznej nowymi komponentami32, co nierzadko prowadzi do zwielokrotnie-

nia sensów. W tym przypadku frazeologizm pałac sprawiedliwości został rozwinięty o leksem 

‘barak’, który wyraźnie zmienił wartość pojęcia, doprowadzając do jego degradacji. Zda-

niem Bąby innowacje na płaszczyźnie związków frazeologicznych mogą być wynikiem: 1) 

chęci zaskoczenia odbiorcy, 2) nieufności wobec języka jako niedostatecznego narzędzia 

interpretacji rzeczywistości, 3) przekory wobec języka, 4) sprzeciwu wobec szablonizacji 

języka33. Wydaje się, że Herbertowska modyfikacja frazeologizmu wynika w głównej mierze 

z nieufności wobec języka, a może precyzyjniej byłoby powiedzieć, z nieufności wobec 

funkcjonujących w tymże języku schematów i powiązanych z nimi znaczeń, które nie zaw-

sze są ze sobą zgodne. Stąd tak często wysuwany przez poetę postulat precyzji językowych 

wypowiedzi, nazywania rzeczy i zjawisk po imieniu, docierania do ukrytych (to znaczy 

prawdziwych, niezatartych) znaczeń, docierania do prawdy. Zdaniem Anny Pajdzińskiej to 

właśnie frazeologizmy w tworzywie poetyckim są stworzone do tego, aby pokazać odbiorcy arbi-

tralność i konwencjonalność znaku językowego, uświadomić mu brak symetrii między planem wyrażania a 

planem treści, niewspółmierność między światem a językiem34. 

Obserwujemy więc zjawisko demontażu frazeologizmu. Oto przeciwstawione zostały 

sobie dwa leksemy o zupełnie różnych konotacjach wartościujących. Z jednej strony mamy 

pałac, a więc okazały gmach, reprezentacyjną budowlę, którego etymologia odsyła do łac. palātium 

oznaczającego ‘dwór cesarski, pałac’, a także nazwę jednego z rzymskich wzgórz Palātium 

mieszczącego siedzibę cesarzy rzymskich35. Leksem ten konotuje dostojeństwo, powagę, 

solidność, stabilność, wskazuje na mocne fundamenty. Z drugiej strony Herbert umieszcza 

leksem ‘barak’ będący zaprzeczeniem wszystkich tych cech, które przynależne są pałacowi. 

Barak wskazuje na tymczasowość, kruchość, konotuje także pojęcie obozu, do którego 

można trafić, co tym silniej zarysowuje dzielącą oba pojęcia przestrzeń, im bardziej Potęga 

                                                           
32  St. Bąba, Główne typy innowacji frazeologicznych, in: St. Bąba, Frazeologia polska. Studia i szkice, Poznań 2009, s. 26. 
33  Zob. St. Bąba, Innowacje frazeologiczne i ich kryteria, in: St. Bąba, Frazeologia polska, op. cit., s. 31. 
34  A. Pajdzińska, Frazeologizmy jako tworzywo poezji, in: Poradnik Językowy 2/1988, s. 96. 
35  W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005, s. 409. 
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smaku odczytywana jest w kontekście sytuacji politycznej w Polsce, a jest to zamierzeniem 

autora. 

Jak już wzmiankowaliśmy powyżej, sprawiedliwość w twórczości Zbigniewa Herberta 

możemy odczytywać także w kontekście metaforycznym. Bezpośrednia obecność leksemu 

w wierszach nie daje nam bowiem pełnego oglądu. Nie mniej jednak wszędzie tam, gdzie 

nie zostaje zaktualizowana w sposób bezpośredni jednostka frazeologiczna, nadawca 

i odbiorca będący uczestnikami tej samej wspólnoty komunikacyjnej zrozumieją komuni-

kat36. Herbert zakłada, że ma do czynienia z czytelnikiem, który posiada określoną kompe-

tencję językową i kulturową. Stąd tak często treści, wartości są przesyłane w strukturze 

głębokiej, a najważniejsze jest to, czego nie powiedziano, a tkwi w świadomości nadawcy 

i odbiorcy. Jak zauważa Anna Pajdzińska, dopiero wiek XX przyniósł w literaturze różnorod-

ne wyzyskiwanie złożonych jednostek leksykalnych37. Z całą pewnością w tę tezę wpisuje się twór-

czość Zbigniewa Herberta.  

Metaforyczne przywołania pojawiają się tutaj w dwójnasób. Pierwszy wskazuje na spra-

wiedliwość rozumianą jako czynienie drugiemu człowiekowi tego, co mu się należy, drugi 

pokazuje sprawiedliwość w kontekście społecznym. Pierwszy z wymienionych typów znaj-

dujemy w wierszu Nike która się waha (SŚ). Wiersz łączy scenerię krajobrazu wojennego 

z przywołaniem mitologicznej postaci. Mamy oto boginię Nike i bezimiennego młodzieńca, 

którego traktować możemy jako symbol walczących na froncie mężczyzn. Nike, która ma 

ochotę pocałować go, boi się, że gdy to uczyni, młodzieniec może zechcieć uciec z frontu 

walki. Chwila wzruszenia przegrywa u bogini z pozycją, której nauczyli ją rzeźbiarze. Przezna-

czeniem młodzieńca jest bowiem to, aby następnego dnia o świcie znaleziono jego martwe 

ciało. Paradoksalnie o sprawiedliwości nie powinniśmy myśleć w kontekście tego utworu 

literackiego38, nie mniej jednak jeżeli przeznaczeniem młodzieńca była śmierć w obronie 

ojczyzny, Nike swoim zachowaniem, a właściwie brakiem reakcji i ukryciem uczuć, wyrzą-

dziła mu właśnie sprawiedliwość. Pomogła, aby otrzymał to, co było jego przeznaczeniem. 

Sprawiedliwość bowiem nie zawsze jest oddawaniem drugiej osobie jedynie tego, co dobre 

i przyjemne, lecz tego, co jej się należy. W takiej perspektywie Nike oddała sprawiedliwość 

młodzieńcowi, bowiem jest rzeczą sprawiedliwą, aby mężczyźni chronili swoje państwo 

i walczyli w jego obronie, nawet kosztem utraty własnego życia. 

                                                           
36  Zob. A. Pajdzińska, Frazeologizmy, op. cit., s. 97. 
37  Ibidem, s. 96. 
38  Podobnie sytuacja przedstawia się w prozie poetyckiej Wilk i owieczka (HPiG). Tytułowy wilk wie, że zgodnie z 

przyjętą tradycją musi pożreć owieczkę i chociaż nie ma na to ochoty, bowiem bardziej lubi oglądać zachody 
słońca, ostatecznie czyni to, do czego zobligował go Ezop, a więc to, co się owieczce należy. Interesujące jest 
podsumowanie utworu: „Nie poświęcajcie się dla morału”. 
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Ten sam typ sprawiedliwości znajdujemy w wierszu Co robią nasi umarli (HPiG). Jan 

opowiada tutaj o śnie, w którym spotkał nieżyjącego ojca. Jak się dowiadujemy, dzieci przy-

gotowały ojcu pogrzeb, który mu się należał, ładnie go ubrali i przygotowali dużo kwiatów, 

które o tej porze roku musiały być bardzo drogie. Jednak pamięć i troska o zmarłych wy-

pełnia także inne utwory literackie Zbigniewa Herberta. Podobnie sytuacja przedstawiona 

została w wierszu Prolog otwierającym tom Napis. Powtórzony tutaj zostaje motyw grzeba-

nia umarłych: Muszę ich zawieźć w suche miejsce / i kopczyk z piasku zrobić duży - mówi bohater 

wiersza. To kolejny tekst, w którym autor podtrzymuje więź ze zmarłymi39. Nie może 

uczynić inaczej, bowiem oni (zmarli) nieubłaganie patrzą w oczy / uparcie szepczą słowa stare. 

O sprawiedliwych i niesprawiedliwych czynach dowiadujemy się poznając historię Tuki-

dydesa (Dlaczego klasycy, N). Kontrast dwóch światów - antycznego i współczesnego - po-

zwala na postawienie wyraźnej cezury. W świetle sprawiedliwości stoi postać wodza Tuki-

dydesa, który płynąc ocalić kolonię ateńską Amfipolis, spóźnił się z odsieczą. Sam przyjął na 

siebie sprawiedliwy wyrok i odszedł z rodzinnych stron na wygnanie. Egzulowie wszystkich 

czasów / wiedzą jaka to cena. 

