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Geneza i sens dyskusji o humanizmie socjalistycznym
Genesis and the meaning of discussion about socialistic humanism
Keywords: philosophy, Marxism, discourse, Polish philosophy, history of philosophy,
history of Polish philosophy
Genezę i przyczyny szerokiej i stosunkowo długotrwałej dyskusji o humanizmie socjalistycznym, która rozwinęła się w latach czterdziestych – zwłaszcza na łamach Kuźnicy1 –
1

Dyskusja o humanizmie socjalistycznym ma interesującą historię. Nie wywołał jej bezpośrednio artykuł Jana
Strzeleckiego pt. O humanizmie socjalistycznym opublikowany w czasopiśmie „Wiedza i Życie” (wrzesień 1946 r.)
z przypisem red., że jest to zapoczątkowanie dyskusji o współczesnym socjalizmie, lecz opublikowany w cztery
miesiące później – na łamach dwóch kolejnych numerów „Kuźnicy” (19 i 26 lutego 1947 r.) artykuł A. Schaffa
pt. Humanizm socjalistyczny. Takie zjawisko samo w sobie nie wzbudzałoby zdziwienia gdyby nie pewne okoliczności. Otóż autor artykułu, który został opublikowany w cztery miesiące później nie uważał za stosowne powiadomić swego czytelnika, że na analogiczny temat pisał wcześniej J. Strzelecki. Jeżeli ktokolwiek zdecydowałby się przyjąć najprostsze z możliwych wyjaśnień w tej sprawie, a mianowicie, że A. Schaff nie czytał artykułu J. Strzeleckiego przed opublikowaniem własnego, to stanie wobec szczególnie trudnego problemu do wyjaśnienia. A. Schaff bowiem w artykule zatytułowanym Bezdroża pseudohumanizmu. Na marginesie artykułu J. Strzeleckiego, który opublikował w dwa tygodnie po ukazaniu się drugiej części artykułu Humanizm socjalistyczny (19
marca 1947 r.) – nie dość, że nie wyjaśnił ważnej w tym miejscu relacji i chronologii, ale jeszcze bardziej ją powikłał i skomplikował. Zamiast bowiem prostego i jasnego stwierdzenia, jakie spotykamy np. u W. Wudla, który bardzo wyraźnie oświadczał na pierwszej stronie swego artykułu, iż to co pisze, jest wymierzone przeciwko
teoretycznym pracom Jana Strzeleckiego o „Humanizmie socjalistycznym” (Por. W. Wudel, Zrewidowani rewizjoniści, „Lewy Tor” (marzec) 1947, nr 2-3, s. 32), czy u J. Hochwelda, który pisał: „…nie stawiałem sobie nigdy ambitnego celu sformułowania czy choćby usystematyzowania problematyki socjalistycznego humanizmu
– jak to próbował zrobić J. Strzelecki a potem w polemice z nim Adam Schaff” (Por. J. Hochweld, Z zagadnień
socjalistycznego humanizmu, „Przegląd Socjalistyczny” 1947, nr 4-5, s. 13). Wstęp i cały artykuł A. Schaffa pt. Bezdroża pseudohumanizmu… został tak napisany, aby czytelnik sądził, iż jest on odpowiedzią na zarzuty J. Strzeleckiego wypowiedziane pod adresem jego artykułu pt. Humanizm socjalistyczny. Artykuł A. Schaffa: Bezdroża pseudohumanizmu… był więc czymś w rodzaju repliki na replikę, której de facto nie było. W części wstępnej artykułu Bezdroża pseudohumanizmu…A. Schaff pisał: „Tak się złożyło, że jednocześnie z artykułem J. Strzeleckiego
wpadły mi w ręce dwie książeczki francuskie… Jako, że należę do klasy „epigonów marksizmu” jak ją raczył
nazwać J. Strzelecki w swym artykule o humanizmie socjalistycznym tzn. do rzędu tych, którzy ciągle jeszcze w
naiwności ducha są przekonani, że jednak stary Marks miał rację, przyznaję otwarcie, iż artykuł Strzeleckiego
mnie zdenerwował”. (Tamże, „Kuźnica” 1947 r., nr 11, s. 4). Nic o tym, kiedy artykuł J. Strzeleckiego zdenerwował A. Schaffa. Czy przed napisaniem artykułu Humanizm socjalistyczny, czy nieco później? Wydaje się nieprawdopodobne aby A. Schaff nie przeglądał systematycznie czasopism mających wówczas poważniejsze znaczenie w kształtowaniu opinii publicznej. Tym bardziej, że takich czasopism w tym czasie nie było tak wiele.
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należy wiązać z szczególną wówczas sytuacją w środowiskach intelektualnych w naszym
kraju.
Były one, jak to już określiłem – nie tylko politycznie lecz także i teoretycznie zróżnicowane. Jednakże – i to w tym miejscu trzeba zauważyć – straszliwe przeżycia wojenne
ukształtowały w świadomości inteligencji polskiej mocne przekonanie o konieczności integracji narodowej. Ale to powstałe w czasie wojny „poczucie wspólności losu i bezsłownej
międzyludzkiej bliskości” – jak pisał J. Strzelecki, której „jednym i nienajsłabszym (spośród
składników było) poczucie przynależności do jednego narodu wyzbyte z wszelkiej dwuznaczności, płynącej z posługiwania się nim jako siłą społeczną przez różne grupy interesu
lub władzy”2 – wymagało dalszych impulsów, które by je w nowej sytuacji społecznej
utrwaliły i rozwinęły.
Takim impulsem ożywiającym proces scalania zarówno inteligencji, jak i całego społeczeństwa w sferze obiektywnej było odbudowywanie wypalonego ogniem wojny wspólnego domu – ojczyzny. Natomiast w sferze subiektywnej – świadomościowej, była bez wątpienia coraz intensywniejsza refleksja nad najracjonalniejszymi zasadami i sposobami scalenia-integracji całego społeczeństwa z inteligencją włącznie. Chodziło też i o ukształtowanie
takiej formacji intelektualnej, która byłaby w stanie podjąć się zarówno teoretycznego
oświetlenia nowej rzeczywistości społeczno-ustrojowej jaką po drugiej wojnie światowej
zaczęła stanowić Polska, jak i głębszej refleksji dotyczącej perspektyw oraz konkretnych
dróg jej rozwoju. W tym procesie kształtowania formacji intelektualnej szczególnie istotną
sprawą było również uformowanie nowej, młodej kadry teoretyków, których rola i zadania
nie ograniczałyby się li tylko do prostego i ilościowego wypełnienia luk i strat spowodowanych przez okupanta. Tym bardziej, że już w pierwszych latach po wojnie – pomimo różnorodnych komplikacji natury społeczno-ekonomicznej – zaczął się bardzo wyraźnie rysować problem stosunku praktyki do teorii i vice versa. Mówiąc inaczej, coraz wyraźniej występowała potrzeba głębszej refleksji nad nową rzeczywistością. A więc refleksji teoretycznej, która oświetlałaby dokonane i dokonujące się przemiany w naszym kraju i w perspek-

Miesięcznik „Wiedza i Życie” był wydawany przez Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. Co więcej –
można przypuszczać, iż miesięcznik ów był A. Schaffowi bliski skoro w nim właśnie opublikował jeden z
pierwszych artykułów, to jest artykuł zatytułowany Rola idei w rozwoju społecznym w świetle marksizmu historycznego”. (Tamże, „Wiedza i Życie” 1946, nr 6, s. 529-533).
Wczytując się w artykuł Bezdroża pseudohumanizmu odnosi się wrażenie, że A. Schaffowi szczególnie zależało na
tym, aby czytelnik jemu, a nie J. Strzeleckiemu przypisywał „odkrycie” humanizmu socjalistycznego.
Dyskusja o humanizmie socjalistycznym na łamach „Kuźnicy” i innych czasopism trwała ponad rok. Interesowała
polityków, pisarzy, filozofów itp. Ramy niniejszej pracy sugerują sensowność ograniczenia rozważań tylko do
filozoficzno-ideologicznej warstwy tej dyskusji.
2
J. Strzelecki, O socjalistycznym humanizmie, „Wiedza i Życie” 1946, nr 4-5, s. 350.
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tywie chroniłaby przed ich żywiołowością. „Często – i zupełnie słusznie – mówi się u nas
o konieczności podciągnięcia teorii wzwyż, o nienadążaniu teorii za praktyką. Faktycznie
też teoria została mocno zdystansowana przez praktykę. Powstał nowy ustrój, nowa rzeczywistość społeczna, wyrosły tysięczne zagadnienia gospodarcze, polityczne, administracyjne itd., a teoria powołana do ich rozwiązania, milczy” 3.
Uświadamiano sobie nierównomierność rozwoju teorii w stosunku do praktyki. Zdawano sobie sprawę z niebezpieczeństwa wynikającego z dominacji praktyki nad teorią i konieczności przezwyciężenia nierówności rozwoju teorii w stosunku do praktyki. Taki bowiem stan na dłuższy okres jest niedopuszczalny, ponieważ jest szkodliwy dla samej praktyki, która musi się wystrzegać żywiołowości. Co zatem trzeba było zrobić, aby w jak najszybszym czasie zmniejszyć dysproporcje i osiągnąć stan harmonijnego rozwoju teorii
dostosowanej do rewolucyjnej praktyki? Czy można było proces kształtowania formacji
intelektualnej – proces kształtowania kadry teoretyków powierzyć wyłącznie uniwersytetom? Czy też należało szukać innych możliwych rozwiązań tego zagadnienia?
Realizacji – wyżej sformułowanego zadania nie mogły samodzielnie podjąć uczelnie,
ponieważ – jak już wspomniałem, środowiska intelektualne związane z uczelniami nie były
politycznie i teoretycznie zintegrowane. Poszukiwały one same w tym właśnie czasie zarówno dróg najsensowniejszej reorganizacji szkolnictwa wyższego dostosowującej to
szkolnictwo do potrzeb kraju znajdującego się w okresie wielkich przeobrażeń społecznych, jak i dróg osobistego zaangażowania się po stronie tych przeobrażeń 4. Mówiąc ina3
4

A. Schaff, Stara i nowa demokracja. Na marginesie broszury Wacława Bieleckiego, „Kuźnica” 1947, nr 6, s. 6.
W tym czasie prowadzona jest również dyskusja nad kształtem reformy studiów uniwersyteckich. Por. w tym
zakresie artykuły: W. Sokorskiego, Demokratyzacja szkół wyższych, „Myśl Współczesna” 1947, nr 11, s. 390-397 i
tegoż autora pt. O demokratyzację wyższych uczelni, „Kuźnica” 1947, nr 2, s. 4, a zwłaszcza art. S. Jędrychowskiego, Walka o wolność nauki czy o utrzymanie starego porządku? „Kuźnica” 1947, nr 24, s. 1-2; oraz J. Chałasińskiego,
O społeczny sens reformy uniwersytetów. W tym samym numerze „Kuźnicy”, s. 3-6. J. Chałasiński prezentował opozycyjne stanowisko w stosunku do Rady Szkolnictwa Wyższego działającej pod przewodnictwem W. Sokorskiego, która opracowała zasady reformy. Sugerował on konieczność „pełnej autonomii dla uniwersytetów”.
Wspomnianą autonomię ujmował w sensie neopozytywistycznym. „Z punktu widzenia demokracji – pisał we
wspomnianym artykule – im silniejsze są tendencje do upaństwowienia innych dziedzin, tym jest bardziej konieczna pełna i wszechstronna autonomia nauki i kultury”; Tamże, s. 5. W konsekwencji twierdził, że „Wartość nauki dla demokracji polega nie na dogmatycznym propagowaniu jakiejś jednej teorii naukowej, lecz na
krytycznej metodzie myślenia naukowego, która usuwa bezkompromisowość dogmatycznych stanowisk religijnych i politycznych”. Tamże, s. 5. W jego przeświadczeniu „obecna tendencja światowa do podporządkowania nauki sztabom generalnym i politycznym nosi na sobie znamię nie tylko szczytowej degradacji nauki
i głębokiego kryzysu cywilizacyjnego”. Tamże, s. 6. „W związku nauki i elity intelektualnej z ruchami ludowymi, szukamy obecnie dróg przezwyciężenia społecznej i moralnej bezsilności nauki, która zbyt często stawała
się narzędziem w grze politycznej, której ofiarą padały zawsze masy ludowe. Na tej drodze jednakże byłoby
rzeczą niezmiernie niebezpieczną przyjmowanie zasady, że naukę obecnie należy podporządkować takiej samej
hegemonii klasy panującej i grupy rządzącej, jakiej w dawnych utrojach podlegała arystokracji roliczej, burżuazji, biurokracji politycznej i sztabom militarnym”. Tamże, s. 6. Zdaniem J. Chałasińskiego „…jeżeli poważnie
traktuje się demokratyzację kultury umysłowej to nie kto inny, ale właśnie uniwersytety powołane są do tego,
aby stać się centrami krystalizacji opinii intelektualnej”. Tamże, s. 6. Koncepcjom J. Chałasińskiego dotycząWYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
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czej: wielu spośród tego właśnie środowiska poszukiwało5 takich „[…] wzorów uczonego,
myśliciela i profesora…”, który „nie cofał (by) się przed udziałem w wydarzeniach dnia”
i czułby się odpowiedzialny za rzeczywistość społeczną 6.
S. Ossowski wychodząc z założenia, że kultura narodu nie może rozwijać się pomyślnie,
jeśli naród „… nie będzie posiadał pewnej liczby ludzi o autorytecie moralnym
i intelektualnym, u których poczucie odpowiedzialności za chwilę bieżącą łączy się z etyką
uczonego, ludzi, którzy – jak pisał – rozróżniają pojęcie aktualności i koniunkturalności,
ludzi, o których wiadomo, że nie są dyplomatami, że nie mają specjalnego repertuaru dla
mas, że jeżeli zmieniają treść tego, co głosili, to dlatego, że spostrzegli swój błąd, a nie, że
zmienili taktykę”7. Proponował nie tylko abstrakcyjny lecz też i konkretny wzór osobowy.
Takim wzorem, w przekonaniu S. Ossowskiego powinien być Stefan Czarnowski, „Chciałoby się – pisał S. Ossowski, aby On, który nie dożył budowania nowej Polski, mógł przynajmniej w jakiś sposób zza grobu wziąć w tym budowaniu udział”8. Wyróżniał się on
bowiem – zdaniem S. Ossowskiego, szczególnie aktualnymi właściwościami. „Uczony jako
pionier, uczony jako człowiek głębiej sięgający w rzeczywistość, uczony jako głosiciel
prawdy, człowiek, który życiem swym umiał rozwiązać konflikt między stanowiskiem badacza i stanowiskiem człowieka czynu, konflikt między wysokim poziomem działalności
naukowej a demokratyzacją nauki, wychowawca o wyraźnej, zdecydowanej ideologii, wolny
wszakże od postawy propagandowej i postawy pedagogicznej w potocznym rozumieniu,
socjalista, który pragnął w nowych warunkach historycznych wyzwolić myśl lewicową ze
sztywnych schematów i pobudzić ją ku nowej twórczości – te aspekty jego roli społecznej
winny zapewnić mu nie byle jakie uczestnictwo w zbiorowym wysiłku, który mamy przed
sobą”9. Rzecz wszakże w tym, iż w latach czterdziestych wskutek szczególnej presji zapotrzebowania na teoretyków – na „[…] teoretyczne oświetlenie naszej nowej rzeczywisto-