Tukidydes mówi tylko 

że miał siedem okrętów 

była zima 

i płynął szybko 

Mamy zatem model sprawiedliwości wyrządzonej samemu sobie. Tymczasem współcze-

śni generałowie w podobnych sytuacjach oskarżają podwładnych / zawistnych kolegów / nieprzy-

jazne wiatry. Sprawiedliwość Tukidydesa, który nie zna się na wykrętach i poprzestaje na faktach, 

a przy tym nie na mało znaczących faktach swego osobistego losu, lecz na faktach historii40, wyraźnie 

łączy się tutaj z zasadą odpowiedzialności za drugiego człowieka, ale także z zasadą wierno-

ści wobec obowiązku, wierności do końca, mimo świadomości, że się nie zdąży, nie dokona, że się prze-

gra41. Tukidydes przyjął swoje przeznaczenie, wypełnił je; swoje czyny nazywał po imieniu, 

nie przekłamywał rzeczywistości42. 

Sprawiedliwość w kontekście społecznym znajdujemy w wierszu Chrzest (HPiG). Pod-

miot liryczny wskazuje wprost, że wszyscy ludzie w obliczu śmierci są wobec siebie równi 

i każdego u kresu życia spotka sprawiedliwość. Takie same przywileje w obliczu śmierci 

mają przywołani w wierszu: zbrodniarz, kot i astronom. Zbrodniarz, a więc człowiek, który 

                                                           
39  Zob. A. Franaszek, „róża w czarnych włosach”, in: Poznawanie Herberta 2, A. Franaszek (red.), Kraków 2000, s. 208. 
40  K. Dedecius, Uprawa filozofii, in: Poznawanie Herberta, op. cit., s. 166. 
41  J. Brzozowski, Antyk Herberta, in: Poznawanie Herberta 2, op. cit., s. 261-262. 
42  P. Lisicki, Puste niebo Pana Cogito, in: Poznawanie Herberta, op. cit., s. 258. 
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swoim postępowaniem nie czynił drugiemu tego, co jest sprawiedliwe, przeminie tak samo, 

jak spokojny astronom, który życie poświęcił obserwacji gwiazd i być może nigdy nikogo 

nie skrzywdził. Co ciekawe, świat ludzki zostaje tutaj zrównany ze światem zwierzęcym, tak 

więc i kota spotka zasłużona śmierć. Wszystkich, a więc tych chrzczonych z wody, jak i tych 

chrzczonych z ognia  jak czytamy w wierszu  porówna płytki dół. Zróżnicuje natomiast albo 

nicość albo miłosierdzie. Jak zwracaliśmy uwagę powyżej, sprawiedliwość według Słownika 

polszczyzny Jana Kochanowskiego jest przymiotem zarówno ludzi, jak i Boga, u którego jest 

raczej miłosierdziem, aniżeli surowym karaniem. Jak zauważa Danuta Bieńkowska, może-

my mówić o istnieniu związku pomiędzy miłością, miłosierdziem a sprawiedliwością, który 

polega na tym, że miłość jest źródłem dla dwu pozostałych wartości43. Na podobny kontekst zdaje 

się zwracać tutaj uwagę Zbigniew Herbert. Chociaż zbrodniarz, kot i astronom kiedyś 

umrą, w różny sposób otrzymają sprawiedliwą zapłatę za swoje życie. Zbrodniarza ogarnie 

nicość, astronoma miłosierdzie. A może miłosierdzie ogarnie także zbrodniarza? Nie wie-

my tylko, co będzie z kotem. 

Połączeniem sprawiedliwości rozumianej jako czynienie drugiemu człowiekowi tego, co 

mu się należy oraz sprawiedliwości w kontekście społecznym, głoszącej równość wszyst-

kich ludzi wobec siebie, jest wiersz Węgrom (HPiG) podpisany rokiem 1956. Utwór, w któ-

rym odnajdujemy echa współczesnych wydarzeń jest świadectwem międzyludzkiej solidarności 

w cierpieniu44. Pomoc naszym południowym sąsiadom w obliczu wydarzeń z 1956 roku 

sprawiedliwie im się należała. Stąd wielki sznur z powietrza, który związaliśmy dla naszych 

braci. 

W utworach literackich Zbigniewa Herberta poza miejscami, w których podmiot wprost 

wspomina o sprawiedliwości oraz tymi, w których sprawiedliwość tą musimy odnaleźć 

wśród metafor i kontekstów, natrafiamy na grupę utworów, których treść wskazuje nam na 

brak sprawiedliwości, a więc na niesprawiedliwość, którą w tym miejscu jako kontekst do 

prowadzonych rozważań przywołamy. Przykładem tego jest utwór U wrót doliny (HPiG) 

będący opisem dnia poprzedzającego Sąd Ostateczny, kiedy to nastąpi ostateczny podział 

na zgrzytających zębami / i śpiewających psalmy. Intuicje każą nam przypuszczać, że to właśnie 

po śmierci, w życiu wiecznym, będziemy szczęśliwi i szczęście to będziemy dzielić wspólnie 

z naszymi bliskimi. Tymczasem Herbertowski tekst przynosi obraz przeciwny, który po-

zwala na postawienie tezy o braku sprawiedliwości ze strony aniołów, pod strażą których 

wszyscy się zebrali. Oto wśród krzyku próbuje się oddzielić dzieci od matek, zakochanych, 

                                                           
43  D. Bieńkowska, Miłosierdzie, op. cit., s. 70. 
44  M. Woźniak-Łabieniec, O wierszu „Contra Augustinum…, in: Twórczość Zbigniewa Herberta, M. Woźniak-Łabieniec, 

J. Wiśniewski (red.), Kraków 2001, s. 382. 
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zwłoki kanarka od staruszki, siekierę od drwala; zabrać strzępy listów wstążki włosy ucięte / 

i fotografie. 

O braku sprawiedliwości możemy mówić także w perspektywie sytuacji przedstawionej 

w wierszu Odpowiedź (HPiG). Chociaż wszędzie ziemia jest taka sama i człowiek podobny 

jest do człowieka, mimo wszystko doświadczamy braku poszanowania ludzkiej godności 

i pogwałcenia ogólnie przyjętych norm zachowań, które możemy uznać za sprawiedliwe. 

Troje mężczyzn, którzy uzbrojeni w gumę i żelazo wkraczają nocą do mieszkania człowie-

ka, sprawdzając nazwisko i sprawdzając strach, aby następnie wyprowadzić za zewnątrz, 

zabrać ze sobą i internować, łamią tę sprawiedliwość. 

Ewangeliczny opis niesprawiedliwego sądu nad Jezusem znajduje swoją interpretację 

w wierszu Na marginesie procesu (N). Głos oddany zostaje dociekliwemu badaczowi przeszłości45, 

który w Jezusie widzi przede wszystkim bezbronnego skazańca wydanego rzeszy sprawnych urzędników46. 

Lidia Wiśniewska dostrzega w tym utworze mechanizm degradacji47 bowiem Jezus zostaje tutaj 

potraktowany jak pospolity przestępca. Postać oraz historia jej procesu przedstawione są 

asakralnie48. Jezus nie jest tutaj kimś wyjątkowym, ale zwykłym oskarżonym, który staje 

przed wymiarem wątpliwej sprawiedliwości. Wojciech Gutowski z kolei widzi w tym proce-

sie grę polityczną, której ofiarą pada Jezus Chrystus49. Semantycznie bogaty jest także tytuł 

utworu informujący nas, że przedstawiona w wierszu historia to jedynie marginalne zapiski 

z procesu. Podobnie zresztą sytuacja wygląda w innych wierszach, które dotyczą osoby 

Jezusa Chrystusa. Zawsze na plan pierwszy wysunięte zostaje tło50: historia dziesięciu 

srebrników (Hekaldama, PC), dalsze losy uwolnionego w zamian na Zbawiciela Barabasza 

(Domysły na temat Barabasza, EO), bądź widok oprawców i narzędzi tortur (Męczeństwo Pana 

naszego malowane przez Anonima z kręgu mistrzów nadreńskich, N). Ale powróćmy jeszcze do 

Barabasza. Jerzy Wiśniewski zwraca uwagę na etymologię jego imienia: Bar Abba znaczy po 

aramejsku Syn Ojca, czyli tyle, co każdy51. W poświęconym jego osobie wierszu, bohater 

przyjmuje postawę inną52, aniżeli ten, którego poznaliśmy w utworze Na marginesie procesu. 

Nie mamy już chłodnego i sceptycznego wzroku obserwatora, ale zaangażowanego uczest-

nika wydarzeń. Pytam bo w pewien sposób brałem udział w sprawie - argumentuje. Jednak podob-

                                                           
45  Zob. J. Kopciński, Rejestracje i rytuały. O „Lalku” Zbigniewa Herberta, in: Poznawanie Herberta 2, op. cit., s. 342. 
46  Ibidem. 
47  L. Wiśniewska, Filozofia i mechanizmy konstrukcyjne świata poetyckiego Zbigniewa Herberta, in: Twórczość Zbigniewa 

Herberta, op. cit., s. 70. 
48  J. Wiśniewski, Pasja według Zbigniewa Herberta?, in: Twórczość Zbigniewa Herberta, op. cit., s. 106. 
49  W. Gutowski, Świadek odbóstwionej wyobraźni, in: Twórczość Zbigniewa Herberta, op. cit., s. 95. 
50  Por. A. Fiut, Język wiary i niewiary, in: Poznawanie Herberta, op. cit., s. 272. 
51  J. Wiśniewski, Pasja, op. cit., s. 116. 
52  Wojciech Gutowski nazywa go liberałem. Zob. W. Gutowski, Świadek, op. cit., s. 96. 
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nie jak wcześniej, marginalizacji poddano osobę Jezusa, na plan pierwszy wysunięto zbrod-

niarza53. To właśnie domysły nad jego dalszym losem wypełniają przestrzeń utworu. 

Widocznym brakiem sprawiedliwości jest także to, że oprawcy z okresu wojennego 

uchodzą przed słuszną karą, założywszy baranie skóry i grając na fujarce (Co widziałem, 

ROM). Dobry wzrok bohatera utworu literackiego dostrzega także sztucznie przyprawione 

brody u proroków54. Okazuje się bowiem, że ci, którzy są winni ludzkiemu cierpieniu, 

dostosowali się do nowej rzeczywistości i założywszy przebrania, żyją w niej wspólnie 

z innymi. Nie dosięga ich ramię sprawiedliwości. Wiersz po raz kolejny pokazuje niemoc 

i bezsilność wobec przemocy i zniewolenia. Oprawcy nadal stoją na szczycie schodów (Ze 

szczytu schodów, ROM), pod ich nogami są natomiast całe rzesze sprzątaczy placów 

i zakładników lepszej przyszłości. Także tutaj brakuje sprawiedliwości społecznej głoszącej, że 

wszyscy ludzie są wobec siebie równi.  

Na zakończenie jeszcze tylko wspomnienie o wierszu Proces (ROM), który określany jest 

terminem wiersza-sprawozdania55, wiersza-raportu56. Sam tytuł wprowadza nas w kontekst 

zagadnienia sprawiedliwości, chociaż bezpośrednio nie znajdujemy do niej odwołań. Nawet 

przedstawiona w utworze literackim sytuacja daleka jest od sprawiedliwego osądu. Jak za-

uważa Małgorzata Mikołajczak, proces, o którym jest tutaj mowa, skazuje bohatera na 

samotność i wyobcowanie57.  

Podsumowując, pojęcie sprawiedliwości pojawia się w twórczości literackiej Zbigniewa 

Herberta na kilku płaszczyznach. Jest to przede wszystkim sfera bezpośrednich przywołań, 

a zatem te miejsca, w których podmiot wprost wymienia leksem ‘sprawiedliwość’. Znajdu-

jemy go w tytule jednego wiersza (Jesień sprawiedliwa, SP), gdzie sprawiedliwą okazuje się być 

sfera przyrody. Na bezpośrednie przywołania interesującego nas leksemu natrafiamy po-

nadto w takich utworach jak Poległym poetom (SŚ), gdzie podmiot mówi o sprawiedliwych kulach 

i w Życiorysie (HPiG), który upomina się o oddanie sprawiedliwości człowiekowi skrzywdzone-

mu przez doświadczenia wojenne. Dopiero w tym ostatnim badany przez nas leksem 

wprost odnosi się do człowieka jako podmiotu, gdyż to jemu należy oddać sprawiedliwość. 

Wcześniej pojęcie dotyczyło przyrody i pocisków.  

U Herberta sprawiedliwość wymierza bohater utworu lirycznego (Mademoiselle Corday, R), 

ale zaraz znowu powracamy do sfery tak ważnych dla autora Struny światła przedmiotów, 

                                                           
53  Zob. L. Wiśniewska, Filozofia i mechanizmy, op. cit., s. 70-71. 
54  Ibidem, s. 60. 
55  Zob. T. Burek, Herbert - linia wierności, op. cit., s. 178.  
56  Zob. A. Fiut, Poeta - eseistą, in: Twórczość Zbigniewa Herberta, op. cit., s. 145. 
57  M. Mikołajczak, Tajemnica zła w poezji Zbigniewa Herberta, in: Między słowem a obrazem, K. Smużniak (red.), Zielo-

na Góra 2007, 169. 
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gdyż sprawiedliwy jest także komin (Komin, SP). Pałacem sprawiedliwości (Potęga smaku, ROM) 

nazwany zostaje wreszcie zwykły barak. Sprawiedliwość w swych bezpośrednich przywoła-

niach dwukrotnie pojawia się w silnej, mocnej postaci mianownika liczby pojedynczej. 

Pozostałe miejsca to realizacje leksemu w przypadkach zależnych. Niewątpliwie na uwagę 

zasługuje fakt, że wydania słownikowe oraz przywołana tutaj kontekstowo historia filozofii 

mówiąc o sprawiedliwości, pojęcie to odnoszą przede wszystkim do człowieka jako działa-

jącego podmiotu, sprawcy czynów sprawiedliwych. Tymczasem Herbert wprowadza leksem 

jeszcze w dwie inne sfery: przyrodę i świat przedmiotów.  

Drugą płaszczyzną, którą uczyniliśmy przedmiotem naszych badań, były wszystkie te 

utwory literackie, w których sprawiedliwość odczytywać możemy niczym w gąszczu metafor, 

chociaż za metaforą jako środkiem stylistycznym autor nie lubił się opowiadać. Pan Cogito, 

jak wiemy, unosił się rzadko / na skrzydłach metafory (Pan Cogito i wyobraźnia, ROM). Mimo 

wszystko w takich wierszach jak Nike która się waha (SŚ), Co robią nasi umarli (HPiG), Prolog 

(N), Dlaczego klasycy (N) możemy odnaleźć echa tęsknoty za światem, w którym rządzi 

sprawiedliwość. Podobnie sytuacja wygląda także w wierszach Chrzest i Węgrom znajdujących 

się w tomie Hermes, pies i gwiazda. 

Na zakończenie wreszcie, aby ukazać cały kontekst zagadnienia sprawiedliwości w utwo-

rach literackich Zbigniewa Herberta, zatrzymaliśmy się przy tekstach, które wskazują na 

niesprawiedliwość. Przykłady tego znajdujemy w wierszach takich jak: U wrót doliny (HPiG), 

Na marginesie procesu (N), Co widziałem (ROM), Ze szczytu schodów, (ROM), Proces (ROM), 

Domysły na temat Barabasza (EO). 