5

6
7
8
9

cym reformy szkolnictwa wyższego zdecydowanie sprzeciwiał się S. Jędrychowski. Podkreślał on, że walka J.
Chałasińskiego w obronie autonomii nauki przeciwko „biurokracji państwowej i partyjnej” w sytuacji formowania się PRL niezależnie od jego subiektywnych interpretacji – obiektywnie staje się hamulcem postępu.
A ponadto S. Jędrychowski w swym artykule zwracał uwagę na konieczność eliminowania możliwych nieporozumień, dlatego też jego zdaniem „Mistyfikacja, że walka prof. Chałasińskiego przeciwko marksizmowi prowadzona jest z pozycji położonych wewnątrz obozu polskiej lewicy, powinna ustać”. Por. „Kuźnica” 1947, nr
24. Zauważyć tu należy, że interesująca i równocześnie mądra była taktyka „Kuźnicy”, która przedstawiła swoim czytelnikom dwa stanowiska, opowiadając się – rzecz jasna, za stanowiskiem S. Jędrychowskiego.
Świadczą o tym artykuły: S. Ossowskiego, Stefan Czarnowski; J. Chałasińskiego, Kultura europejska i kryzys indywidualistycznego humanizmu; T. Kotarbińskiego, Wspominki o Stefanie Czarnowskim, W. Kuli, „Kultura” Czarnowskiego,
opublikowane w „Kuźnicy”, 1947, nr 6.
Por. S. Ossowski, Stefan Czarnowski, „Kuźnica” 1947, nr 6, s. 2.
Por. Tamże, s. 2.
Tamże, s. 2.
Tamże, s. 2.
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ści”10 – nie bardzo można było korzystać z wzorów osobowych jednostek bez wątpienia
wybitnych i szlachetnych, ale niejednoznacznych w sensie klasowym, w sferze społecznopolitycznej11. Nie można też było spokojnie czekać na rezultaty wszczętych poszukiwań
dotyczących najsensowniejszego sposobu kształtowania zaangażowanego badacza, teoretyka i nauczyciela. Co więcej – należało niezwłocznie podejmować próby teoretycznego
oświetlania nowej rzeczywistości społecznej – nawet za cenę ewentualnego błędu. Nie
ulega bowiem wątpliwości, że omijanie skomplikowanych problemów relacji: teoria i praktyka tylko dlatego, że są one trudne, że nie ma się pewności, czy stanowisko, które się zajmie będzie teoretycznie poprawne – nie jest postawą, którą można by afirmować w ogóle,
a w tamtych czasach w szczególności. Byłoby to bowiem równoznaczne z oddaniem pola
walki ludziom, którzy mieli wprawdzie określone przygotowanie teoretyczne, ale nie byli
w stanie obiektywnie oświetlać nowej istniejącej rzeczywistości społecznej, bo jej istnienia
ze względów ideologicznych nie akceptowali.
W tym specyficznym układzie sił, w tej niezwykłe sytuacji konieczne były też
i niezwykłe formy kształtowania nowej formacji intelektualnej. Dlatego też za wyjątkowo
trafną należałoby uznać – gdyby nie określone zastrzeżenia, o których niżej – propozycję
jednego z ówczesnych autorów „Kuźnicy”. Autor ten uwzględniając wspomniane potrzeby
proponował, aby proces kształtowania formacji intelektualnej odbywał się w „marszu”.
„Prawda bowiem – jego zdaniem – nie przychodzi drogą objawienia w postaci gotowej,
a tylko drogą polemicznego starcia się poglądów” 12. Dlatego też nie tylko „Należy zerwać
z praktyką pozostawiania pismom o bezpartyjnej nalepce przywileju poruszania zagadnień
teoretycznych, przy jednoczesnym przemilczaniu ich przez pisma partyjne”, lecz także – jak
sugerował cytowany autor „należy śmiało wziąć inicjatywę w ręce, planowo rozruszać front
ideologiczny”13. „Niech ludzie piszą i niech się nawet czasem mylą – pisał. Poprawi się
10
11

12
13

Por. A. Schaff, Stara i nowa demokracja, „Kuźnica” 1947, nr 6, s. 7
O S. Czarnowskim S. Ossowski pisał, że był on działaczem społecznym, ale nie był politykiem. Nie był
członkiem partii. Wstąpił do PPS, ale jego uczestnictwo nie trwało długo. Por. S. Ossowski, S. Czarnowski,
„Kuźnica” 1947, nr 6, s. 2. W artykule: Wspominki o Stefanie Czarnowskim pióra T. Kotarbińskiego czytamy: „
Pan Stefan bowiem, współdziedzic magnackiego niemal Kroczewa, zaczął był, jak słyszałem, od orientacji plus
minus narodowo-demokratycznej, lecz z biegiem lat deklasował się coraz bardziej, a zarazem marksiał stopniowo aż zmarksiał całkiem. (…) Tyle pamiętam… A jeszcze i to, że gdy go po raz pierwszy ujrzałem, miał na
sobie mundur majora legionowego… Została mu z tych czasów żywa świadomość, że ma prawo mówić
o sprawach Polski, skoro bił się o nią”. „Kuźnica” 1947, nr 6, s. 4 i 5. J. Chałasiński w artykule Kultura europejska i kryzys indywidualistycznego humanizmu pisząc o S. Czarnowskim stwierdzał: „Czarnowski nie był marksistą w
swojej ogólnej teorii społeczeństwa i kultury. Zbliżał się jednak bardzo do marksizmu, gdy w szkicu Powstanie
nowej kultury wypowiadał pogląd, że wbrew teoriom niektórych socjologów, jak Simmel, którzy w industrializmie widzą tylko siłę wyjaławiającą masy pracujące z wartości duchowych, industrializm tworzył istotne warunki rozwoju nowej kultury – kultury robotniczej”. „Kuźnica” 1947, nr 6, s. 4.
A. Schaff, Stara i nowa demokracja, „Kuźnica” 1947, nr 6, s. 7.
Tamże, s. 7.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

12

Bronisław Burlikowski

błędy w polemice i walcząc przeciw błędom nauczy się ludzi prawidłowo myśleć i rozwiązywać zagadnienia. Wprowadźmy – dodawał – dział artykułów dyskusyjnych, praktykujmy
to najszerzej, a wówczas z pewnością wyjaśnimy szereg niejasnych jeszcze problemów” 14.
Wypowiedź o potrzebie „rozruszania” frontu teoretyczno-ideologicznego znajdujemy
w recenzji, którą A. Schaff napisał o broszurze W. Bieleckiego: Stara i nowa demokracja15.
Została ona opublikowana w tym samym numerze „Kuźnicy” co i artykuły S. Ossowskiego, J. Chałasińskiego, T. Kotarbińskiego i W. Kuli o S. Czarnowskim jako ewentualnym
wzorze dla współczesnego zaangażowanego teoretyka. Cytuję ją w tym miejscu dlatego,
ponieważ sądzą, że wyjaśnia ona motywy, które inspirowały A. Schaffa do opublikowania
artykułów o humanizmie socjalistycznym, mającym w jego zamyśle „rozruszać front ideologiczny”. Ujawnia też niewypowiedziane przez niego expressis verbis przesłanki i moment
poczęcia specyficznej metody: „nauczania ludzi prawidłowego myślenia i rozwiązywania
zagadnień”. Pragnę zwrócić uwagę na to, że autor – jak wynika to z cytowanego fragmentu
– dopuszcza możliwość błędu, ale też, bardzo wyraźnie stwierdza, że „Błędy (takie) poprawi się w polemice i w walce przeciw błędom, nauczy się ludzi prawidłowo myśleć”. Cytowany tu autor używa więc takich stwierdzeń („poprawi się błędy; nauczy się ludzi prawidłowo myśleć”, a nie np. ludzie poprawią swoje błędy; nauczą się prawidłowo myśleć itp.),
które milcząco zakładają istnienie lub konieczność istnienia jakiejś „instytucji” „poprawiającej błędy”, „uczącej ludzi prawidłowo myśleć” itd. Instytucja ta jest na razie bliżej nieokreślona – anonimowa. Z czasem będzie się ona coraz wyraźniej personifikować – ujawniając
równocześnie pretendenta do roli jedynego interpretatora i znawcy filozofii marksistowskiej. Do kwestii tej trzeba będzie jeszcze wrócić. W tym miejscu natomiast wypada stwierdzić niezwykłą konsekwencję autora sugestii „rozruszania frontu ideologicznego” – bowiem już w kolejnych dwóch numerach „Kuźnicy” mamy realizację tej idei w postaci obszernych artykułów traktujących o humanizmie socjalistycznym16. Następnie w kolejnych
numerach „Kuźnicy” i „Odrodzenia” publikowane są łagodne repliki A. Schaffa w stosunku do artykułów, w których autorzy podjęli dyskusję i prezentowali zbliżony punkt widzenia, oraz ostre krytyki artykułów i autorów wyrażających odmienne stanowiska 17.
14
15
16
17

Tamże, s. 7.
Por. Tamże, s. 6. W. Bielecki, Stara i nowa demokracja, „Czytelnik” 1946, s. 64.
Por. A. Schaff, Humanizm socjalistyczny, I i II, „Kuźnica” 1947, nr 7, s. 1-2 i nr 8, s. 2-4.
Por. art. A. Schaffa, Bezdroża pseudohumanizmu. Na marginesie artykułu J. Strzeleckiego, „Kuźnica” 1947, nr 11,
s. 4-5; Dyskusja o humanizmie socjalistycznym. Odpowiedź prof. Chałasińskiemu, „Odrodzenie” 1947, nr 21, s. 2; Humanizm socjalistyczny a moralność absolutna, „Odrodzenie” 1947, nr 22, s. 2 (zawiera replikę na artykuł P. Konrada
pt. Marksizm bez przyłbicy); Sens dyskusji o humanizmie socjalistycznym I i II, „Kuźnica” 1947, nr 33, s. 3-4 i nr 34, s.
2-3 (zawiera m.in. repliki na art. J. Hochwelda, Z zagadnień socjalistycznego humanizmu i J. Topińskiego, Humanistyczna realizacja humanistycznej treści socjalizmu).
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Refleksja nad czynnikami determinującymi podjęcie zagadnienia humanizmu przez
A. Schaffa ma tu – jak się wydaje – istotne znaczenie, ponieważ w artykule zatytułowanym
lapidarnie przez jego autora: Humanizm socjalistyczny, wspomniane determinacje, motywy
i intencje nie były eksponowane. Artykuł utrzymany jest bowiem w konwencji bardziej
naukowej niż publicystycznej. Autor zaczyna od obszernego cytatu (będącego w istocie
parafrazą) fragmentu pracy F. Engelsa: Rozwój socjalizmu od utopii do nauki, mówiącego o tym,
że „[…] proletariat zagarnia władzę polityczną i mocą tej władzy zamienia społeczne środki
produkcji, wymykające się z rąk kapitalizmu, we własność społeczną […]” 18. W konkluzji
stwierdza: „Walka o socjalizm – to walka o wyzwolenie Człowieka”19. Okazuje się jednak –
pisze dalej A. Schaff, „że pewne prawdy właśnie dzięki swej oczywistości i powszechności
zostają zapomniane; po prostu uważa się, że ich powtarzanie jest niepotrzebne, a z czasem
– ze zmianą warunków – sprawy drugorzędne wysuwają się na plan pierwszy, zmienia się
punkt widzenia, kolejne zadania praktyczne pochłaniają uwagę i w rezultacie zagadnienie
centralne zostaje usunięte w cień”20. Analogicznie rzecz się ma ze sprawą wyzwolenia
człowieka, rozumianego w sensie najszerszym. Tym bardziej, że „W ruchu robotniczym
panuje dziś preponderacja zagadnień praktycznych, aktualnych. W przeciwieństwie do
pierwszych etapów jego rozwoju, dziś dominują w nim zadania konkretne: jest to niezawodnie dowód siły. Ten obiektywny stan rzeczy wywiera jednak wpływ na kształtowanie
się świadomości bezpośrednich aktorów wielkiej gry – zorganizowanych bojowników ruchu robotniczego i jej widzów. Jest to zjawisko wytłumaczalne, ale wydźwięk jego bywa
ujemny. Zwłaszcza w obecnym okresie”21. Dlatego też trzeba o socjalizmie mówić jak
o humanizmie. Tym bardziej, iż „Po czasach pogardy panowania faszystowskiego, sprawa
Człowieka stała się sprawą najważniejszą: jest to normalna reakcja na podeptanie praw
i godności człowieka przez faszyzm. Dlatego tak modny stał się obecnie termin »demokracja«, tak ulubionym słowem stał się »humanizm«. Ten moment wykorzystują zręcznie przeciwnicy ruchu robotniczego, narzucając marksizmowi anty humanizm. Pomagają im w tym
częstokroć uczciwi zwolennicy socjalizmu, którzy nie znając i nie rozumiejąc ideologii
marksistowskiej przedstawiają ją w wykrzywionym zwierciadle i starają się »uzupełnić«
marksizm humanizmem, który faktycznie stanowi przecież najgłębszą istotę socjalizmu…
Ten aktualny aspekt zagadnienia, posiadającego ogromne znaczenie propagandowe, każe

18
19
20
21

A. Schaff, Humanizm socjalistyczny, (I), „Kuźnica” 1947, nr 7, s. 1. Cytuję F. Engelsa w interpretacji A. Schaffa.
Tamże, s. 1.
Tamże.
Por. Tamże.
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nam zająć się bliżej problemem humanizmu socjalistycznego”22. To bliższe zajęcie się problemem humanizmu cytowany autor zaczął od próby najogólniejszego określenia pojęcia
humanizmu. Po różnorodnych zastrzeżeniach autor stwierdza, że „Humanizm w tym
ostatnim i chronologicznie najnowszym znaczeniu da się najogólniej określić jako postawa
polegająca na stawianiu sprawy Człowieka – możliwości jego wszechstronnego rozwoju,
jego wolności, godności – jako naczelnej sprawy całej naszej działalności politycznej i społecznej”23. Jednakże ten „ogólnikowy charakter podanej definicji – stwierdzał A. Schaff –
pozwala pretendować do miana humanistycznych wszystkim kierunkom, które stawiają
sprawę Człowieka w tym sensie, że głoszą walkę o szczęście jednostki”24. W sytuacji, kiedy
mamy do czynienia z wielością humanizmów, powstaje pytanie, który z nich jest prawdziwy. Równolegle z tym problemem powstaje też zagadnienie kryteriów – pozwalających
rozstrzygnąć pierwszy problem. Możliwość rozstrzygnięcia tych zagadnień wiąże się –
zdaniem A. Schaffa – z koniecznością szczegółowej analizy historycznej na analogicznej
zasadzie jak czynimy to z problemem demokracji25. „Tylko taka konkretna analiza tworzy
podstawę dla oceny poszczególnych koncepcji humanistycznych”26.
Po analizie „wyróżniających” się epok historycznych, A. Schaff konstatuje: „Historycznie możemy więc z sensem mówić i o humanizmie chrześcijańskim, i o burżuazyjnym,
i o utopijnym. Historycznie musimy, każdy z nich dla danej epoki, wartościować pozytywnie, ponieważ są to ogniwa w wielkim łańcuchu postępu ludzkości. Ale też tylko z historycznego punktu widzenia. Sprawa nabiera zupełnie innego aspektu, gdy patrzymy na nią
z punktu widzenia dnia dzisiejszego”27. W tym miejscu – tytułem uzupełnienia – trzeba
dodać, że cytowany tu autor sformułował też i inne spostrzeżenie, które jest szczególnie
istotne dla rozważań antropologicznych, chociaż ma ono dziś wyjątkowo banalne brzmienie. A. Schaff pisał bowiem, że „Analiza historyczna wykazała nam istnienie szeregu humanizmów, które dla odróżnienia dookreślamy przymiotnikami: »chrześcijański«, »burżuazyjny«, »utopijny« itd. Ale Humanizmu przez wielkie »H« nie wykryła. Nie ma »Humanizmu« podobnie jak nie ma »Człowieka«. Istnieje »człowiek« konkretny, żywy człowiek
określonej epoki, mieszkaniec określonego kraju, członek określonej klasy i warstwy społecznej, nosiciel określonego bagażu tradycji i określonych ideałów szczęścia osobistego.
A ten różni się zasadniczo od wyimaginowanego Człowieka, tego ponad-jednostkowego,
22
23
24
25
26
27