Refleksja nad pojęciem sprawiedliwości pojawia się u Herberta w kontekście walki o od-

budowę świata wartości; ochronę tablic, o których pisaliśmy w I części artykułu. Sprawie-

dliwość jest jednym z tych pojęć, które należy zdefiniować od początku. Spróbować je 

nazwać i przywrócić współbraciom. Narzędziem  jak zawsze  stał się język. Prosty 

i precyzyjny, a zarazem bogaty aksjologicznie. Nienormalność świata, w którym barak na-

zwany zostaje pałacem sprawiedliwości (Potęga smaku, ROM), a bohater ucieka w stronę kul 

(Poległym poetom, SŚ) wymaga użycia nienormalnego języka, który łamie tradycyjny schemat 

łączliwości semantycznej. Wymaga języka, który jest zdolny opisać nienormalną sytuację. 

oddam wszystkie przenośnie 

za jeden wyraz 

wyłuskany z piersi jak żebro 

za jedno słowo 

które mieści się 
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w granicach mojej skóry 

- wyznaje bohater wiersza Chciałbym opisać (HPiG). 

Sprawiedliwość jest wartością, o którą należy walczyć. Z pożogi czasu wynosi poeta [Czesław 

Miłosz] dwa ocalone wyrazy: „Prawda i sprawiedliwość”. To one wyznaczają system wartości, któremu 

należy pozostać wiernym”58. Herbert postępuje podobnie jak autor Traktatu poetyckiego. Różni go 

natomiast to, że próbuje ocalić więcej pojęć. 

Summary 

The article is an attempt to look at the poetry of Zbigniew Herbert from the value. 

Years since the poet's early work demanded a return to the tables of values that is, the values 

that as a result of the experience of World War II, and then communism were semantically 

blurred. Hence the demand to restore the words of their true meaning, so good was good, 

evil, evil, and war, we lived through - war. Lexeme is analyzed in justice. The text is an 

attempt to reconstruct the existence of the concept of justice in the minds of language 

speakers based on dictionary sources, and then pay attention to how the works on the basis 

of the history of ancient philosophy. Some basic article is based on a linguistic-semantic 

analysis of the category of justice in the poetry of Zbigniew Herbert. In the early attention 

is directed to these literary works in which the poet explicitly refers to the concept of inter-

est to us. Here, for example, Herbert righteous will fall, but also the chimney, which fly 

away home smells. The author tries to indicate the semantic meaning of the analyzed lite-

rary texts. Then subjected to a detailed analysis of these texts are the author of Mr. Cogito, 

in which the category of justice does not appear explicitly, and it brings the reader in deep 

layers - metaphorical. Here you will see references to Herbert sources cited at the beginning 

of the dictionary, and invoked the theory of the ground of philosophy. Herbert wants to 

see justice at two levels: as a state-citizen relationship, which stand guard guarding their 

bodies and what is the basis Herbertowskiego look at the issue, as relationships. 

                                                           
58  Cyt za: K. Korżyk, PRAWDA w konwencjonalnych metaforach języka polskiego. Preliminaria, in: Nazwy wartości, op. 

cit., s. 49. 
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Paweł Okołowski, Materia i wartości. Neolukrecjanizm Stanisława 
Lema, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, 
562 s. 

Wydanie książki doktora Pawła Okołowskiego Materia i wartości jest istotnym zdarzeniem 

dla recepcji myśli Lema w Polsce. W literaturze lemologicznej mieliśmy do tej pory do 

czynienia z książkami próbującymi odnaleźć określone wątki myślowe rozstrzelone na 

dwudziestu tysiącach stron dorobku pisarza i badać jak funkcjonują w jego twórczości. 

Podejście to podkreślało heterogeniczność i wielowątkowość rozważań Lema, a spowodo-

wane było dygresyjnym stylem jego pisarstwa, pełnym różnorodnych, przeplatających się 

idei oraz olbrzymią ilością materiału. Książka pierwszego lemologa Rzeczpospolitej Jerzego Ja-

rzębskiego Wszechświat Lema jest zbiorem artykułów dotyczących bardzo różnorodnych 

zagadnień bez jakiejkolwiek myśli przewodniej mogącej spajać je w całość. Inna pozycja 

lemologiczna, napisana przez Pawła Majewskiego interpretacja dwóch esejów Lema: Summy 

technologiae i Dialogów, jest co prawda przedsięwzięciem ambitnym, ale z gruntu anachronicz-

nym. Małgorzata Szpakowska w swej książce Dyskusje ze Stanisławem Lemem próbuje umiej-

scowić filozofię Lema w ogólnej panoramie filozoficznej powojennej Polski, jednakże Lem 

potraktował pomysł przyrównania swoich idei do myśli Stanisława Przybyszewskiego oraz 

socjobiologizmu jako kardynalne nieporozumienie. Książki Andrzeja Stoffa, Macieja Płazy 

czy Wojciecha Orlińskiego nie wyrażają zasadniczo tej różnobarwnej panoramy. Okołowski 

stawia sobie inne założenia metodologiczne niż zajmujący się Lemem literaturoznawcy, co 

przejawia się już chociażby w marginalnym potraktowaniu beletrystyki. Stara się ująć filozo-

fię Lema jako syntetyczną, zorganizowaną całość spajając myśl zawartą w rozległym do-

robku Lema. Autor Materii i wartości rekonstruuje pogląd Lema na świat, a jego twórczość 

przedstawia jako emanację tego poglądu. Istotne w jego podejściu jest to, że podobnie jak 

Lem reprezentuje w podejściu do filozofii tendencję jasnościową – zgodnie z nomenklaturą 

Kotarbińskiego – czyli racjonalizm. Polega on na liczeniu się z logiką, a składają się nań 

cztery aspekty: unikanie sprzeczności, honorowanie definicji, stosowanie podziałów logicz-

nych oraz respektowanie logicznych konsekwencji. Okołowski nie zgadza się jednak 

z Lemem w każdej kwestii. Nie można nazwać go lemistą, ponieważ wyznaje pitagoreizm, 

pozostający w zakresie metafizycznego dualizmu skonfrontowanego z monistycznym natu-

ralizmem Lema. Dzięki tym różnicom w poglądach na świat może on, jak mówi, spojrzeć 

na filozofię Lema z pewnego dystansu. 
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W ujęciu Okołowskiego Lem j e s t  f i l oz o f em piszącym też wspaniałe powieści, a nie powieściopi-

sarzem, który dysponuje jakąś własną, jak wielu, filozofią (s. 36). Lem traktowany jest w monogra-

fii jako filozof, choć nie odebrał uniwersyteckiego wykształcenia filozoficznego. To rów-

nież wpłynęło na nieprzeciętność filozofii Lema. Na prowadzonym przez siebie wykładzie 

o filozofii Lema Okołowski zwykł mówić, że myśl Lema koncentruje się na bycie, nie na 

filozofii. Pisze o Lemie słowami zaczerpniętymi z jego Cyberiady: Nigdy nie chciało (mu) się 

przysiąść fałdów nad ontologią ogólną (s. 293). To, że Lem przybył spoza uniwersytetu oraz 

spoza wszelkich szkół i trendów we współczesnej filozofii pozwala mu na rozwijanie wła-

snych koncepcji nieskrępowanych przez mody intelektualne. Autor Materii i wartości stawia 

bohatera swej książki w jednym szeregu z Kotarbińskim i Elzenbergiem, jego system filo-

zoficzny wielokrotnie porównuje z systemem z traktatu Wittgensteina, w innym miejscu 

sugeruje nawet, że myśl Lema jest na miarę myśli Wittgensteina, Poppera, Freuda czy He-

ideggera. Okołowski zajmuje się przede wszystkim utworami eseistycznymi oraz publicy-

styką Lema, ponieważ twierdzi, że tam zawarty jest główny zrąb jego filozofii. Zgadzam się 

z autorem, że Lema można, a nawet należy, traktować jako filozofa. Wobec solidnej argu-

mentacji dałem się nawet przekonać, że jego myśl wyróżnia się na niwie polskiej filozofii 

współczesnej. Nie wydaje mi się jednak słuszne bagatelizowanie beletrystyki tego sławnego 

pisarza s-f. Okołowski pisze, że to schematyczność myślenia wpływa na przypisywanie 

Lema do tego nurtu. Nie zgadzam się z tą opinią autora. Proza fantastyczna jest niezmier-

nie ważna dla całokształtu filozofii Lema myśliciela, jest dla niej poligonem doświadczal-

nym. Zaś metody doświadczalne – w tym wypadku pod postacią eksperymentów myślo-

wych – powinny grać, jego zdaniem, istotną rolę w kształtowaniu wizji świata. Wspomnij-

my, że Lem przewidywał powstanie w przyszłości metafizyki eksperymentalnej. Określenie 

to, w odmiennym rozumieniu, można odnieść do jego twórczości: metafizyka, jako świato-

pogląd zawarty w dziełach dyskursywnych, testowana jest w prozie fantastyczno naukowej. 

Główny wątek książki stanowi porównanie osobowości i filozofii Lema i Lukrecjusza 

oraz idea, zgodnie z którą filozofia zawarta w utworach Lema to neolukrecjanizm. Warto 

nadmienić, że neolukrecjanizm Lema nie był świadomy (w odróżnieniu od neoplatonizmu 

czy neotomizmu, których głosiciele inspirują się myślą swych prekursorów). Można się 

zastanawiać czy to możliwe, aby ktoś głosił określoną filozofię nie zdając sobie z tego 

sprawy. Cała książka zaświadcza o podobieństwach Lema i Lukrecjusza oraz ich systemów 

filozoficznych. Podobieństwa między pojedynczymi rysami osobowości Lukrecjusza i Lema 

można by uznać za przypadkowe, ale ich kompleks zaświadcza o głębokim paralelizmie 
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osobowości, odzwierciedlającym się na płaszczyźnie myśli jako izomorfizm systemów 

filozoficznych.  

Książka składa się z trzech głównych części oraz aneksu, w którym autor umieszcza 

swoje różnorodne teksty oscylujące wokół myśli Lema. W części pierwszej tekstu głównego 

zapoznajemy się z sylwetką pisarza. Czytamy tam o życiu, twórczości oraz osobowości 

Lema, a następnie o jego rudymentarnych ideach filozoficznych z zakresu filozofii człowie-

ka, stanowiących wstępną charakterystykę jego myśli. W części drugiej autor wykazuje, że 

pomimo iż Lem i Lukrecjusz żyli w różnych czasach a Lem nie interesował się nigdy swym 

prekursorem, jednak istnieją zasadnicze podobieństwa między ich osobowościami, z czego 

wynika analogiczność ich systemów filozoficznych. Część trzecia bezpośrednio odnosi się 

do jej podtytułu: Neolukrecjanizm Stanisława Lema. Składają się na nią trzy rozdziały. Dwa 

pierwsze, porównujące poglądy Lema na strukturę wszechświata – będące w istocie poglą-

dami współczesnej nauki – z wizją przedstawioną w De rerum natura, zawierają skrótowy 

opis wiedzy z zakresu fizyki atomu, kosmologii naukowej oraz neodarwinizmu, rzetelnie 

zrekonstruowane na podstawie publikacji popularnonaukowych. Interesujące jest, jak Oko-

łowski odnajduje idee funkcjonujące w ramach metafizycznej konstrukcji Lukrecjusza 

w rozwiązaniach współczesnych nauk. Wedle nomenklatury Imre Lakatosa (Okołowski jej 

nie stosuje, nie odwołuje się też wcale do tego ucznia Poppera) można by powiedzieć, że 

program badawczy epikureizmu przetrwał od starożytności w formie zdegenerowanej, nie 

przyczyniającej się do powstawania nowych idei, aby ujawnić się znów w wyniku prowa-

dzonych w dwudziestym wieku naukowych badań nad cząstkami elementarnymi, kosmo-

sem i dziejami życia na ziemi. Idea parenklizy miałaby się odrodzić pod postacią zasady 

nieoznaczoności, zasada izonomii jest natomiast antycypacją zasadniczych symetrii kosmosu, 

znanych współczesnej fizyce (s. 279). Powstawanie światów poprzez skupianie się atomów oraz 

koncepcja intermundiów, z którymi spotykamy się w poemacie Lukrecjusza, również mają 

swoje odpowiedniki w teoriach naukowych. 

W ostatnim rozdziale powracamy do antropologii Lema, tym razem ujętej już przez pry-

zmat filozofii Lukrecjusza. Tę neolukrecjańską antropologię autor nazywa atomistyczną. 

Przy okazji rozważań na temat paradoksu z Dialogów Lema dowiadujemy się, że jego natu-

ralizm nie był tak konsekwentny, na jaki zrazu wyglądał. Zaznaczmy przy okazji, że Oko-

łowski zwraca szczególną uwagę na metafizyczne przedłużenia w filozofii Lema (być może ze 

względu na własne dualistyczne stanowisko). W tym samym rozdziale poza antropologią 

mamy do czynienia również z noologią, czyli teorią umysłów innych niż ludzkie. W neolu-

krecjańskim systemie Lema zastępuje ona teologię. 
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W swej książce Okołowski starał się osiągnąć kompromis … między wewnętrzną logiką 

przedstawionego systemu a jego czytelniczą przystępnością (s. 15), dzięki czemu czyta się ją znakomi-

cie, przy całej swej filozoficznej wnikliwości. Drugą opozycją, którą autor sprawnie ze sobą 

godzi, jest ta z fraszki Kotarbińskiego o śledziu: Do jasnych dążąc głębin –nie mógł trafić w sedno. 

Śledź pewien, obdarzony naturą wybredną. Dokądkolwiek wędrował, zawsze nadaremno: tu jasno ale 

płytko – tam głębia, lecz ciemno. Pisanie o sprawach filozoficznie istotnych językiem trzymają-

cym się rygorów racjonalnej analizy jest jedną z ważniejszych cech charakterystycznych 

filozofii Lema, którą posiada również myśl Okołowskiego. Ważną różnicą między pisarzem 

a autorem monografii o nim jest to, że Lem nie ukazuje swoich koncepcji w określonym 

miejscu na filozoficznej mapie, Okołowski natomiast jasno ją nakreśla i sprawnie precyzuje 

położenie na niej ich obu. 

Materia i wartości jest stanowczo najlepszą książką o myśli Lema z jaką się spotkałem. 

Czyta się ją doskonale a temat potraktowany jest w niej tak nowatorsko i dogłębnie, że 

pomimo wysłuchania wykładów o Lemie prowadzonych przez autora i częściowo znanej 

tematyki – lektura wciąż zaskakiwała mnie olśniewającymi odkryciami. Zawarte w niej idee 

zadziwiają swą oczywistością, pozostają jednak zarazem niesamowite. 
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Stefan Konstańczak 

Wojciech Słomski, Philosophical attemps, Verlag Europäische Aka-
demie der Naturwissenschaften, Hannover 2009, 112 s. 

Prezentowana książka nie jest wykładem filozofii systematycznej ani podręcznikiem 

z historii filozofii. Już we wstępie autor sygnalizuje, że w swej publikacji zawarł osobiste 

przemyślenia nad kondycją filozofii europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem filozofii 

polskiej. Adresowana jest zatem nie tylko do zawodowych filozofów, ale także tych wszyst-

kich którzy interesują się filozofią i jej miejscem w kulturze ogólnoludzkiej. Nic zatem 

dziwnego, że autor stara się w swej książce odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: jaka 

jest moralna kondycja człowieka w XXI wieku oraz czy istnieją jakieś determinanty, którą 

zmieniają ją w porównaniu do epok poprzednich. Wymaga to oczywiście także studiów 

porównawczych więc autor zastrzega, że takowe porównania będą miały miejsce pomiędzy 

druga połową XX wieku a tym, co ma miejsce na świecie w początkach wieku XXI. Dla 

podtrzymania sensowności takiego zabiegu autor odwołuje się do definicji pojęcia sytuacji 

moralnej autorstwa Gilberta Ryle, w myśl której każde pojęcie moralne niesie za sobą cały 

bagaż tradycji etycznej, zatem chcąc zrozumieć jego wymowę jesteśmy skazani na porów-

nywanie stanu obecnego z tym, który jest już przeszłością. Wskazuje też, że dla tradycyjnej 

etyki termin sytuacja moralna znaczyła po prostu całość życia danej osoby ujęta w kontekście 

wszystkich relacji łączących ją z innymi osobami. Ponieważ Ryle rozpatrywał sytuację mo-

ralną w opozycji do niemającej moralnego znaczenia, analogicznie życie ludzkie powinno 

być tak samo rozpatrywane. Przyjęcie takiego założenia ma zasadnicze znaczenie ponieważ 

u jednostki wyznacza subiektywną granicę pomiędzy tym, co jest moralne, a tym, co moral-

nemu ocenianiu już nie podlega. Autor jednak nie opowiada się w pełni za tym stanowi-

skiem zauważając warunkowo, że we współczesnym społeczeństwie mamy do czynienia 

z różnymi sytuacjami moralnymi, co implikuje także odmienne stanowiska w sprawie ich 

definiowania i uzasadniania. Z dalszego wywodu wynika jednak, że jest jednak skłonny 

uznać stanowisko Ryle’a, a zatem także przekonanie o istnieniu wielu języków moralności. 