Por. Tamże, s. 1.
Tamże, s. 1.
Tamże, s. 1.
Por. Tamże, s. 1.
Tamże, s. 1.
Tamże, s. 2. (Wyróżnienie A.S.)
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ponadczasowego, ponadmiejscowego, ponadklasowego »człowieka-w ogóle«. O takim
Człowieku nic oprócz ogólnika odnośnie jego struktury fizycznej i psychicznej powiedzieć
nie możemy. …Gdy badamy historię interesuje nas nie wysuszona abstrakcja »człowieka
w ogóle«, a żywy, występujący w wielobarwności swych powiązań społecznych człowiek;
podobnie interesujemy się tętniącym życiem humanizmem żywych ludzi, a nie wieloznacznym ogólnikiem lub mdłą abstrakcją normy etycznej” 28. Stąd też również i możliwość rozstrzygnięcia pytania, który z występujących obecnie »humanizmów« jest humanizmem
prawdziwym i jak należy ocenić pretensje jego konkurentów, można rozstrzygnąć tylko –
zdaniem A. Schaffa – „na bazie konkretnej analizy historycznej”29.
Właśnie konkretna analiza, którą cytowany tu autor przeprowadzał wykorzystując prace
K. Marksa, F. Engelsa i zawarte w nich metody oraz kryteria pozwala mu dojść „… do
właściwej węższej – jak pisał – definicji humanizmu. Przez humanizm, właściwy naszej
epoce rozumiemy opartą o realne podstawy ustrojowe dążność do wszechstronnego rozwoju każdej jednostki”. Tylko taka dążność jest dążnością do prawdziwego szczęścia jednostki. Ale tym samym zostaje zdystansowany humanizm burżuazyjny, który rezerwując
realne możliwości rozwojowe tylko dla uprzywilejowanych ograniczał zakres swych dążności humanistycznych. Zostaje zdystansowany humanizm chrześcijański, który wysuwając
postulat szczęścia jednostki, łączyl go nie z wszechstronnym rozwojem jednostki w świecie
doczesnym, a z propagandą ascezy i wynagrodzenia cnoty w zaświatach pod akompaniament pięknych słów o Miłości i Sprawiedliwości. Zostaje zdystansowany również humanizm utopijny, który nakreślił wprawdzie właściwy cel, ale nie widział dróg jego realizacji.
Na placu boju pozostaje humanizm socjalistyczny, jako właściwy naszej epoce humanizm
sensu stricto”30. Przy czym „humanizm socjalistyczny w naszym rozumieniu – podkreślał
A. Schaff – to humanizm marksistowski. Innego humanizmu socjalistycznego nie ma” 31.
Równocześnie cytowany autor wskazywał na wyższość humanizmu socjalistycznego, która
jego zdaniem tkwi nie tylko w celu, ale i w realności dróg jego urzeczywistnienia 32. „Na ten
realizm – zdaniem autora – składają się i wskazanie konkretnej siły społecznej powołanej
do walki o zwycięstwo socjalizmu – proletariatu”33. I „Dążenie do powszechnej wolności
i równości do panowania miłości i sprawiedliwości w stosunkach między ludźmi – drogą
28
29
30

31
32
33

Tamże, s. 2.
Por. Tamże, s. 2.
Tamże, s. 2. „Ta bowiem postawa humanistyczna – pisał cytowany autor, która wiąże się z socjalistycznym
celem u zwolenników nienaukowego, utopijnego socjalizmu w przeszłości i u ich epigonów w teraźniejszości,
nie jest humanizmem socjalistycznym lecz utopijnym”. (Spacja A.S.)
Tamże, s. 2.
Por. Tamże, s. 2.
Tamże.
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wiodącą poprzez walkę klas oraz podsycanie nienawiści do wroga klasowego (co) – wydaje
się sprzecznością”34. „To jest sprzeczność – dodaje A. Schaff – ale jedna z tych płodnych
w skutki, obiektywnie występujących sprzeczności, w które obfituje życie społeczne. Proletariat walczy (bowiem) o swoje interesy, swoje prawa, ale zrealizować swoją wolność może
jedynie wyzwalając całą ludzkość. I to jest jego misją dziejową” 35. Stąd też dla cytowanego
autora: „Socjalizm naukowy i humanizm socjalistyczny – to pojęcie jednoznaczne”36.
W związku z tym: „ma sens mówienie o humanizmie socjalistycznym, nie ma natomiast
sensu – zdaniem A. Schaffa – mówienie o socjalizmie humanistycznym”37. Autor akcentuje
to stwierdzenie, ponieważ w jego przeświadczeniu używanie określenia „socjalizm humanistyczny” sugerowałoby – po pierwsze: istnienie socjalizmu antyhumanistycznego 38. A „…
socjalizmu antyhumanistycznego nie było i nie ma, wobec humanistycznej istoty wszelkiego
socjalizmu (nawet teoretycznie błędnego, utopijnego, anarchistycznego) określanie »socjalizm antyhumanistyczny« zawiera ukrytą sprzeczność, contradictio in adiecto, a określenie »socjalizm humanistyczny« – pleonazm, w błąd wprowadzający. Socjalizm to jest humanizm
i nie ma socjalizmu niehumanistycznego i wobec tego określenie »socjalizm humanistyczny«
jest błędne”39. I po drugie: jakkolwiek „… nikt tego określenia (»socjalizm humanistyczny«)
nie używa”, to nie oznacza, że cały wywód o sensowności używania właściwych określeń
jest błędny40. „Expressi verbis wprawdzie go nie używają, ale jeśli idzie o istotę zagadnienia, o
jego treść, jest ono używane coraz częściej – zdaniem A. Schaffa. Jedną (bowiem) z metod
walki przeciw marksistowskiemu socjalizmowi, socjalizmowi naukowemu stało się oskarżenie go o anty humanizm”41. Przy czym oskarżenie to ze strony zdecydowanych przeciwników, burżuazyjnych liberałów, chrześcijańskich demokratów itp. nie jest tak groźne jak atak
przypuszczony z własnych szeregów42. „Dywersja wewnętrzna jest zawsze dywersją najgroźniejszą”43. Z analizy form „wewnętrznej dywersji” – rewizjonizmu, którą przeprowadza
34
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A. Schaff wynika, że ataki rozmaitych rewizjonistów były skierowane przeciwko podstawom naukowego socjalizmu to jest przeciwko materializmowi dialektycznemu i marksistowskiej socjologii – materializmowi historycznemu. „Przeprowadza się (te ataki) – stwierdzał A. Schaff – pod rozmaitymi hasłami: »powrotu do Kanta«, »pogodzenia Marksa
z Machem« itp. Postulowano »unowocześnienie« marksizmu, praktycznie próbowano go
unicestwić”44. I jakkolwiek „próby te skończyły się notorycznie bankructwem »rewizjonistów«. Nie oświeciło to jednak współczesnych »naprawiaczy« Marksa. Zmieniono tylko
flagę i hasła: tym razem hasłem dnia jest »umoralnienie« socjalizmu” 45.
Nie wchodząc w szczegóły rozważań A. Schaffa i jego krytyki „wyczynów neorewizjonistów od de Mana po Leona Bluma i George’a Izarda” – przedstawię konkluzje
jakie z tych rozważań cytowany autor wyprowadza. Otóż „system etyczno-moralny marksizmu oparty jest o materializm historyczny; z tego też gruntu wyrasta marksistowski humanizm – stwierdzał A. Schaff. »Krytycy« uważają, że to jest źle. Uważają, że socjalizm można
oprzeć na oderwanym moralizowaniu, na idei Miłości i Sprawiedliwości, odrzucając teorię
walki klas. (…) Taki jest sens hałasu, który w pewnych kołach, zwłaszcza francuskiej socjaldemokracji, podniesiono ostatnio wokół zagadnienia humanizmu”46. Jednakże – podkreślał cytowany autor, „Tu nie idzie bynajmniej o słuszne w obecnym okresie podkreślenie
czynnika humanizmu w marksizmie, o wydobycie go na pierwszy plan; tu idzie o przeciwstawienie humanizmu marksizmowi, o przeprowadzenie podziału między socjalizmem anty
marksistowskim a marksistowskim”47. Rzecz w tym, że dawniej rewizjoniści prowadzili
walkę przeciw marksizmowi pod hasłem „powrotu do Kanta, a dziś – stwierdzał A. Schaff
– stare hasło zostało zastąpione nowym: powrotu do utopistów” 48. Trzeba jednak zdawać
sobie sprawę z tego – zauważa A. Schaff, że „w swoim czasie socjalizm utopijny był kierunkiem postępowym”, podobnie jak i burżuazja „w swoim czasie była również nosicielką
rewolucji i postępu”. Współcześnie burżuazja reprezentuje siły wsteczne i hamujące rozwój
społeczny. „W nowych warunkach – zdaniem A. Schaffa – w warunkach rozkładającego się
kapitalizmu, wysoko rozwiniętej klasy robotniczej, która przechodzi do bezpośredniej walki
o socjalizm, socjalizm utopijny, jako aktualny kierunek polityczny staje się siłą reakcyjną.
De Man i Leon Blum to nie to samo, co Saint Simon i Fourier. Humanizm utopijny wielkich socjalistów utopistów był krokiem naprzód w porównaniu z humanizmem burżuazyj-
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nym; humanizm utopijny Bluma i jego zwolenników jest potężnym krokiem wstecz
w porównaniu z humanizmem socjalistycznym Marksa” 49.
W refleksji nad artykułem A. Schaffa trzeba zwrócić szczególną uwagę na końcowy jego
fragment zatytułowany: „My humaniści”. Ten bowiem fragment – jak można wnosić
z późniejszej dyskusji, był przyczyną ostrej repliki oponentów. Rozpoczynał go autor następującym stwierdzeniem: „Socjalizm naukowy jest systemem naukowym. Ale jednocześnie właśnie dzięki temu, że jest nauką i, że z naukową ścisłością prowadzi do najwznioślejszego celu, jaki postawiła sobie ludzkość na przestrzeni swych dziejów, jest poezją. Jest
poematem, pieśnią nad pieśniami ku czci wolnego człowieka, który wyzwolił się z pęt niewoli społecznej i zależności od ślepych sił przyrody, by wstąpić na najwyższe szczyty doskonałości. Ta poezja była i jest marzeniem ludzkości. I właśnie dlatego, że tylko w ruchu
marksistowskim rymowały się strofy wielkiego poematu o Wolnym Człowieku, w jego
szeregi wstępowali od wieku najlepsi, najofiarniejsi synowie rodzaju ludzkiego na całym
świecie. Wielka potęga tkwi w tej poezji, wielka siła. Nie wolno o niej zapominać, nie wolno
jej zaniedbywać – dodaje cytowany autor – jeśli pragniemy zwycięstwa”50. W końcowej
części artykułu A. Schaff zwracał szczególną uwagę na głęboki sens „podkreślania i uwypuklania” humanistycznego ideału socjalizmu będącego ówcześnie pierwszorzędnym zadaniem ruchu robotniczego51. Dlatego też pisał: „W imię zwycięstwa wielkiej idei socjalizmu
musi ruch robotniczy wywalczyć powszechne zrozumienie, że dumne słowa »My, marksiści« są równoznaczne ze szczytnym wyznaniem wiary »My, humaniści« 52.
W dwa tygodnie po opublikowaniu drugiej części artykułu Humanizm socjalistyczny ukazał
się również w „Kuźnicy” następny artykuł A. Schaffa pt. Bezdroża pseudohumanizmu53. Zawierał on ostrą krytykę artykułu J. Strzeleckiego O humanizmie socjalistycznym, który wydrukowano (we wrześniu 1946 r.) w „organie TUR-u stojącym oficjalnie – jak pisał A. Schaff – na
gruncie marksizmu”54.
W odróżnieniu od poprzednich dwóch artykułów, w „Bezdrożach pseudohumanizmu”
A. Schaff wyjaśnił przyczyny zdecydowanego wystąpienia przeciwko J. Strzeleckiemu. „Tak
się złożyło – pisał A. Schaff – że jednocześnie z artykułem J. Strzeleckiego wpadły mi
w ręce dwie książeczki francuskie wydane w ostatnim czasie, a mianowicie Ledu’a »Le
marxisme est-il depasé« oraz Hervé »La liberation trahie«. Jako, że należę do klasy »epi49
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gonów marksizmu«, jak ją raczył nazwać J. Strzelecki w swym artykule o humanizmie socjalistycznym tzn. do rzędu tych, którzy ciągle jeszcze w naiwności ducha są przekonani, że
jednak stary Marks miał rację, przyznaję otwarcie, iż artykuł Strzeleckiego mnie zdenerwował. Przyznaję się również do tego, że moje negatywne ustosunkowanie się do stanowiska
autora zostało pogłębione po przeczytaniu wzmiankowanych wyżej francuskich prac”55.
Zanim przedstawię inne powody negatywnego stosunku do artykułu J. Strzeleckiego
oraz ogólną ocenę zawartą w części wstępnej artykułu A. Schaffa Bezdroża pseudohumanizmu,
pragnę zwrócić uwagę na sens ostatniego zdania w cytowanym wyżej wyznaniu. Jest ono
bezpośrednie, szczere i jako takie zasługuje na pewno na uznanie. Problem jednakże w tym,
że A. Schaff nie tylko „ustosunkowuje się negatywnie” do stanowiska J. Strzeleckiego przez
pryzmat przeczytanych prac do czego – rzecz jasna – miał pełne prawo. Charakterystyczne
jest to, że w artykule J. Strzeleckiego usiłował on znaleźć to, co wyczytał u „francuskich
autorów”. Usiłowania te były systematycznie „pogłębiane” i w konsekwencji doprowadziły
A. Schaffa do jednoznacznie negatywnej kwalifikacji i oceny inkryminowanego artykułu.
W istocie w tym „negatywnym ustosunkowaniu się do stanowiska (J. Strzeleckiego), które
zostało pogłębione po przeczytaniu wzmiankowanych wyżej francuskich prac” mamy do
czynienia z czymś w rodzaju motywu przewodniego. Motywu powtarzanego wystarczająco
często, aby w końcu powstało przekonanie, że postawa i poglądy J. Strzeleckiego i np. de
Mana są podobne albo takie same.
A. Schaff nie pisał jakie poglądy głoszą autorzy „wzmiankowanych wyżej francuskich
prac”, ale stwierdzał, „że wynika z nich jasno, iż stanowisko autora (to znaczy
J. Strzeleckiego) nie jest oderwane i wcale nie jest tak oryginalne jak to sam autor przedstawia”56. A ponieważ „[…] atak przeciw marksizmowi – a nie ulega wątpliwości – zdaniem
A. Schaffa, że cały artykuł jest atakiem przeciw marksizmowi – wychodzi tym razem nie
tylko z własnych szeregów ruchu robotniczego, ale wszczęty został przez młode pokolenie,
co jest podwójnie niebezpieczne”57. I zaraz po tym stwierdzeniu, w trzecim akapicie swego
artykułu formułuje ogólną ocenę kwalifikującą jednoznacznie negatywnie cały artykuł
J. Strzeleckiego O humanizmie socjalistycznym umieszczając tego autora na pozycjach przeciwstawnych marksizmowi. „Artykuł J. Strzeleckiego jest – pisał A. Schaff, próbą ideologicznego rewizjonizmu w stosunku do marksizmu. I to rewizjonizmu skrajnego. Taki Bernstein, Jaurès, Cunow – stwierdzał cytowany autor – dokonując rewizji marksizmu starali się
jednocześnie zachować pozory i palili lampę przed obrazem marksizmu, którego nie zapo55
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mnieli zawiesić w swych na nowo umeblowanych pokojach. De Man natomiast zdobył się
na totalny rewizjonizm, a jego kontynuatorem, po skompromitowaniu się de Mana w czasie
wojny jako kolaboracjonisty, jest we Francji George Izard, pretendujący do miana ideologa
prawego skrzydła SFJO i twórcy nowej religii socjalistycznej. Artykuł J. Strzeleckiego –
podkreślał A. Schaff – ma takie właśnie totalne zacięcie”58.
Ponadto – zdaniem A. Schaffa – „jest to rewizja szczególnego rodzaju, rewizja marksizmu z punktu widzenia utopijnego socjalizmu. Do niedawna dyskusja na tym, czy teminy
»socjalista« i »marksista« pokrywają się, była jałowa. Marksizm pokonał wszystkich dawniejszych rywali w postaci drobnomieszczańskich prądów socjalistycznych, o których wspominał jeszcze w swoim czasie »Manifest komunistyczny« i pozostał na miejscu boju jako
jedyny »socjalizm« sensu stricto. Dopiero okres ostatni, powojenny, dzięki specjalnemu
splotowi sił społecznych, prowadzi do renesansu pewnych przejawów przedmarksowskiego, utopijnego socjalizmu. Jedną z form takiego przedmarksowskiego »prawdziwego« socjalizmu (vide »Manifest«) jest »moralny« socjalizm, którego reprezentantem jest J. Strzelecki”59. Gdyby sprawa dotyczyła tylko J. Strzeleckiego, nie warto by było wszczynać polemiki.
„Możnaby – zdaniem A. Schaffa – całą sprawę uznać za wyskok i położyć na karb niezbyt
głębokiej znajomości przedmiotu. Poglądy głoszone przez J. Strzeleckiego znajdują oddźwięk w pewnych kołach młodzieży. A więc polemika jest potrzebna” 60. Po tym stwierdzeniu w czterech kolejnych fragmentach (zatytułowanych: O krytyce sumiennej i niesumiennej;
O co idzie tow. Strzeleckiemu? Rzut oka na historię; Czy socjalizm marksistowski jest humanizmem?)
następuje surowa krytyka.
Nietrudno się domyśleć do jakich końcowych wniosków i ocen dojdzie A. Schaff „na
marginesie” artykułu J. Strzeleckiego, skoro już w części wstępnej swego artykułu tak go
„ustawił”. Stąd też wydaje się sensowniejsze, aby najpierw przedstawić główne tezy artykułu J. Strzeleckiego O socjalistycznym humanizmie, a następnie krytykę i końcowe oceny
A. Schaffa. Pozwoli to – jak sądzę – ukształtować pełniejszą podstawę do sformułowania
oceny krytykowanego artykułu.
W polskiej publicystyce pojęcie humanizmu socjalistycznego pojawiło się w kilku pismach, w artykułach zupełnie nieznanych sobie ludzi, dopiero po wojnie – stwierdził
J. Strzelecki61. Nie jest to przypadkowe w środowiskach ideowych ruchu, o tak ustalonym –
jak socjalistyczne – słownictwie. Zdaniem J. Strzeleckiego zjawisko to „… jest wyrazem
58
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przemian, dokonywujących się w sposobie odczuwania i myślenia ludzi, różnorodnie z tym
ruchem związanych. Jest wyrazem nowych doświadczeń, powstawania nowych treści świadomości, wyrazem przesuwania się ośrodka spraw uważanych za najistotniejsze” 62.
W przekonaniu J. Strzeleckiego chęć ukazania zawartości nowego pojęcia, wytłumaczenia
powodów jego powstawania prowadzi do zbliżenia sę treści doświadczeń, przeżyć, myśli
tych zespołów ludzi, którzy słowami tego pojęcia określili swoją postawę wobec życia,
tradycji i przyszłości63. W związku z powyższym J. Strzelecki sformułował interesujący –
jak sądzę – problem, który mógł stać się przedmiotem głębszej refleksji i badań. „Jeśli nie
byli przedtem

socjalistami,

jak

powstała

w

nich

wola

łączności z

tradycją

i współodpowiedzialność za teraźniejszość ruchu socjalistycznego? Jeśli uważali się przedtem za socjalistów – jak zrodziła się w nich potrzeba podkreślenia swej łączności
z naczelnymi wartościami humanizmu?”64 Cytowany tu autor sądził, że pełna odpowiedź
na te pytania byłaby jednocześnie historią działań, przeżyć i myśli. Pisaliby ją zarówno ci,
którzy byli na Zachodzie jak i ci, którzy byli w Rosji 65. Dlatego też, na pełny rodowód
pojęcia humanizm socjalistyczny – zdaniem J. Strzeleckiego, trzeba więc jeszcze poczekać 66.
Właśnie te wstępne uwagi wyznaczyły charakter jego artykułu O humanizmie socjalistycznym. „Nie jest on próbą – podkreślał J. Strzelecki – stworzenia i narzucenia – przy pomocy
obwołania go »naukowym« jakiegoś nowego »izmu«, który wyodrębniłby w ruchu nowy
partykularz. Jest przyczynkiem do opisu przemian, jakie zdarzenia lat ostatnich wniosły
w szeregi ludzi, związanych z ruchem socjalistycznym, lub bliskich głoszonym przez jego
uczestników wartościom. Jest to szkicowy zarys tych przemian, które były bezpośrednio
udziałem jednego z zespołów czasu okupacji” 67. J. Strzelecki nie pretendował więc do
tworzenia nowej koncepcji rozumienia humanizmu socjalistycznego. Natomiast bardzo
wyraźnie akcentował swój zamysł podjęcia próby opisu-interpretacji przemian jakie zdarzenia ostatnich lat wniosły w szeregi ludzi związanych z ruchem socjalistycznym. Czy
zamysłowi temu był wierny do końca swego artykułu? Odpowiedź na to pytanie oraz na
wiele innych może być rezultatem obiektywnej analizy artykułu J. Strzeleckiego O socjalistycznym humanizmie”.
Pierwszym problemem, który został wyróżniony i stał się przedmiotem wnikliwej refleksji J. Strzeleckiego, był „motyw wspólnoty”. Otóż u większości pisarzy socjalistycznych –
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zdaniem tego autora – znaleźć można wypowiedzi, z których wynika, że proletariat ma
wprowadzić ludzkość w krainę szczęścia i wolności. Jednakże ludzkość w tym ujęciu występuje jako abstrakcyjna, wyidealizowana istota; nie jest zbiorem konkretnych ludzi, lecz
wyobrażeniem wyabstrahowanych cnót68. A nam nie chodziło o ludzkość – pisał J. Strzelecki, lecz „… o żywych ludzi, naszych przyjaciół, naszych towarzyszy, znajomych z różnych zespołów okupacyjnego okresu – wreszcie o nas samych. Dlaczego ci ludzie poczuli
się związani z zasadniczymi dążeniami ruchu socjalistycznego?”69 Zdaniem cytowanego
autora – „… zrozumienie tej prostej sprawy wprowadza w ujmowanie ruchu nie od strony
gospodarczych procesów, lecz od strony ludzkich przeświadczeń. Czyż naprawdę stało się
to dlatego – jak skwapliwie podsuwają epigoni wielkiej doktryny, że znaleźli się w czasie
wojny w położeniu, które wyznaczało wspólność materialnych interesów” 70. W przekonaniu J. Strzeleckiego poczucie łączności inteligencji – zwłaszcza młodej – z dążeniami klasy
robotniczej i ideałami ruchu robotniczego powstało na całkiem innej zasadzie. „Położenie,
w jakim znalazło się w czasie wojny pokolenie młodzieży inteligenckiej roczników 19201925 było jedną z najistotniejszych okoliczności nasilania się tego poczucia. Ale nie była to
wspólność interesów, lecz wspólność sytuacji życiowej, wyzwalająca siły uczuć i świadomości, przebiegające w zupełnie innych warstwach psychiki niż świadomość znalezienia się
w tej samej rubryce na liście płac w przeróżnych przedsiębiorstwach wojennego czasu.
Powstałe w tym czasie poczucie wspólności losu i bezsłownej, międzyludzkiej bliskości
zawierało składniki ze zgoła innego wymiaru. Jednym i nienajsłabszym z nich było poczucie przynależności do jednego narodu, wyzbyte z wszelkiej dwuznaczności, płynącej z posługiwania się nim jako siłą społeczną przez różne grupy interesu lub władzy. Wojna strąciła je z rzędu odświętnych, intelektualnych wyobrażeń do rzędu uczuć bezpośrednich, codziennych, niewątpliwych, stanowiących krew naszych działań. Nikt z nas nie próbował
tłumaczyć tym, co polegli na Westerplatte, że zginęli za przesąd (jak to czynili – dodaje
J. Strzelecki, w pierwszych latach wojny, niektórzy z naszych przyjaciół w porywie doktrynalnej sumienności i dziecinnego uporu)” 71. Ale uczucie to wzmagało tylko – nie osłabiało
68
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Por. Tamże.
Tamże.
Tamże, s. 351. W przyp. J. Strzelecki pisał, że „Wyznawcy tego poglądu kręcą z uporem bicz na samych siebie.
Uzależniają urzeczywistnienie swego królestwa ziemskiego od stworzenia ustroju społecznego o mechanicznej
jedności interesów gospodarczych – a więc od rzeczy stojącej w muzeum osobliwości na honorowym miejscu
– tuż obok perpetum mobile”. Tamże, s. 351.
Tamże, s. 351. Wyróżnienie J.S. Cytuję ten fragment w całości, ponieważ byl on ostro krytykowany przez
A. Schaffa w art. Bezdroża humanizmu… Jednakże przedmiotem krytycznego ustosunkowania się tegoż autora
był przede wszystkim wątek dotyczący Westerplatte. A. Schaff zarzucał J. Strzeleckiemu „nieprzyzwoitość”.
„Tu sprawa poszła tak daleko, że graniczy z nieprzyzwoitością, Nie wiem jakich przyjaciół ma tow. Strzelecki,
jego zarzut został skierowany jednak wyraźnie pod adresem polskich marksistów, lub jakiejś ich części (tych,
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– siły naszych społecznych przekonań. „Było dla wielu z nas – pisał J. Strzelecki – jednym
z istotnych źródeł ich woli uczestnictwa w ruchu” 72. Właśnie to „…wojenne poczucie
łączności w dobrej i złej doli rzuciło ostre światło – zdaniem J. Strzeleckiego – na społeczno-gospodarczą strukturę Polski przedwojennego świata, na wynikające z niej zróżnicowanie klasowe i obyczajową obcość. Zdawaliśmy sobie sprawę, że nasilenie tego poczucia
związane jest z wojennym położeniem, że osłabnie w codzienności pokojowego życia; że
żaden ustrój nie udzieli wystarczających gwarancji braterstwa. Ale chcieliśmy ustroju, którego zasadnicze instytucje byłyby bardziej z nim zgodne. Stąd w bezpośredni sposób, stanęliśmy w nurcie dążności ruchu socjalistycznego” 73.
Przedstawiony fragment artykułu J. Strzeleckiego bardzo wyraźnie określał motywy zaangażowania jego i jego rówieśników po stronie dążeń i ideałów ruchu socjalistycznego.
Czytelne – jak się wydaje – były również aluzje tego autora, które wypowiadał pod adresem
„epigonów wielkiej doktryny”. Aluzje te mogły wprawdzie denerwować, ale nie musiały
wyprowadzać z równowagi. K. Marks umiał bowiem nawet z poglądów notorycznie idealistycznych „wyłuskać racjonalne jądro” – dlaczego zwolennicy Marksa, do których zaliczał
się A. Schaff nie próbowali w poglądach J. Strzeleckiego znaleźć elementów racjonalnych.
Tym bardziej, że w latach czterdziestych każdy, kto nawet formalnie afirmował socjalizm
w Polsce zaliczał się do przyjaciół klasy robotniczej, a więc i marksistów. Ponadto od listopada 1946 r. obowiązywała umowa przyjęta przez kierownictwa PPR i PPS zobowiązująca
członków tych dwóch organizacji do działań integrujących. Wydaje się, że J. Strzelecki,
redaktor naczelny „Płomieni”, organu akademickiej młodzieży socjalistycznej, deklarujący
wówczas pełne poparcie dla przemian dokonywanych w Polsce zasługiwał na to 74, aby
wykazać mu, że pisze mętnie, że źle rozumie i interpretuje K. Marksa, na którego powołuje
się m.in. pisząc: „Wojna była dla nas od początku wojną ideologiczną. Nikt z nas nie sprowadzał jej do walki o prawo do wyzysku między dwoma imperialistycznymi blokami. Trudno było nie zdawać sobie sprawy z gry materialnych interesów – znaliśmy zbyt dobrze
wielką lekcję Marksa, aby ta strona historii mogła być dla nas obca. Ale bezstronność
obiektywnych teoretyków imperializmu wydała się nam nieco podejrzana. Dla nas – pisał
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którzy się dali porwać »doktrynalnej sumienności«). To jest niewątpliwie insynuacja. Kto w obozie polskiej klasy robotniczej kiedykolwiek nie chylił czoła przed bohaterami Westerplatte?” „Kuźnica” 1947, nr 11, s. 4.
Tamże, s. 352.
J. Strzelecki, O socjalistycznym humanizmie, „Wiedza i Życie” 1946, nr 4-5, s. 352.
W pierwszym, wznowionym w listopadzie 1946 r. numerze „Płomieni” w nocie od red. przeczytać można
następującą myśl: „Sensem istotnym i wartością nieprzemijającą idei socjalizmu jest jej głęboki humanizm i
przekonanie, że miarą wartości wszelkich poczynań i osiągnięć społecznych jest człowiek, jego wolność, dobrobyt, szczęście…”, „Płomienie” 1946, nr 1, s. 3. Był to fragment z art. J. Hochfelda publikowanego
w „Przeglądzie Socjalistycznym” w listopadzie 1945 r.
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dalej J. Strzelecki – była to od początku walka o być albo nie być najlepszych tradycji europejskiej myśli społecznej, o dalszą możliwość rozwoju społecznej demokracji i typu życia,
opartego na poszanowaniu człowieka. I dlatego naród nie był dla nas celem absolutnym,
wyłącznym, lecz najbliższą dziedziną odpowiedzialności, w walce o ogólnoludzkim znaczeniu. Stały się nam bliskie najlepsze tradycje socjalistycznego internacjonalizmu”75.
J. Strzelecki podkreślał, że analizuje tylko jeden ze składników motywu wspólnoty –
choć jest ich w nim wiele innych. Podobnie jest też wiele innych motywów, które prowadzą
ludzi z różnych kręgów społecznych i z różnych życiowych sytuacji do uczestnictwa
w ruchu socjalistycznym. Właśnie to „spojrzenie na ruch od strony motywów i przeżyć
uczestniczących w nim ludzi – oświadczał cytowany autor – nazwaliśmy humanistycznym”76. „Z tego punktu widzenia – w jego przekonaniu – trzeba by napisać niemal na
nowo całą historię socjalizmu i historię ruchu robotniczego. Jej przedmiotem byłoby studium przemian zachodzących w ludziach, w ich świadomości i obyczajach – a nie tylko
studium gospodarczych przekształceń”. Historia taka przyczyniłaby się może do osłabienia
pokutujących jeszcze przekonań, że człowiek jest czymś w rodzaju masy plastycznej,
z której »proces dziejowy« ulepi bez przeszkody każdy, pożądany przez jego proroków –
kształt. I przyczyniłaby się być może – ta właśnie historia humanizmu napisana od nowa –
zdaniem J. Strzeleckiego – do zmniejszenia siły płynących z kręgu polityki przekonań,
dzielących ludzi z góry na wrogów i przyjaciół na podstawie ich społecznej geneologii” 77.
Z ideą „spojrzenia na ruch od strony motywów i przeżyć”, a więc z „humanistycznym
spojrzeniem”, J. Strzelecki wiązał daleko idące nadzieje. W jego przekonaniu właśnie
„…spojrzenie od strony humanistycznej ukazuje socjalizm jako sprawę ludzką w dwojakim
znaczeniu. Przede wszystkim na pierwszy plan wysuwają się w tym ujęciu ludzie, ich dążności, postawa wobec różnych wartości życia, rozwój ich wyobrażeń i myśli. Procesy gospodarcze spadają do roli jednego, najważniejszego być może, z czynników, poprzez które
kultura nadaje człowiekowi jego ostateczny, historyczny kształt. Po wtóre, zrozumienie
różnorodności motywów, łączących poszczególnych ludzi z ruchem socjalistycznym, wytwarza świadomość, że uleganie naciskowi społeczno-gospodarczych kategorii nie jest
ostatnim słowem człowieka. W osobowym, nie w społeczno-historycznym przekroju,
ostateczne słowo może należeć do sił – powiedzmy za Bergsonem – otwartej moralności,
sił twórczego rozwoju ludzkiej osobowości. Socjalizm ujęty jako wyraz działania tych sił
staje się więc nie tylko wyzwoleniem proletariatu (niech tylko nikt nie sądzi, że to by nam
75
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J. Strzelecki, O socjalistycznym humanizmie, „Wiedza i Życie” 1946, nr 4-5, s. 352. (Wyróżnienie J.S.)
Tamże, s. 352.
Tamże, s. 352. (Wyróżnienie J.S.)
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wystarczało) – podkreśla J. Strzelecki – lecz wyzwalaniem się ludzi spod władzy bezosobowych, społeczno-gospodarczych kategorii. Staje się rozwojem ludzi i dojrzewaniem wspólnoty”78.
W zakończeniu rozważań zawartych w tej części artykułu J. Strzelecki akcentował fakt,
że „… poznanie tej strony socjalizmu, powstałe pod wpływem przeżyć czasu wojny, zbliżyło nas do poglądu jednego ze współczesnych teoretyków. W artykule Socjalizm, wydanej
przez Seligmana encyklopedii nauk społecznych pisze on: „Ruch ten nie jest związany
z żadną formą społecznej czy gospodarczej organizacji, lecz pojawia się zawsze i wszędzie,
gdy rzeczywistość rani moralnie dziedzictwo człowieka. (…) Istotnym źródłem rewolucyj –
pisał J. Strzelecki cytując – były te podstawowe moralne wartości”79.
Przedstawiłem niemal w całości dwa wstępne fragmenty artykułu J. Strzeleckiego: Uwagi
wstępne i Motyw wspólnoty, ponieważ stały się one przedmiotem szczególnie „negatywnego
ustosunkowania się” A. Schaffa. Autor ten uzasadniając w artykule Bezdroża pseudohumanizmu sformułowany pod adresem J. Strzeleckiego zarzut o „próbę ideologicznego rewizjonizmu w stosunku do marksizmu” cytował przede wszystkim wypowiedzi zawarte w tych
dwóch fragmentach. Pominął natomiast całkowitym milczeniem pozostałe fragmenty
artykułu J. Strzeleckiego. Nie „ustosunkował się” do wyraźnie eksponowanej w tymże
artykule idei humanizacji środowiska pracy80 oraz koncepcji społeczeństwa otwartego 81.
Nie odniósł się do krytycznych rozważań J. Strzeleckiego „przeciwko tzw. wyższej moralności”82 i krytyki kultury mieszczańskiej83. Zignorował pomysł propagandy wytwarzającej
relacje zaufania i przyjaźni84.
Pojawia się uzasadnione pytanie – dlaczego A. Schaff jako marksista odrzucił bez wahania, bez próby jakiegokolwiek ustosunkowania się – wszystkie bez wyjątku pomysły, spostrzeżenia i idee J. Strzeleckiego? Wiele z tych spostrzeżeń i uogólnień było przecież rezultatem konkretnego i jakże bolesnego doświadczenia zbiorowego Polaków czasu hitlerow78
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Tamże, s. 352-353. (Wyróżnienie J.S.)
Tamże, s. 352. Sądzę, że w tym miejscu należy zwrócić uwagę na to, do jakiego „poglądu zbliżał się” J. Strzelecki w kwestii genezy ruchu socjalistycznego oraz „istotnego źródła rewolucyj”. Z tego „zbliżenia” widać wyraźnie, że nie do marksistowskiego. Jednakże J. Strzelecki określając dokładnie swoją orientację potwierdzał
jedynie znaną tezę, że nie każdy socjalista jest marksistą. Ale z tego, że nie każdy socjalista jest marksistą nie
wynika automatycznie – jak chciał A. Schaff – iż socjalista, który nie afirmuje w pełni marksistowskiego stanowiska np. w sprawie „istotnego źródła rewolucyj” musi być rewizjonistą, i to skrajnym. Taki zarzut należało
uzasadnić poważniejszymi argumentami niż powołanie się na podobieństwa między poglądami głoszonymi
przez H. de Mana i autora, o którym J. Strzelecki pisał, że się do jego poglądów „zbliżył”.
Por. Tamże, s. 353-354.
Por. Tamże, s. 359-361.
Por. Tamże, s. 355-357.
Por. Tamże, s. 357-358.
Por. Tamże, s. 358-359.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