Wygłasza przy tym dość kontrowersyjna tezę, że obecne rozumienie etyki (i moralności) opiera się 

na subiektywizmie (s. 13). Odwołując się do propozycji Ryle’a proponuje zatem w miejsce 

etyki tradycyjnej subiektywizm metaetyczny, który by taki stan rzeczy legitymizował. Pod-

staw takiego podejścia do problemów etycznych wedle autora można się doszukiwać 

w propozycjach Zygmunta Baumana, który zauważył, że współcześnie człowiek otrzymuje 

coraz szerzej zakreślony zakres wolności, ale pociąga to za sobą rosnącą odpowiedzialność 
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za siebie. Odejście od moralnego totalitaryzmu z epoki modernizmu wiąże się rosnącymi 

możliwościami decydowania o sobie, ale człowiek współczesny nie zawsze chce ponosić 

pełną odpowiedzialność. Propozycja Baumana sprowadza się więc ostatecznie do rozróż-

nienia odpowiedzialności etycznej, w której odpowiedzialność jest przeniesiona na normo-

dawcę, oraz odpowiedzialności moralnej, którą każdy ponosi za sobie. Ta pierwsza daje 

poczucie bezpieczeństwa, a ta druga jest obszarem niepewności, ryzyka. Autor jednak nie w 

pełni aprobuje stanowisko Baumana wskazując na fakt, że współcześnie w społeczeń-

stwach funkcjonuje tak wiele propozycji o charakterze moralnym, że każdy może sobie 

wybrać i znaleźć coś dla siebie.  

W książce przywołana zostaje propozycja Charlesa Taylora etyki autentyczności, w której 

również wskazano na podobne prawidłowość, że rosnącej racjonalności instrumentalnej 

towarzyszy utrata wolności indywidualnej. Społeczności mogą się jednak przed tym bronić 

choćby poprzez sensowny system kontroli instytucji. Zasygnalizowany został także intere-

sujący problem odpowiedzialności globalnej w sytuacji, gdy miliard ludzi na świecie żyje 

w nędzy nie jest w stanie samodzielnie utrzymać się przy życiu. Poczucie obowiązku niesie-

nia pomocy potrzebującym przy tak ogromnej ich liczbie oddziela darczyńcę od biorcy, co 

w sumie można odczytać jako aprobatę pomocy bezpośredniej, jako moralnie bardziej 

uzasadnionej od anonimowego wpłacania pieniędzy na konto organizacji charytatywnych, 

gdyż w takiej sytuacji obdarowywany staje się abstrakcją. Autor tego typu przemyślenia 

odwołuje do poglądu Ryle’a zgadzając się z nim, że pojęcia moralne współcześnie tracą swe 

znaczenie, stając się abstrakcją podobną do owych abstrakcyjnych obdarowywanych. 

Autor świadomie wybrał formę eseju, gdyż pozwala to na większą swobodę toczenia 

dyskusji z czytelnikiem. Z drugiej zaś strony nie ułatwia zadania czytelnikowi nie nadając 

poszczególnym esejom konkretnych tytułów. Jednak w kolejnym eseju niejako kontynuuje 

wcześniejsze przemyślenia koncentrując się tym razem na dylematach etycznych. Z lektury 

eseju można wysunąć wniosek, że dylemat odnoszący się do sytuacji, w której człowiek nie 

ma jednoznacznego wyboru, jest czymś naturalnym w sytuacji obowiązywania wielości 

języków etycznych. Dalsze rozważania na temat kondycji moralnej współczesnego czło-

wieka przekonanie to potwierdzają. Przy okazji w książce sformułowano kontrowersyjną 

tezę, że nauka i technika nie są źródłem konfliktów moralnych, ale dzięki temu, że zwielo-

krotniają ludzkie możliwości działania, konflikty te zaostrzają (s. 28). Autor akceptuje także 

dość powszechne przekonanie, że współcześnie mamy do czynienia z bankructwem oświe-

ceniowego modelu racjonalności a świadectwem tego ma być przede wszystkim zmieniający 

się stosunek ludzi do śmierci i cierpienia. Jest to związane z merkantylizacją stosunków 
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pomiędzy ludźmi, a także sposobów myślenia. Podobnie kontrowersyjnie brzmi teza, że 

próby określenia kondycji moralnej współczesnego człowieka być może tak naprawdę są 

przejawem lęku przed przyszłością. Tym samym człowiek wraz z rosnącym zawładnięciem 

przyrody zaczyna tracić swoja podmiotowość, gdyż siły, które wywołał, a nad którymi już 

nie panuję, są jego wytworem. W konkluzji autor jednak dostrzega w epoce współczesnej 

możliwość zbudowania etyki autentycznej, wolnej od uprzedzeń i pozwalającej ludziom 

w pełni wykorzystać indywidualny potencjał wewnętrzny. 

W kolejnym eseju spotykamy się między innymi z problemem autorytetu w etyce. Autor 

podkreśla znaczenie poznania religijnego powołując się różne autorytety filozoficzne. 

W pewnym sensie zastanawia się zarazem nad przyczynami upadku autorytetu religii w 

społeczeństwie. Późniejsze przejście do relacji pomiędzy etyką a filozofią sugeruje, że dla 

autora związek pomiędzy religia a moralnością jest oczywistym. Także zjawisko kryzysu 

moralnego wydaje się w świetle lektury książki mieć źródło właśnie w laicyzacji społe-

czeństw, w których oczywista dotąd granica pomiędzy dobrem a złem, zaciera się. Religia 

zatem wedle autora jest otwartą propozycją, której ofertę można zastosować z powodze-

niem nie tylko w rozwiązywaniu tradycyjnych problemów moralnych, ale także tych no-

wych, które niesie za sobą postęp nauk biomedycznych, życie polityczne, czy kryzys ekolo-

giczny. Tak się stać dlatego, że religia może i powinna być uważana za pewne kompromi-

sowe rozwiązanie przy wielości współczesnych dyskursów etycznych.  

W drugiej części książki autor zajął się kondycja współczesnej filozofii europejskiej. 

Trzeba od razu zaznaczyć, że ma na uwadze tradycję filozoficzną Zachodu, w obrębie 

której sytuuje również filozofię polską. Na tę część składają się trzy eseje, z których pierw-

szy dotyczy problemu tradycji europejskiej. Rozważania autora otwierają więc przywołania 

wybitnych przedstawicieli polityki europejskiej (Adenauer, Delors), którzy jeszcze przed 

filozofami zaczęli określać wspólny fundament kulturowy Europy. Pierwszy esej dotyczy 

więc szeroko rozumianej kultury europejskiej w obrębie której narodziła się właśnie współ-

czesna filozofia kultury. Zdaniem autora jest to kultura uformowana w jedność z różno-

rodności. Nie jest to także już żadna abstrakcja, ale urzeczywistniona w znacznym stopniu 

idea. Postawione przez autora pytanie o wspólny fundament kultury europejskiej znajduje 

również interesujące odzwierciedlenie w pracach polskich filozofów. Autor za Husserlem 

wskazuje na wspólny dla wszystkich narodów fundament antycznej tradycji greckiej, dzięki 

czemu odróżnienie Europy od starszych kultur – chińskiej i indyjskiej nie jest trudne. Wła-

ściwym naszej kulturze, co podkreśla autor za Leszkiem Kołakowskim, jest jednak tenden-

cja do monopolu, czyli zarazem przekonanie o własnej wyższości. Autor stawia jakby pyta-
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nie o to, czy istnieje tożsamość europejska, która pozwoli dopełnić proces integracji nasze-

go kontynentu. Odpowiedź jest zachęcająca dla zwolenników pełnej integracji, bowiem jeśli 

istnieje projekt takiej integracji, to czymś naturalnym byłoby jego pomyślne urzeczywist-

nienie.  