26

Bronisław Burlikowski

skiej okupacji. Wydaje się, że właśnie cena jaką wówczas płaciło między innymi również
i pokolenie J. Strzeleckiego za lekcję dojrzałości narodowej i społeczno-politycznej, powodowała tak mocne akcentowanie znaczenia edukacyjnego czasów pogardy. To dlatego
właśnie J. Strzelecki w artykule O socjalistycznym humanizmie każdy fragment swoich rozważań rozpoczynał przypomnieniem wpływu przeżyć wojennych na rozumienie istoty dane
zjawiska społecznego, na samowiedzę, na określenie stosunku do przeszłości i przyszłości.
Rodzi się więc pytanie, czy wszystkie spostrzeżenia i uogólnienia J. Strzeleckiego będące
rezultatem przeżyć i doświadczenia, musiały być sprzeczne z marksizmem? Wydaje się, że
refleksja nad społeczno-politycznymi implikacjami okupacji miała wówczas istotną wartość.
Szkoda jednak, że niektóre konstatacje zawarte w artykule J. Strzeleckiego nie zostały właściwie odczytane i wykorzystane w pedagogice społecznej kształtującej socjalistyczne stosunki międzyludzkie. Szkoda, że stało się tak, iż zostały one wprawdzie omówione i wyakcentowane przez J. Strzeleckiego, ale odrzucone jako rewizjonistyczne. Obciążone rewizjonistyczną anatemą czekały na ponowne „odkrycie” jako niesprzeczne z marksizmem.
Wydaje się, że trzeba też wyjaśnić, jak wówczas sam A. Schaff określał „rewizjonizm”
oraz jak w świetle jego określenia przedstawiają się poglądy J. Strzeleckiego zawarte
w artykule O socjalistycznym humanizmie, które A. Schaff traktował jako jednoznacznie rewizjonistyczne w stosunku do marksizmu. Tym bardziej, że w krytycznym artykule A. Schaffa
Bezdroża pseudohumanizmu znajdujemy określenie rewizjonizmu – właściwie określenie tego,
kiedy nie ma jeszcze rewizjonizmu oraz kiedy „zaczyna się” rewizjonizm. Otóż – zdaniem
tego autora – „… marksiści bynajmniej nie uważają, że marksizm jest »przestarzały«, mają
poważne dane po temu, by twierdzić, że u podstaw tego pochopnego uśmiercania marksizmu leży najczęściej po prostu nieuctwo, nieznajomość elementarnych tez marksizmu, ale
nigdy nie występują przeciw zmianie poszczególnych jego twierdzeń, przeciw dalszemu
jego rozwojowi. Na odwrót, uważają, że tylko taki rozwijający się marksizm pozostaje
w zgodzie z własnymi założeniami (w szczególności z metodą dialektyczną) określając taki
marksizm jako żywy, przeciwstawiają go martwemu, dogmatycznemu. Że taki żywy marksizm to nie tylko postulat, to nie tylko słowa, a realny fakt, o tym świadczy historyczny
rozwój myśli marksistowskiej, ale to nie jest rewizjonizm. Rewizjonizm zaczyna się tam,
gdzie zmianie podlegają nie poszczególne konkretne tezy, a sam system, jego podstawy
teoretyczne”85. Czy J. Strzelecki był rewizjonistą w świetle sformułowanego przez
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A. Schaff, Bezdroża pseudohumanizmu. Na marginesie artykułu J. Strzeleckiego, „Kuźnica” 1947, nr 11, s. 4.
(Wyróżnienia B.B.)
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A. Schaffa kryterium? Mówiąc ściślej – czy zmieniał „sam system” K. Marksa, „jego podstawy teoretyczne”?
W drugim merytorycznym fragmencie artykułu traktującym o humanizacji środowiska
pracy J. Strzelecki pisał tak oto wyjaśniając: „Czas wojenny sprzyjał szczególnie zrozumieniu dążności do humanizacji środowiska pracy, tzn. do tworzenia warunków, w których
techniczny przebieg wykonywania pracy, stosunki w zespole złączonym wytwórczym zadaniem, oraz wygląd miejsca pracy wywoływałby w człowieku poczucie zżycia, a nie odrazy;
w których praca mogłaby być ocenianą, jako pozytywna część życia – nie jako zewnętrzny
przymus”86. W przekonaniu J. Strzeleckiego na stosunek człowieka do pracy wpływa również „świadomość przeznaczenia wytworu, świadomość celu, któremu ma służyć” 87. To
właśnie niemiecki system organizacji pracy z lat wojny najdobitniej wykazywał, że środowiska pracy ulegały pełnej dehumanizacji: „Nic nie służyło życiu, wszystko służyło zatracie
i cel pracy i jej warunki”88. Ten stan rzeczy pobudzał do refleksji nad istotą organizacji
pracy w normalnym – jak pisał J. Strzelecki – pokojowym środowisku kapitalistycznej gospodarki. Środowisko to w gospodarce kapitalistycznej jest również wyzbyte z pierwiastków
służby życiu. Dzieje się tak dlatego, ponieważ „… celem pracy jest tu potrzeba, której
pojęcie uległo szczególnej wykładni: potrzebującym jest tylko ten, który płaci, nie ten,
któremu brak. Ze zrozumienia tej cechy kapitalistycznego przedsiębiorstwa płynie ironiczne określenie Sombarta: fabryka np. butów w ustroju kapitalistycznym nie jest w rzeczywistości fabryką butów – jest fabryką zysku. Cały udział kapitalistyczny jest wielką fabryką
zysku, która – choćby miliony żyły w niedostatku – staje, gdy nasycony jest kapitalistyczny
rynek. Poza obrębem rynku pozostają potrzeby, których zaspokajanie nie opłaca się
w błędnym kole kapitalistycznego gospodarowania” 89. Stąd – pisał J. Strzelecki – dążność
do humanizacji środowiska pracy obejmuje nie tylko uzgodnienie technicznego sposobu
wytwarzania i zespołowych stosunków w pracy na terenie poszczególnych jednostek wytwórczych z potrzebami psychiki robotnika, lecz także stawia ona sobie za cel przemianę
zasady gospodarowania, w której coraz większa ilość potrzeb powinna być zaspokojona
drogą produkcji i rozdziału dóbr oraz usług o charakterze użyteczności społecznej” 90.
Dlatego też – zdaniem J. Strzeleckiego – „…postawa humanizmu socjalistycznego zwraca
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J. Strzelecki, O socjalistycznym humanizmie…, s. 353.
Tamże, s. 353.
Tamże, s. 353.
Tamże, s. 354. Werner Sombart (1963-1941) ekonomista niemiecki początkowo zwolennik K. Marksa, później
przeciwnik – przekonany, że to przemiany zachodzące w mentalności ludzi, w postawach psychologicznych
stanowią klucz do zrozumienia rozwoju gospodarczego.
Por. Tamże, s. 354.
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się w tej dziedzinie nie tylko przeciw zasadniczym cechom organizacji pracy w ustroju
kapitalistycznym i w ustroju wojennej lub zmilitaryzowanej gospodarki faszyzmu. Zajmujący ją ludzie nie sądzą, że rola ich polega tylko na tworzeniu haseł: i kończy się z chwilą gdy
partie robotnicze dochodzą do władzy. Sądzą, że na dobrą sprawę, rola ich zaczyna się
dopiero wtedy. Rzeczywistość społeczna staje się bowiem dopiero wtedy podatna na
kształtowanie wzdłuż linii ich dążeń. Równocześnie jednak pamiętają – pisał dalej – że
marksizm nie jest dorożką, z której można w każdej chwili wysiąść, to znaczy, że słynna
zasada – byt społeczny określa myślenie – stosuje się również do socjalistów i marksistów,
nie wyłączając tych, którzy zajmują naczelne miejsca państwowego i gospodarczego aparatu”91. Albowiem „teoretycznie nie jest wykluczone, że z chwilą dojścia do władzy zmienia
się perspektywa społecznego widzenia. Inne sprawy zaczynają zajmować ognisko świadomości, a sprawy dawne ukazują się w innym świetle ze zmienionego szczebla społecznej
drabiny i w przebiegu pełnienia nowych funkcji”92. Oddalam cisnącą się w tym miejscu
możliwość wielowątkowego komentarza o trafności teoretycznego założenia dokonanego
przez J. Strzeleckiego w 1946 r., które stanie się dla A. Schaffa w latach sześćdziesiątych
punktem wyjścia dla jego teorii o „nieuchronności” alienacji państwa, władzy itd. w socjalizmie93. Oddalam możliwość takiego komentarza, aby nie zaciemniać rozumienia sensu
wywodu J. Strzeleckiego. Autor ten pisząc o humanizacji środowiska pracy nie eliminował
możliwości, „że hasło wydajności pracy dla dobra ogółu przesłonić może – wobec technicznych i gospodarczych trudności – świadomość konieczności takiego przekształcania
środowiska i stosunków, aby praca wydajna uważana była za punkt honoru uspołecznionego i ceniącego swą sprawność robotnika, a nie za przymus nakładany przez administrację
zakładu”. Albowiem „przyjęcie fabryk na własność ogółu (a właściwie Ogółu) oznaczać
musi – pisał – dla konkretnego robotnika, doświadczającego konkrety nie zaś abstrakcję,
91
92
93

Por. Tamże.
Por. Tamże, s. 354.
„Wśród różnych możliwych podziałów i ich kryteriów (biorąc pod uwagę, że całkowita równość ludzi pod
każdym względem jest fikcją) na czoło wysuwa się podział, którego podstawą jest sprawowanie jakiejś władzy
– choćby administracyjnej (w wyłożonym wyżej sensie tego słowa). Jest przecież rzeczą jasną, że jeśli musi pozostać państwo jako rozległy i skomplikowany aparat zarządzania życiem społecznym, to musi również istnieć
grupa czy warstwa ludzi, którzy te funkcje sprawiają. Im rozleglejszy będzie ze względów na techniczne konieczności ten aparat, tym większa będzie też warstwa zarządzających; im bardziej skomplikowany i hierarchicznie uporządkowany (również ze względu na konieczności techniczne) będzie ten aparat, tym większą rolę
odgrywać będzie hierarchia w strukturze tej warstwy. Czyż to nie stwarza dodatkowego niebezpieczeństwa
alienacji społecznej”. „Alienacja występuje więc i w społeczeństwie socjalistycznym. I taka, która jest zwyczajnym, nie przezwyciężonym jeszcze reliktem przeszłości, i taka również, która bardziej organicznie, trwalej wiąże się z warunkami nowego ustroju. W każdym razie zagadnienie to istnieje i musi stanowić przedmiot refleksji
i realnej troski”. A. Schaff, Marksizm a jednostka ludzka, Warszawa 1965, s. 186-187 i s. 193. Trzeba było aż
dziewiętnastu lat, aby A. Schaff dojrzał sensowność i potrzebę „refleksji i realnej troski” nad zagadnieniami, o
których pisał w 1946 r. J. Strzelecki.
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coś więcej niż zmianę personalnego składu grupy urzędniczej. Musi oznaczać – podkreślał
cytowany autor – stopniowe urzeczywistnienie wartości, objętych pojęciem humanizacji
środowiska pracy. Musi oznaczać zbliżanie się układu ludzkich stosunków w zakładzie do
pełnego sensu pojęcia wytwórczej załogi”94.
Nie wydaje mi się aby można rozważania J. Strzeleckiego o humanizacji środowiska pracy kwalifikować jako rewizjonistyczne w stosunku do marksizmu – jak to uczynił Adam
Schaff. Nie sądzę bowiem, aby samo powołanie się na W. Sombarta – wyjątkowo zresztą
trafne w odniesieniu do kapitalizmu – było czymś zgubnym dla marksizmu. Rzecz jasna,
nie jest obojętne na kogo powołuje się autor dokonujący oceny jakiegoś zjawiska społecznego, jednakże decydujące znaczenie ma słuszność oceny, jeżeli jest ona słuszna
w społecznym odczuciu. Do J. Strzeleckiego można by mieć zastrzeżenie, że nie używa on
przyjętych wśród powołujących się wówczas na K. Marksa określeń w rodzaju:
„…w interesie pracujących mas…” itp., lecz określenia: „w interesie ogółu (a zwłaszcza
Ogółu)”. Ale może to być w istocie tylko i wyłącznie zastrzeżenie, że podobne określenia,
czy też styl są proweniencji socjaldemokratycznej i jako takie mogą w ówczesnej sytuacji
prowadzić bądź do zamazywania różnic między marksistowską a socjaldemokratyczną wizją
socjalizmu bądź też do utożsamiania tych wizji. Trzeba jednakże podkreślić, że Jan Strze-
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J. Strzelecki, O socjalistycznym humanizmie…, s. 354. Zauważyć należy, że J. Strzelecki nie używa pojęć „alienacja”, „dezalienacja”, ma jednakże na myśli to samo, co Adam Schaff – piszący acz dopiero w 1983 r.: „Po
pierwsze w świetle tego, co powiedzieliśmy dotąd o alienacji i dezalienacji, wynika wyraźnie, że najgłębszą treścią socjalizmu jako kierunku społecznego jest wszechstronna dezalienacja życia ludzi. Kto tego nie zrozumiał,
nie rozumie i nie realizuje humanistycznej treści socjalizmu marksowskiego, tego podstawowego – i jakże ważnego w praktyce, gdy zostaje zlekceważony – postulatu, by socjalizm budować dla ludzi, tzn. mając na uwadze
człowieka jako wartość najwyższą”. W artykule A. Schaffa, na który się tu powołuję znajdujemy kapitalne
stwierdzenie, nie wiążące się wprawdzie bezpośrednio z „teorią alienacji”, ale ze sprawą określania tych, którzy
zajmują się zagadnieniami alienacji i „humanizacji marksizmu”. „Po trzecie wreszcie – co wynika z powiedzianego wyżej – pisze w 1983 r. A. Schaff, teoria alienacji znajduje zastosowanie nie tylko do analizy kapitalizmu, lecz również – a w pewnych wypadkach przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie – do socjalizmu. Faktycznie wszystkie zjawiska alienacji – mimo usunięcia własności prywatnej środków produkcji – pozostały w sile
również w socjalizmie, chociaż w zmienionej postaci. Stąd i strach środowisk konserwatywnych w krajach socjalistycznych – i to zjawisko w nich występuje – przed teorią alienacji: próby przeczenia jej istnieniu w marksizmie na początku, następnie próby jej dyskredytowania, a przynajmniej przemilczanie. Kto się tymi sprawami
zajmuje, ciągle jeszcze ryzykuje epitet rewizjonisty. Ciągle jeszcze występują troglodyci stalinizmu, którzy
twierdzą, iż Marks widział możliwość zastosowania teorii alienacji wyłącznie do kapitalizmu, i w tym wypadku
sięgają nawet do cytatów z Manuskryptów, które odnoszą przecież zwykle do okresu
»przedmarksistowskiego« w działalności Marksa. Czyż nie jest jasne, że jest to przestępstwo w stosunku do
marksizmu i sprawy socjalizmu, gdy odrzuca się tak ostre i skuteczne narzędzie analizy jakim jest teoria alienacji? Jest to oczywisty nonsens. Jasne, że należy stosować teorię alienacji (dezalienacji) również do socjalizmu,
wbrew oporowi broniącej swych partykularnych interesów biurokracji”. A. Schaff, Marksizm dzisiaj. Znaczenie
Marksowskiej teorii alienacji, „Studia Filozoficzne” 1983, nr 3, s. 5. Należy zgodzić się z sentencją A. Schaffa w
kwestii „troglodytów stalinizmu…” i „przestępstwa w stosunku do marksizmu i sprawy socjalizmu…” rozszerzając jej wyjątkową trafność również do lat czterdziestych, a zwłaszcza pięćdziesiątych.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