Kolejny esej jest jakby kontynuacją wcześniejszego i autor stara się w nim określić moż-

liwość wkładu intelektualnego Polaków w dzieło integracji europejskiej. Unia Europejska 

bowiem to nie tylko projekt ekonomicznej wspólnoty, ale także kultury opartej na wspól-

nych wartościach i tożsamości. Autor doszukuje się problemów z utożsamianiem się Pola-

ków z Europą w dziedzictwie romantycznym, a zwłaszcza w haśle filozofii narodowej, 

formowanej w opozycji zwłaszcza do filozofii niemieckiej. Dziś romantyczne dziedzictwo 

utrudnia nie tylko porozumienie ale i w pewnie sposób przyczyniło się do powstania żelaz-

nej kurtyny, za którą prawie pół wieku pozostała także Polska odgrodzona szczelnym mu-

rem od reszty Europu. Jednak w Polsce istniała także tradycja proeuropejska, którą autor 

zdaje się utożsamiać z nurtem analitycznym w polskiej filozofii, czyli ze Szkołą Lwowsko-

Warszawską. Co interesujące, dzięki polskiemu papieżowi Janowi Pawłowi II na rzecz 

wspólnej tożsamości europejskiej oddziaływać silnie może także wspólne korzenie chrze-

ścijańskie. W konkluzji autor ostatecznie nie dostrzega sensownej alternatywy dla procesu 

integracji europejskiej. I nie powinny temu przeszkodzić żadne tendencje odśrodkowe czy 

rzekomo na wskroś indywidualistyczny polski charakter narodowy. 

Ostatni esej ma w pewnym sensie znaczenie konkluzji. Autor bowiem zastanawia się nad 

tym, na ile filozofia jest w stanie rzeczywiście integrować społeczeństwa. Przywołany został 

tutaj Moritz Schlick, który swego czasu wskazywał, że filozofia odcisnęła swój ślad nawet 

na życiu codziennym Europejczyków. Nawet, zdawałoby się najmniej praktyczne dziedziny 

filozofii jak epistemologia, przyczyniły się do stworzenia jednolitego projektu europejskie-

go. Nauki humanistyczne mają zatem do spełnienia istotne zadanie, a szczególnie filozofia 

nauki, w której Polacy mają także niemałe osiągnięcia. Tendencja scjentyzacji, którą autor 

zauważa we współczesnej filozofii polskiej i europejskiej, pozwala na odnalezienie wspólnej 

formuły łączącej wszystkie nurty tej filozofii począwszy od pozytywizmu po marksizm. 

Tolerancja wobec różności byłaby więc czymś oczywistym, a zatem czymś zgodnym 

z duchem czasu.  

Reasumując w swej niewielkiej książeczce autor zawarł własne przemyślenia na szereg 

problemów i dylematów, które stoją przed współczesna filozofią i etyką. Autor ostatecznie 

pozytywnie ocenia rodzimą tradycję filozoficzną, która nie tylko z mocy tradycji jest częścią 

dziedzictwa europejskiego, ale także pozwala polskiej nauce wywierać wpływ na kształt 



Recensiones  Book reviews  Recenzje 

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

203 

integracji europejskiej i procesy globalizacyjne. W pewnym sensie książka godzi więc prze-

konanie o partykularności filozofii polskiej z jej uniwersalnym przesłaniem. 
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Bogna Choińska 

Wojciech Słomski, Humanizm filozoficzny i praktyczny Jana Lego-
wicza, Wydawnictwo Heliodor, Warszawa 2009, 194 s. 

Książka poświęcona filozofii Jana Legowicza napisana przez Wojciecha Słomskiego jest 

kolejną próbą wypełnienia luki w piśmiennictwie poświęconym filozofii polskiej okresu 

komunistycznego. Wydaje się, że nasza demokratyczna epoka trwa już na tyle długo, że 

dziś można spokojnie wrócić do filozofów marksistowskich, a jednym z nich bez wątpienia 

był Jan Legowicz, bez konieczności odżegnywania się od myśli autora Kapitału czy uspra-

wiedliwiania tych, którzy byli polskimi marksistami w pamiętnych i kontrowersyjnych cza-

sach. Chodzi o zaznaczony i krytykowany w recenzowanej pracy: negatywny stosunek do 

wszystkiego, co z marksizmem posiada jakikolwiek związek (s. 175) i idąca za nim trywializacja czy 

nawet wulgaryzacja niektórych twierdzeń z zakresu filozofii marksistowskiej (s. 176). Słomski, jak sam 

pisze, rozważa marksizm Legowicza bez odniesień do jego biografii, ponieważ jest to stra-

tegia ryzykowna a jej rezultaty bywają zazwyczaj wątpliwe i mało satysfakcjonujące (s. 11). Tym bar-

dziej, że Jan Legowicz, jak dowiadujemy się ze wstępu, bliski jest raczej nie tyle filozofii 

komunistycznej (w potocznym rozumieniu tego terminu), co: filozofii polskiej ukształtowanej 

na gruncie dziwiętnastowiecznej i dwudziestowiecznej oraz przesyconej filozofią niemiecką (s. 8). W sytu-

acji kiedy filozofia marksistowska w wydaniu współczesnym (mam tu na myśli przede 

wszystkim, inspirowaną mocno Marksem, społeczną filozofię francuską takich myślicieli jak 

Sartre, Foucault czy Major) zmierza w kierunku ateistycznego posthumanizmu czy wręcz 

antyhumanizmu (tezy o śmierci człowieka), Legowicz reprezentuje zupełnie odmienne stano-

wisko. Chwilami wydaje się, jak czytamy w recenzowanej pracy, że wartości istnieją dla 

niego niezależnie od konkretnych jednostek ludzkich, dlatego filozof apelował do niepo-

zbawiania filozofii wszelkich odniesień do Absolutu (s. 8), dostrzegając zagrożenia z taką dehu-

manizującą postawą związane. 

Książka Słomskiego składa się z czterech rozdziałów, z których najważniejsze (III i IV) 

poświęcone są kolejno: koncepcji człowieka oraz filozofii wychowania Legowicza, zaś dwa 

rozdziały wstępne dają nam krótki zarys biografii polskiego filozofa i podstawy jego systemu, 

który można określić jako filozofię humanistyczną (jest to czynnik, który wyróżnia go na tle 

innych teorii filozoficznych).  

Historia filozofii może być uprawiana na trzy sposoby ze względu na stosunek do samej 

historii (dziejów): jako rozwijanie się podstawowych, uniwersalnych idei, które nie zależą od 

czasu i miejsca, jako rozpatrywania przeszłości wyłącznie w kontekście teraźniejszości, 
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i wreszcie, jako rozpatrywania poglądów we właściwym im historycznym kontekście. Histo-

rycyzm Legowicza w zasadzie nie wyróżniał go spośród ówczesnych mu marksistów: nie 

uważał filozofii za dziedzinę niezależną od sytuacji społecznej, lecz postulował koniecz-

ność umieszczania poglądów filozoficznych w kontekście właściwych im czasów (oczywi-

ście, nie stoi to w sprzeczności z tezą, że filozofię charakteryzują pewne idee świadczące 

o jej tożsamości, tyle , że nie mogą być one rozpatrywane jako a-czasowe).  

Kilka słów o pojęciu humanizmu, które pojawia się w recenzowanej pracy (przede 

wszystkim w rozdziale II). Słowo to może oznaczać rozmaite kierunki myślenia: afirmację 

jednostki ludzkiej (poglądowi temu można zarzucić tzw. szowinizm gatunkowy) albo odwoły-

wanie się do pojęć uniwersalnych (idei) wspólnych wszystkim ludziom. Ostatnie stanowisko 

czasem bywa wiązane z religią, pierwsze raczej z postawą świecką czy ateistyczną, wtedy 

bywa też kojarzone ze stanowiskiem sceptycznym (humanizm renesansowy). Dla Legowi-

cza, jak wykazuje Słomski przytaczając definicję humanum jako ideału człowieczeństwa właści-

wego danym czasom, najważniejszym ze wszystkich pytań jest pytanie o człowieka (s. 40, 

s. 65), pojęcie humanum prowadzi do teorii o wielu humanizmach (s. 43). Wydaje się jednak, 

że humanizm Legowicza pozostaje generalnie stanowiskiem ateistycznym, choć traktowanie 

wspomnianego ideału człowieczeństwa jako możności, celu, zadania, przywołuje nieodpar-

cie skojarzenia całkowicie inne, mianowicie: tomistyczne (związane zresztą z biografią 

polskiego myśliciela), choć trzeba przyznać, że w Zakończeniu książki Słomski przywołuje 

tezę Legowicza o szkodliwości chrześcijaństwa (s. 178). 