30

Bronisław Burlikowski

lecki nie ukrywał swoich ideowych związków i partyjnej przynależności 95. Jego stanowisko
było bez wątpienia inne od stanowiska jakie wówczas zajmował A. Schaff. Ale czy było
ono w totalnej opozycji w stosunku do stanowiska K. Marksa, F. Engelsa, W. Lenina?
Przyjrzyjmy się dwóm fragmentom krytycznym J. Strzeleckiego wymierzonym przeciwko tak zwanej „wyższej moralności” oraz kulturze mieszczańskiej. Wyróżniają się one bezsprzecznie ową innością. Nie sądzę jednak, aby można było je traktować jako zabieg godzący w „sam system, jego (to znaczy marksizmu) podstawy teoretyczne”, a więc jako rewizjonistyczne w stosunku do marksizmu. J. Strzelecki bowiem po przypomnieniu, że lata
wojny najdobitniej ukazały „nędzę skutków jakie wnosi w zbiorowe i jednostkowe życie
wolna gra zasad i nawyków tzw. wyższej politycznej moralności” 96, stwierdzał, że to właśnie hitleryzm stworzył klasyczny wzór systemu opartego na zasadach tej moralności
i klasyczny wzór człowieka ulegającego temu systemowi. „W systemie tym – podkreślał –
każdy człowiek, każda dziedzina życia podlega ocenie z punktu widzenia swej przydatności
do urzeczywistnienia celów klasy polityków… Wszystko, co z tego punktu widzenia jest
bezużyteczne, jest tym samym szkodliwe”97. Zasady wartościowania politycznego grupy
żyjącej w ciągłym stanie bojowego pogotowia rozciągane są na całość kultury, na moralność, na naukę itp. „Polityka – stwierdzał Jan Strzelecki – staje się naczelną dziedziną życia;
bojowość polityczna swoich – najwyższą wartością. Zakres obowiązywania jakichkolwiek
norm moralnych kończy się na grupie swoich. Poza jej granicami rozciąga się przestrzeń
próżni moralnej, w której żyją obcy uważani w najlepszym przypadku – za potencjalnych
jedynie przeciwników. Wobec nich obowiązują zasady, które jeden z niemieckich socjologów nazwał moralnością stolarza wobec nieheblowanej deski. Trzeba z nich strugać wióry,
dopóki nie przybiorą wymaganej gładkości” 98. J. Strzelecki przypomniał stanowisko Carla
Schmitta – jednego z teoretyków narodowego socjalizmu, który był przekonany, że liberalizm jest sentymentalnym nieporozumieniem, a chęć znalezienia wspólnego języka z przeciwnikiem jest wyrazem słabości lub humanitarnego zbłąkania, albo też mętności w pojmowaniu istotnych praw polityki99. Albowiem prawa polityki, pojmowane przez Schmitta
naturalistycznie, wynikają z poddania stosunków między ludźmi pod władzę kategorii: wróg
i przyjaciel. „Nad światem wydanym władzy tych kategorii – wyjaśniał J. Strzelecki – nie
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J. Strzelecki członek PPS, red. nacz. „Płomieni”, pisma stanowiącego organ akademickiej młodzieży socjalistycznej, przewodniczący (do zjednoczenia ruchu młodzieżowego) Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej.
J. Strzelecki, O socjalistycznym humanizmie…, s. 355.
Tamże, s. 355.
Tamże, s. 355 (wyróżn. sp. J.S.).
Tamże.
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istnieje żadne niebo wspólnych wartości. Wiara w możliwość wspólnoty osłabia walczących. Niebo jest tylko jedno: niebo zwycięstwa” 100. Przy takim ustawieniu sprawy – stwierdzał cytowany autor – ulega zanikowi wszelki pozainstrumentalny stosunek do człowieka.
Do trzech cech stosunków rządzonych zasadami tak zwanej wyższej moralności – charakteryzujących się tym, że użyteczność widziana oczami politycznej elity jest zawsze miarą
wszelkiej wartości, że w stosunkach międzyludzkich zdominowanych przez tę moralność
istnieje ścisły i ściśle przestrzegany podział na swoich i obcych oraz wynikające z niego
zasady postępowania, że w stosunkach tych jako nieuchronne następstwo pojawia się zanik
takich stosunków, które nie mają charakteru instrumentalnego – J. Strzelecki dodawał
czwartą cechę101. „Jest nią – pisał – dążność do usunięcia autorytetu ludzi bezstronnych,
związanych w swym poczuciu odpowiedzialności z istnieniem wartości moralnych, wspólnych ludziom obu stron”102.
Dążność taka ma swe źródła – zdaniem cytowanego autora – w przekonaniu zwolenników tzw. wyższej moralności, że wszelka bezstronność jest zawsze rodzajem niezależności
od moralności swoich, a to w ich przekonaniu jest bardziej niebezpieczne od przekonań
wroga. „Gdyż z sądem wroga nie trzeba się liczyć – stwierdzał J. Strzelecki, a sąd, w którym
wyczuwa się pewną obiektywność, narusza absolutną pewność, utrudnia przystosowanie się
do jednolicie ustalonych obowiązujących poglądów. Te obawy są źródłem podejrzliwości
wobec wszelkich nadrzędnych kryteriów moralnych. Zostają one uznane za twór podstępu
grupy wrogów, grupy o przeciwnych narodowych lub klasowych dążeniach” 103.
Zważywszy na to, iż faktycznie istnieje pewna zbieżność między zanikaniem ośrodków
kształtowania się względnie niezależnej opinii publicznej a szerzeniem się zasad „wyższej”
moralności oraz fakt niechęci zwolenników tejże moralności wobec środowisk opierających
się wszechwładzy politycznych kategorii dzielących ludzi na wrogów i przyjaciół
J. Strzelecki przyjął, że w czwartej dążności zwolenników „wyższej” moralności kryje się
największe niebezpieczeństwo zagrażające sprawie socjalistycznego humanizmu 104. „Gdyż
w stosunku do tej dziedziny – dziedziny władzy i jej zdobywania – humanizm oznacza
troskę o to, by wzrost zakresu i siły aparatu władzy nie sprowadził człowieka do roli narzędzia i nie ograniczył jego życia do wykonywania poleceń elity i aby pojęcie przeciwnika
100
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Tamże.
Tamże, s. 355.
Tamże.
Tamże, s. 355-356 (wyróżn. J.S.). Cytowany autor dodaje – wszyscy pamiętają wywody niemieckich filozofów,
którzy twierdzili, że moralność chrześcijańska jest wytworem niewolników, usiłujących osłabić warstwę panów. Otóż zdaniem J.S. nie zmienia istoty sprawy fakt, że się ją uzna za wytwór mieszczaństwa dążącego do
osłabienia proletariatu (Tamże, s. 356).
Por. Tamże, s. 356.
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politycznego czy ideowego nie utożsamiało się z pojęciem absolutnego wroga, wobec którego każda broń jest wskazana i święta”105. J. Strzelecki podkreślał, że o „wyższej moralności” pisze dlatego, ponieważ zbliżone do niej formy działania oraz typy ludzi kształtujący
się w zgodzie z jej zasadami pojawiają się z pewną nieuchronnością po obu stronach,
w każdym okresie wzrostu społecznych i politycznych antagonizmów. A jej pojawianie się
jest związane w przekonaniu J. Strzeleckiego nie tyle z ideologią, ile z nasileniem i zakresem
walki106. Jest ona charakterystyczną chorobą okresu społecznych przemian. Może grozić
również i nam. I jeśli nie chcemy, żeby środki spaczały cel, żeby w praktyce powstał trwały
trwały rozbrat między działaniem socjalistów a wartościami socjalizmu – to musimy dostrzec i przezwyciężyć w sobie i wśród nas wszystkie płynące od tej strony pociągające
wielu swą skutecznością pokuszenia”107. Dlatego pisał dalej J. Strzelecki – „Trzeba się przyzwyczajać do trudnej, niewygodnej prawdy, że przeciwnik polityczny jest także człowiekiem, że żadna sprawa nie jest tak święta, aby uzasadniać pełną autonomię swoistej politycznej moralności”108. Aby uniknąć możliwych nieporozumień J. Strzelecki pisał: „Nie
jesteśmy zwolennikami nadstawiania drugiego policzka (…). Byliśmy zwolennikami programu austriackiej socjal-demokracji, dla której hasło »dyktatury w obronie demokracji« nie
było tylko frazesem. Ale właśnie dlatego powtarzamy: między stosowaniem siły płynącym z
konieczności działania w obronie wartości a stosowaniem siły płynącym ze skłonności
działających i w obronie uroszczeń – jest spora różnica. Musimy ją dostrzec. Więcej: musimy ją dostrzegać ciągle i bez przerwy – przede wszystkim w naszym własnym działaniu.
Nie jest to łatwe. I choćby dlatego warto uznawać autorytet ludzi bezstronnych i istnienia
szczególnych wartości moralnych, które ci ludzie bezstronni mają reprezentować”109.
W fragmencie artykułu Krytyka kultury mieszczańskiej J. Strzelecki podkreślał, że cechą
humanizmu socjalistycznego jest krytyka społeczeństwa kapitalistycznego iobyczajowości
mieszczańskiej nie tylko z gospodarczo-społecznego, lecz także i z kulturalnego punktu
widzenia. Krytyce podlega bowiem taki „typ człowieka, dla którego wartością najwyższą
jest posiadanie: który ocenę siebie samego i innych opiera na miarach, dających się przeliczyć na wartość pieniężną; który do celów swego działania nie przykłada innych sprawdzianów, jak sprawdzian opłacalności” 110. W charakterystyce tego typu człowieka J. Strze105
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Por. Tamże.
Por. Tamże, s. 356.
Por. Tamże.
Por. Tamże.
Tamże, s. 556-557. H. de Man, którego poglądy A. Schaff tak chętnie imputował J. Strzeleckiemu – głosił, że
„Nie ma silniejszej broni przeciw przemocy, niż odmowa stosowania przemocy”. H. de Man, O psychologii społecznej, Warszawa 1937, s. 356.
Tamże, s. 357.
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lecki zwracał uwagę na jego marność, nie istnieje on bowiem poza dziedziną swego posiadania. „W oczach ludzi jest on (tylko) właścicielem. Swą godność i swe znaczenie czerpie
z posiadanych rzeczy. One są podstawą jego miejsca w świecie. Jeśli się na nie wdrapać nie
potrafi, zostanie niezauważony i pominięty. Człowiek ten, postawiony poza krąg rzeczy,
które posiada, czuje się i jest zresztą niczym. Rzeczy nie są dla niego najbliższymi narzędziami działania. Są celem samym w sobie, podstawą poczucia własnej wartości. Stąd jego
lęk przed nadejściem czasu, który by przyniósł zanik ich znaczenia. Gdyż – niech to zrozumieją ludzie, uważający się za uczniów Marksa – jego niechęć do socjalizmu płynie nie
tylko z obaw o utratę własności, lecz z zachwiania się podstaw jego samopoczucia. Z obaw
o utratę znaczenia, również we własnych oczach. Bo czym będzie ten człowiek w świecie,
w którym nie własność udziela ludziom siły i godności? Czym będzie, jeśli nie będzie mógł
być właścicielem?”111
Przedstawiłem w całości charakterystykę J. Strzeleckiego w odniesieniu do istoty wyobcowanej – jaką jest „właściciel” – „posiadacz” wraz z specyficzną „perswazją” skierowaną
do uczniów Marksa, która w odróżnieniu od samej charakterystyki ma wyjątkowo niejasny
charakter, ale równocześnie wyjątkowo istotne znaczenie. Otóż J. Strzelecki nie twierdził,
że K. Marks podzielał przekonanie, że „niechęć właściciela do socjalizmu płynie tylko
z obaw o utratę własności…”, ale też i nie zaprzeczał temu. Natomiast takie przekonanie
imputował jednak jego uczniom. A kierując niecierpliwą uwagę pod ich adresem, sam się
z ich grona wykluczał. To znaczy wykluczał się zdecydowanie z grona tych, którzy sądzą,
że niechęć właściciela do socjalizmu płynie tylko z obawy o utratę własności. J. Strzelecki
najwidoczniej nie uświadamiał sobie tego, że autor Rękopisów ekonomiczno-filozoficznych i Kapitału też wyrzekłby się takich uczniów i takiego marksizmu – stwierdzając: „nie jestem
marksistą”. Wydaje się, że J. Strzelecki myślał wówczas o „dwóch Marksach”; świadczy
o tym zakończenie jego artykułu, o którym za chwilę.
Pomijając interesujące spostrzeżenia J. Strzeleckiego dotyczące wytworzenia się specyficznego typu posiadacza w Polsce112, analizę czynników determinujących decyzję podjęcia
i rozwoju socjalistycznej krytyki kultury mieszczańskiej oraz woli jej przebudowy – stwierdzić należy podkreślaną akceptację marksowskiej teorii nadbudowy w przekonaniu J. Strzeleckiego „… oddaje ona wiernie obraz świata, widziany z perspektywy klasy robotniczej,
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Tamże, s. 357. (Wyróżn. J.S.) Zdanie o „uczniach Marksa…” zniknie w kolejnych wznowieniach. Por.
J. Strzelecki, Kontynuacje (2), PIW, Warszawa 1974, s. 85.
„Wśród polskiej inteligencji pewne wartości kultury umysłowej – zdaniem J. Strzeleckiego, pełniły rolę społeczną odpowiadającą posiadaniu rzeczy. Tu zamiast fabryk lub kamienic posiadano Mickiewicza lub znajomość prądów francuskiej literatury”, Tamże, s. 357.
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żyjącej w okresie jej powstania. Oddaje ona również wiernie istotną funkcję pełnioną
w świecie mieszczańskim przez pewne wartości kultury” 113. Właśnie zrozumienie tej strony
teorii nadbudowy było dla nas – jak pisał – punktem wyjścia w kierunku socjalistycznego
humanizmu114. Stąd też w jego przekonaniu trzeba postawić za cel przekształcenia kultury,
a nie formalną zmianę nadbudowy albo tylko upowszechnienie istniejącej – lecz zmianę
funkcji kultury w życiu każdego człowieka. „Chodzi o to, aby sztuka stała się bliższa codziennemu życiu, a życie bliższe sztuki, znajdujące w niej swój wyraz i kształt” 115.
Okres życia okupacyjnego był też dla J. Strzeleckiego podstawą do konstruowania najstosowniejszego – z punktu widzenia socjalistycznego humanizmu – modelu propagandy.
W przekonaniu tego autora okres ten „… sprzyjał rozwojowi typu ideowego oddziaływania, które wychodziło od człowieka i zwracało się ku człowiekowi, lub od zespołu ku zespołowi – nie od anonimowego aparatu ku anonimowej masie”116. „W oddziaływaniu tym
– pisał J. Strzelecki – chodziło zawsze o przekonanie każdego pojedynczego człowieka,
o zdobycie nowych przyjaciół, o wciągnięcie do kręgu przeżyć i prac ludzi bliskich, za których rozwój i życie ponosiło się odpowiedzialność. Celem oddziaływania nie było wytworzenie myślowych nawyków, obezwładniających samodzielność sądu, lecz wzmożenie prądu twórczej myślowej postawy i stworzenie wspólnego zrębu postaw uczuciowych”117. To
w ówczesnym okupacyjnym życiu powstał zwyczaj, który zdaniem J. Strzeleckiego należy
i dziś i na przyszłość zachować. „Zwyczaj odnoszenia się do ludzi, jak do możliwych przyjaciół, których chcemy wprowadzić w świat wspólnych wartości – a nie jak do możliwych
przeciwników, których chciałoby się w jakiś sposób zabezpieczyć przed działaniem wartości przeciwnych”118. To wtedy, w tych niezwykle ciężkich czasach powstało i rozwijało się
w przekonaniu J. Strzeleckiego wzajemne zrozumienie, wytwarzające stosunki ufności.
„Uczyliśmy się w tamtym czasie poznawać ludzi i pomagać im. To było – naszym zdaniem
– humanistyczne podejście do sprawy”119.
Refleksję nad zagadnieniem najstosowniejszego typu propagandy, z punktu widzenia socjalistycznego humanizmu, J. Strzelecki kończył następująco: „Zadaniem istotnym ludzi
rozumiejących zagadnienie socjalistycznego humanizmu, jest uświadomienie sobie wagi
zagadnień, płynących z różnic między propagandą a wychowaniem, oraz wagi zagrożeń,
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Por. Tamże, s. 358.
Por. Tamże, s. 358.
Por. Tamże.
Por. Tamże.
Por. Tamże, wyróżn. J.S.
Por. Tamże, s. 358-359. Wyróżn. J.S.
Por. Tamże.
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które od tej strony zaciążyć mogą nad rozwojem człowieka. Ich zobowiązaniem jest wypracowanie pewnej techniki, którą dałoby się osiągnąć jak najmniejsze rozwarcie tych fatalnych
dla sprawy humanizmu nożyc”120.
Sądzę, że w tym miejscu należy z całą mocą podkreślić zarówno zasadność doceniania
przez J. Strzeleckiego znaczenia propagandy, jak i sensowność sugestii co do kierunku
wyboru najstosowniejszego jej wzoru. Znamienne, że lat późniejsze potwierdziły również
słuszność jego obaw.
Dziś z perspektywy lat widzi się ówczesną kwestię wyboru typu propagandy jako zagadnienie o szczególnym znaczeniu. Trafne rozwiązanie tego zagadnienia (ściślej: trafne rozwiązywanie tego zagadnienia, ponieważ jest to proces) – to znaczy przyjęcie i realizacja
takiego modelu oddziaływania, które uwzględnia ukształtowane i kształtujące się potrzeby
oraz mentalność, nie tylko decyduje o skuteczności propagandy, przesądza też o stosunku
do propagowanych treści. W tym zakresie każdy nawet mimowolny błąd – nie mówię
o ignorowaniu potrzeb i mentalności – wyrządza w psychice ludzkiej zniszczenia, które
z wielkim trudem się naprawia, ale nie usuwa się nigdy z człowieczej indywidualnej świadomości. Zwracam na to uwagę, ponieważ śledząc dialektykę rozwoju myśli marksistowskiej w Polsce po 1945 r. często można spotkać ludzi, którzy mając poważne możliwości
sterowania propagandą w zgodzie z duchem socjalistycznego humanizmu, najchętniej zajmowali się propagowaniem własnej wielkości. Nic też dziwnego, że wprost proporcjonalnie
do tego jak rosła ich „wielkość i nieomylność” malało zaufanie do tego, co głosili. Szczęściem w tym nieszczęściu było to, że z każdym rokiem wzrastała jednak ilość publikowanych dzieł twórców marksizmu. Można było zatem częściej konfrontować myśl oryginalną
z różnymi jej interpretacjami. Tym też przede wszystkim należy tłumaczyć systematyczny
wzrost wpływów marksizmu w Polsce.