Najciekawiej prezentują się wspomniane rozdziały o koncepcji człowieka (III) oraz myśli 

pedagogicznej (IV) Legowicza, które stanowią trzon całej pracy. Aktywistyczna teoria 

człowieka i zbudowana niejako na jej podstawie teoria poznania, wedle Słomskiego, jest 

próbą dalszego rozwijania wątków marksistowskich. Z kolei na gruncie filozofii wychowa-

nia podkreśla Autor pracy o Legowiczu jej istotową wspólność z filozofią jako taką (filozofia 

i pedagogika wyrastają ze wspólnego pnia, kiedyś filozof traktowany był jako wychowawca (s. 147)). Co 

ciekawe, w IV rozdziale dowiadujemy się też co nieco o poglądach Legowicza na sztukę 

(s. 157-158) oraz o konieczności humanizacji świata (s. 164), co uświadamia nam, że problem 

kryzysu humanistyki, pomimo deklarowanego przesadnie optymizmu, nie był Legowiczowi 

całkiem obcy. Trzeba jednak podkreślić, że pomimo starannego i niezwykle życzliwego 

opracowania tezy Legowicza przedstawione przez Słomskiego wywołują sporo wątpliwości.  

Pierwszą wątpliwość rodzi przekonanie Słomskiego o aktualności myśli Legowicza. Wy-

daje się, że skoro jego [Legowicza] poglądy nie zależały od żadnej ideologii, nie były reakcją na okre-

śloną sytuację polityczną czy społeczną, a odnosiły się do człowieka takiego, jakim jest „sam w sobie” 
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(s. 58), to mamy do czynienia z poważną sprzecznością. Jeśli bowiem humanum jest poję-

ciem historycznym (tzn. nabiera konkretnej treści dopiero w określonym kontekście dzie-

jowym, a czasy Legowicza były bez wątpienia ideologiczne) to jak ma się to do owego 

samego w sobie człowieczeństwa czyli przede wszystkim ludzkiej racjonalności? Sądzę, że 

aktualność Legowicza (podobnie zresztą jak aktualność Marksa) polega na czymś zgoła 

innym: na poruszaniu takich kwestii, które wymagają dalszego namysłu, dalszego przepra-

cowania. Natomiast z całą pewnością wiele rozstrzygnięć trudno uznać za aktualne (i nie 

mam bynajmniej na myśli tez Legowicza o jednoznacznej wykładni światopoglądowej (s. 70)): 

choćby dialektyczne zamknięcie na różnicę, które nie pozwala poprzez deklarowany opty-

mizm dostrzec polskiemu filozofowi całej wagi problemu kryzysu kultury (s. 66) czy też 

traktowanie podziału na nauki humanistyczne i przyrodoznawcze jako jedynie słusznego, choć 

nawet w obrębie samej hermeneutyki trudno już dziś takie rozróżnienie utrzymać, i wresz-

cie dość anachronicznie brzmiąca teza o początku filozofii jako uogólnieniu nauk szczegó-

łowych (s. 84). Rzetelnej krytyki dorobku Legowicza trochę w pracy Słomskiego zabrakło. 

Moja druga wątpliwość dotyczy natomiast deklarowanej we wstępie książki tezy o braku 

konieczności zastosowania klucza bibliograficznego do zrozumienia twórczości Legowicza. 

Mam wrażenie, że zlekceważenie przez Autora pracy o Legowiczu tego klasycznego sposo-

bu interpretacji niesie ze sobą pewne interpretacyjne zubożenie, bowiem sprzeczności 

Legowicza byłyby przynajmniej częściowo bardziej zrozumiałe w oparciu o fakty z jego 

życia (przede wszystkim wyniesione z domu i ze szkoły silne tradycje chrześcijańskie). 

Sprzeczności pomiędzy historyzmem a aksjologizmem etycznym, pomiędzy rewolucją 

socjalistyczną a personalistyczną, której dobro nie należy do tego świata (s. 80), pomiędzy praksis 

a całkowitą wolnością myślenia stanowią prawdziwe wyzwanie dla interpretatora myśli 

Legowicza. Inna sprawa, że problem aporetyczności tych poglądów wynika w pewnej mie-

rze z faktu, iż polski filozof był marksistą, a trudno jest uzasadnić konieczność rozumnego 

i moralnego działania dla dobra wspólnoty wychodząc jedynie z tezy o materialności i hi-

storyczności człowieka oraz świata i zupełnie pomijając przy tym wymiar pionowy kultury 

(Słomski pisze, że misja krzewienia socjalizmu miała być dla Legowicza analogiczna do misji 

w sensie religijnym (s. 123)). Stąd pewnie jednocześnie występuje w poglądach filozofa dekla-

racja o marksistowskim materializmie i zarazem nieustanne podkreślanie dualizmu pomiędzy 

tym, co materialne, a tym co duchowe (s. 159), których próba wyjaśnienia i pogodzenia nie jest 

przekonywająca (postawa przyrodnika nie jest tym samym, co postawa materialisty, zaś 

postawa humanisty, tym samym, co idealisty). Podobnym napięciem charakteryzuje się 

konflikt (opisywany rozdziale IV, choć w książce nie znajduje głębszego rozwinięcia) po-
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między poszanowaniem wolności jednostki a koniecznością urzeczywistniania pewnej nadrzędnej 

idei (s. 171) czyli pozostawania niekwestionowanym autorytetem, tym który lepiej wie w pro-

cesie wychowawczym. Słomski nawet podkreśla, że pomimo powoływania się na autono-

mię jednostki, możliwe byłoby także uzasadnienie tezy, że Legowicz uważał za moralnie uzasadnione 

stosowanie pewnych represji (…) wobec jednostek, które pomimo wszelkich wysiłków władz odrzucają 

światopogląd marksistowski i nie włączają się w budowę tak pojętej sprawiedliwości (sic!) (s. 180).  

Po trzecie wreszcie wątpliwość w książce wzbudza jej zbytnia prostota. Jak pisze sam 

Słomski: Prace Legowicza, mimo ważkości zawartych w nich treści, wydają się być nadal niedoceniane 

i niezrozumiane, czego przyczyną najpoważniejszą wydaje się być ich trudno dostępny język, oryginalna 

poetyka i stworzona przez Legowicza na użytek jego teorii człowieka aparatura pojęciowa (s. 58). Skoro 

zatem prace te pisane są w trudny sposób, i nie jest to zwykła maniera, a (jak podkreśla 

Słomski) rezultat troski o precyzję i jednoznaczność sformułowań (s. 24), to czy można usprawie-

dliwić przekładanie myśli Legowicza na tak prosty, schematyczny język? Czy nie umyka 

nam wówczas coś najbardziej w tej myśli wartościowego? Jest to zresztą jeden z podsta-

wowych problemów interpretacji, która może stanowić próbę pogodzenia sprzecznych 

tendencji: z jednej strony tendencji do nadmiernego upraszczania interpretowanych poglą-

dów, z drugiej do naśladowania stylu pisarskiego omawianego autora, co czasem rodzi efekt 

niemalże parodii (mam na myśli choćby naśladowców Derridy, którzy w ten właśnie ryzy-

kowny sposób usiłują trzymać się litery tekstów twórcy dekonstrukcji).  

Głównym zamierzeniem książki było zaakcentowanie Legowicza koncepcji człowieka, 

która leży w centrum jego myśli. Cel ten został przez Autora zrealizowany o tyle, o ile praca 

poświęcona jest głównie problemowi człowieka i człowieczeństwa. Książka stanowi wpro-

wadzenie i ogólny zarys filozofii Legowicza, być może stanie się zachętą do studiowania 

trudnych książek polskiego filozofa.  

 

 



 

 

 