Wróćmy jednak do ostatniego i najważniejszego fragmentu w artykule J. Strzeleckiego
traktującego o socjalistycznym humanizmie, do jego koncepcji społeczeństwa otwartego.
Samo pojęcie społeczeństwa otwartego121 – zdaniem tego autora zawiera w sobie pewien
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Por. Tamże, s. 359.
Należy w tym miejscu zauważyć, że „Określenie »społeczeństwo otwarte« – jak pisał T. Mendelski – zrosło
się z nazwiskiem Poppera”. (Por. T. Mendelski, Karl R. Popper: metodolog czy ideolog?, KiW, Warszawa 1978, s.
373.) Chociaż sam K. Popper w swojej książce The Open Society and its Enemies, wydanej po raz pierwszy w Londynie w 1945 r. stwierdzał, że „terminy »społeczeństwo otwarte« i »społeczeństwo zamknięte« były po raz
pierwszy (…) użyte przez Bergsona w Dwóch źródłach moralności i religii” (por. The Open Society and its Enemies, by
K.R. Popper, vol. I, London 1957, s. 202). Les deux sources de la morale et de la religion H. Bergson opublikował w
1932 r. (por. H. Bergson, Les deux sources…, Paris 1955, s. 283 i n.). Stąd też wydaje się, że J. Strzelecki pisząc w
1946 r. swój artykuł O humanizmie socjalistycznym zapożyczał wymienione wyżej określenia raczej od
H. Bergsona niż od K. Poppera. Popper w odróżnieniu od H. Bergsona nadawał pojęciom „społeczeństwo
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wzór i przeciwstawienie (typu człowieka i budowy społeczeństwa otwartego – typowi
człowieka i społeczeństwa zamkniętego). Stwierdzał też, że zarówno pojęcia „społeczeństwo otwarte” jak i „społeczeństwo zamknięte” określają pewne konstrukcje myślowe.
Budowa ich opiera się na analizie różnych cech rzeczywistych, historycznie istniejących
społeczeństw i na syntezie ujmującej w zwartą całość pewne przeciwstawne zespoły tych
cech. „Rzeczywiste (bowiem) społeczeństwa i grupy społeczne zbliżają się tylko do jednego
lub do drugiego typu, rzadko wcielają w pełni całą zawartość ich zasad” 122. J. Strzelecki
dodawał, że społeczeństwo otwarte w jego ujęciu nie miało i nie ma charakteru tylko logicznej konstrukcji. Było jednocześnie wyrazem wartościowania i dążenia do wzmocnienia
w ruchu socjalistycznym kierunku prowadzącego w stronę otwartego społeczeństwa i typu
otwartego człowieka. „Otwarte społeczeństwo (będąc bowiem przeciwieństwem zamkniętego społeczeństwa123) przypomina trwały, twórczy zespół wolnych ludzi, złączonych
samodzielnie przeżytą i wspólną zarazem postawą wobec życia. Życie zbiorowe nie jest tu
dziedziną mechanizacji działań i konformizmu uczuć – pisał J. Strzelecki. Jest dziedziną
podejmowania twórczych zobowiązań, w których człowiek dojrzewa poprzez milczące
poczucie braterstwa i odnajduje swój moralny kształt. Zostaje tu przezwyciężony konflikt
między życiem społecznym i indywidualnym, właściwy społeczeństwom zamkniętym lub
indywidualistycznym. Między tymi dwiema dziedzinami istnieje łączność i współzależność,
żadna z nich nie żyje kosztem drugiej, rozwój i zanik obu jest ściśle sprzężony. Świat myśli
nie jest zabezpieczoną wartością grupową, lecz dobrem osób, otwartych na zmienność
płynącą z dojrzewania nowych wartości, z nowych przeżyć, ze zrozumienia nowych związków między rzeczami. Moralność społeczeństwa otwartego nie jest układem bezosobowych nakazów i zakazów, lecz twórczością w dziedzinie bliskości z tym lub tamtym człowiekiem. Jest twórczym wkładem osobowości, rozwijającym się bez podniet wrogości” 124.
J. Strzelecki charakteryzując istotę społeczeństwa otwartego podkreślał, że „… nie chodzi tu o liryczne rozczulenie ponadhistoryczną zjawą, odciągającą z ludzi krew, potrzebną w
służbie sprawom codzienności. Chodzi o postawienie wzoru, który by codzienność kształ-
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otwarte”, „społeczeństwo zamknięte” sens wyraźnie antymarksowski i antymarksistowski. J. Strzelecki usiłował nadawać tym pojęciom sens przede wszystkim moralny, antytotalitarny – antyfaszystowski.
Por. Tamże, s. 359.
„Podstawowe cechy społeczeństwa zamkniętego – pisał J. Strzelecki – to odgraniczenie od innych społeczeństw i dążność do pełnej mechanizacji człowieka poprzez magiczny wpływ tzw. wyobrażeń zbiorowych.
Panuje w nim doskonała anonimowość życia umysłowego; nikt nie myśli samodzielnie, tylko wszyscy myślą
tak, jak »się« myśli. Surowy aparat moralnych i materialnych sankcji zamyka drogę do odchyleń, które przy
tym typie struktury społecznej, opartej o bezwzględną Gleichschaltung oznaczają istotnie groźbę rozkładu.
Człowiek jest tu łatwo wymienną częścią społecznego mechanizmu, jednym z licznych egzemplarzy gatunku.
Nie ma ani cienia samoistnego znaczenia”. Tamże, s. 359.
Tamże, s. 360.
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tował; wzoru, który nadawałby kierunek wartościowaniu, który stałby się jednym z czynników obyczajowych przemian”125. „Wzór taki jest – w przekonaniu J. Strzeleckiego – żywą
potrzebą”. Jeśli bowiem dziś, ktokolwiek „… sądzi, że sam układ technologicznogospodarczych warunków uczyni z ludzi socjalistycznych świętych – żyje w świecie mitów”126. Zdaniem J. Strzeleckiego „… potrzebny jest dziś, szczególnie dziś ludzki wysiłek,
ludzkie przeciwdziałanie zboczeniom od jedynej linii, która obowiązuje ruch socjalistyczny:
linii prowadzącej od typu stosunków społeczeństwa zamkniętego do typu stosunków
otwartego społeczeństwa”127. Jednocześnie cytowany autor ostrzegał, że to przechodzenie
od społeczeństwa typu zamkniętego do otwartego nie odbywa się automatycznie. „To nie
jest – pisał – tak, jak myślano w wieku dziewiętnastym; linia rozwoju, zagwarantowana
pozaludzkimi prawami Ewolucji Ludzkości. Nic nie zapewnia jej zwycięstwa. Zagrożenia
odnawiają się stale. Odnawiają się również wśród nas samych. Bezklasowe społeczeństwo
jest może fikcją, twórczą fikcją – ale bez istnienia wzoru społeczeństwa otwartego, wzoru
wtopionego w głębszą warstwę ludzkich uczuć, byłoby fikcją do kwadratu i fikcją kłamliwą”128. Stąd też w przekonaniu J. Strzeleckiego „humanizm socjalistyczny jest podstawą
dążenia do wartości społeczeństwa otwartego, (a) stworzenie odpowiedniej podbudowy
gospodarczo-społecznej jest oczywiście najpierwszym środkiem. Ale już dziś potrzebna jest
świadomość, że jedna podbudowa nie wywiera mechanicznych skutków…” 129. Dlatego też
– zdaniem cytowanego autora można stwarzać już dziś, w warunkach dzisiejszej gospodarki
ośrodki społeczeństwa otwartego, które by oddziaływały na ludzi nie drogą materialnego
przymusu lub narzucania zewnętrznych konwencji, lecz przyciągającą siłą powstającego
w ich uczestnikach klimatu życia. […] Jeśli ośrodki takie nie powstaną, jedynym osiągnięciem ruchu będzie w najlepszym wypadku mechaniczna doskonałość gospodarczego aparatu i rozbudowa systemu udogodnień życiowych dla nowego typu ludzi, socjalistycznego
drobnomieszczaństwa”130. Nie sądzę aby trzeba było komentować którekolwiek ze stwierdzeń egzemplifikujących koncepcję społeczeństwa otwartego. Jest ona logicznie przejrzysta
i w swej ogólności nie jest sprzeczna z marksizmem.
W zakończeniu artykułu jego autor zwracał uwagę na to, że nie pretendował do ukazania historii rodowodu społecznego socjalistycznej idei. Usiłował raczej ukazać przyczyny,
dzięki którym humanistyczny prąd w umysłowości socjalistów stał się szczególnie silny pod
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Tamże, s. 360.
Tamże.
Tamże.
Tamże.
Tamże, s. 360-361.
Tamże, s. 361.
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wpływem wojennych przeżyć. Prąd ten – zdaniem J. Strzeleckiego – nie jest czymś nowym.
„Wzmaga się on i rozszerza pod wpływem nowych doświadczeń, nowych zadań, nowego
stanu wiedzy o człowieku. Pamiętać trzeba – dodawał, że to wszystko, co jest wielkie
i trwałe u Marksa, czerpie swą siłę z troski o konkretnego, w historii – nie w abstrakcji –
żyjącego i rozwijającego się człowieka. Marksizm w okresie swych początków był przecież
głosem humanisty, zawiedzionego rozwianiem się złudzeń obietnic francuskiej rewolucji.
Był zdarciem abstrakcyjnych dekoracji ze sceny stosunków społeczno-gospodarczych epoki
mieszczańskiej. Warto wreszcie podkreślić, że Marks był – wbrew własnej teorii – wielkim
moralistą. Jego gorzki, namiętny sarkazm i ostrość pióra i myśli płyną nie z »chęci szerzenia
nienawiści klasowej« a z troski o konkretnego w społeczno-historycznym świecie żyjącego
człowieka”131.
J. Strzelecki nie wyjaśniał w swoim artykule na jakich przesłankach opiera przekonanie,
że „marksizm w okresie swych początków był głosem humanisty”, ani tego skąd i na jakiej
podstawie twierdził, „że Marks był – wbrew własnej teorii – wielkim moralistą”. Wydaje
się, że w tym zakresie powtarzał bezrefleksyjnie opinie funkcjonujące w środowiskach
socjaldemokratycznych – rewizjonistycznych, które już w latach trzydziestych upowszechniały mit o „dwóch Marksach” i „dwóch marksizmach”. Że miały one charakter bezpodstawny świadczy fakt, iż w późniejszych wznowieniach takich stwierdzeń nie ma. Natomiast
porównanie tekstu artykułu J. Strzeleckiego z Rękopisami ekonomiczno-filozoficznymi daje podstawę do stwierdzenia pewnej zbieżności w rozumieniu i interpretacji idei humanizmu –
miejsca i roli człowieka itp.
Właściwie już to, co wyżej stwierdzono stawia pod znakiem zapytania zasadność zarzutów „nieuctwa, nieznajomości elementarnych tez marksizmu…” skierowanych w tym czasie przez A. Schaffa pod adresem rewizjonistów w ogóle, a J. Strzeleckiego w szczególności132. Abstrahując od tego, że autorytatywne podtrzymywanie opinii o nieznajomości
marksizmu przez rewizjonistów prowadzić może w konsekwencji do uznania niektórych
spośród nich za indywidualności wyjątkowe, kongenialne (na zasadzie: jeśli nie znali idei
głoszonych przez K. Marksa a głosili „podobne”, to zasługują na wyróżniające uznanie) –
stwierdzić należy, iż zarzut o nieznajomość marksizmu w stosunku do rewizjonizmu, którym tak hojnie szafował w latach czterdziestych i pięćdziesiątych A. Schaff, został przez
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Tamże, s. 361. (Wyróżnienie J.S.) Należy w tym miejscu przypomnieć, że i w tej istotnej sprawie nie ma podstaw do łączenia J. Strzeleckiego z H. de Manem, ten bowiem miał w tej sprawie całkiem inne zdanie: „Masy
nie myślałyby o rewolucji jako o odwecie, gdyby ich prorocy nie uważali rewolucji od samego początku, niejako za »najwyższy trybunał«. Dotyczy to zwłaszcza Marksa i to w takim stopniu, że jego pojęcie rewolucji wyczerpuje się niejako w zdobyciu władzy”. H. de Man, O psychologii socjalizmu…, s. 357.
Por. A. Schaff, Bezdroża pseudohumanizmu…, s. 4.
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niego osobiście całkowicie unieważniony. Więcej. W nowej wersji „twórczo rozumianego
marksizmu”, którą A. Schaff zaczyna uprawiać poczynając od 1957 r. najpierw proponował
aby nie określać mianem „rewizjonista” tych, którzy są w istocie – w jego przekonaniu –
tylko „likwidatorami”133, oraz aby zająć się przede wszystkim dogmatyzmem. Ten bowiem
– jak pisał – jest groźniejszy od rewizjonizmu 134. W latach sześćdziesiątych zdecydowanie
przyznawał już rewizjonistom szczególne zasługi w dziedzinie „popularyzacji wzrostu
wpływów marksizmu”.
„Rękopisy (mimo opublikowania ich w latach trzydziestych nie wywarły do wybuchu drugiej wojny światowej większego wrażenia) znalazły swoisty oddźwięk w kołach rewizjonistycznych, ale jako oręż do ataku przeciw oficjalnej, stalinowskiej interpretacji marksizmu.
Warto tu zasygnalizować ciekawe socjologiczne i psychologiczne zjawisko, jak próby zaatakowania panującej interpretacji marksizmu przy pomocy tekstów marksistowskich, pozornie sprzyjających rewizjonistycznemu ujęciu, przyczyniły się w konsekwencji do popularyzacji i wzrostu wpływów marksizmu”135.
Przedstawiłem fragment rozważań A. Schaffa z jego książki Marksizm jednostka ludzka,
wydanej w 1965 r. nie tylko dlatego, aby ukazać ewolucję stosunku tego autora do rewizjonizmu i rewizjonistów. Z konstatacji A. Schaffa wynika, że w „kołach rewizjonistycznych
Rękopisy znalazły swoisty oddźwięk”. Były więc znane w środowisku rewizjonistycznym.
Czy Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne K. Marksa były znane w środowisku marksistowskim?
A. Schaff wymienia cztery ważkie powody, z których ma wynikać, że było to niemożliwe.
„W atmosferze lat trzydziestych nie było miejsca w oficjalnym marksizmie dla problematyki
jednostki ludzkiej, filozofii człowieka i humanizmu. Prześwietlenie marksizmu humanizmem młodomarksowskim była dla autorów rozwoju ruchu robotniczego w tym okresie
równie niemożliwe i obce, jak obca i niemożliwa była ich polityka w świetle socjalistycznego humanizmu i humanistycznie interpretowanego marksizmu”136. Sytuacja uległa zmianie
– zdaniem A. Schaffa – dopiero w okresie powojennym „w świetle retrospektywy doświadczeń faszyzmu i przeważających doświadczeń wojny, a wreszcie ostatnio – dla marksistów
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było to szczególnie doniosłe, podkreśla cytowany autor – w świetle doświadczeń i wniosków płynących z tzw. okresu kultu jednostki w światowym ruchu komunistycznym, nagromadziły się bodźce w kierunku uznania sprawy jednostki ludzkiej, jej losów, jej stosunków ze społeczeństwem, za sprawę dominującą, a w każdym razie za jedną z najważniejszych. Tym samym zaś powstały warunki po temu, by nie tylko docenić wagę tekstów
młodomarksowskich, lecz by przy ich pomocy prześwietlić marksizm jako system, przemyśleć na nowo jego wątki i cele nadając mu wyraźną i świadomą postać humanistyczną” 137.
Z tej enuncjacji A. Schaffa miało wynikać, że dotychczasowy marksizm w ogóle (a nie tylko
marksizm A. Schaffa), nie miał wyraźnej i świadomej postaci humanistycznej.
Najciekawsze pozostanie bez wątpienia to, że A. Schaff pisząc w 1965 r. o „nowych odkryciach starych treści marksizmu” odkryje też „ciekawe i słuszne” wypowiedzi H. de Mana138. Po obszernych cytatach z artykułu H. de Mana (opublikowanego w 1932 r.
W związku z wydaniem pełnego tekstu Rękopisów ekonomiczno-filozoficznych K. Marksa),
A. Schaff oświadczał: „Lektura pracy marksologicznych przekonała mnie zresztą, iż ciekawe i słuszne myśli o marksizmie trafiają się często w pracach ludzi krytycznie wobec marksizmu nastawionych, a nawet wręcz dalekich od marksizmu. W każdym razie nie mało się
od nich nauczyłem, jeśli idzie o rozumienie marksizmu”139. I dalej po przedstawieniu wypowiedzi S. Landshuta i J.P. Mayera (należących do tej samej grupy co H. de Man)
w sprawie znaczenia Rękopisów ekonomiczno-filozoficznych dla zrozumienia motywów, z których
wychodził K. Marks tworząc marksizm – A. Schaff stwierdzał, że „na tle cytowanych wyżej
wypowiedzi… nasuwa się uwaga ogólna, banalna sama w sobie, ale bynajmniej nie banalna
na tle pewnych tradycji i ocen w środowisku marksistowskim: pozycja polityczna danego
myśliciela nie przesądza bynajmniej z góry sprawy słuszności względnie błędności jego
poglądów na temat marksizmu. Zwulgaryzowane socjologizowanie, które sprawę prawdy
czyni prostą i bezpośrednią funkcją zaangażowania klasowego, jest w tym wypadku nie
mniej błędne i szkodliwe niż w innych” 140. Odczytując te rzeczywiśnie „bynajmniej niebanalne na tle pewnych tradycji i ocen w środowisku marksistowskim”, któremu przecież
A. Schaff przewodził – dochodzi się do wniosku, że jest to coś więcej niż zwykła zmiana
stosunku tego autora do rewizjonizmu i rewizjonistów. Nie wdając się w tym miejscu
w próby dokładniejszego określenia przyczyn i istoty tej zmiany ani w próbę wyjaśnienia
przyczyn specyficznego – ekspiacyjnego tonu wypowiedzi A. Schaffa o rewizjonizmie
137
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i rewizjonistach z H. de Manem włącznie, trzeba zauważyć, że kwestionują one w istocie en
bloc wcześniejsze jego wypowiedzi. Powstaje bowiem uzasadnione pytanie kiedy właściwie
A. Schaff wypowiadał kompetentne opinie o rewizjonizmie i rewizjonistach: w 1947 r., czy
w 1957 i 1965 r.? W roku 1947 traktując artykuł J. Strzeleckiego O socjalistycznym humanizmie
jako „próbę ideologicznego rewizjonizmu w stosunku do marksizmu. I to rewizjonizmu
skrajnego” – twierdził, że „ruch robotniczy ma zupełnie określone nastawienie w stosunku
do wszelkich prób »rewizji« marksizmu. (…) Z reguły bowiem jego zwolennicy lądowali w
obozie wrogów klasy robotniczej, a ich »najnowszy« rewizjonizm okazywał się wrogą
interesom klasy robotniczej ideologią, ostrzem swym skierowaną przeciw postępowi. Dla
ilustracji – pisał A. Schaff – przytoczymy przykład najbardziej znanych rewizjonistów
ostatniego okresu na zachodzie: de Mana i Deat. Obaj zaczęli od »moralnohumanistycznej« krytyki marksizmu, obaj okazali się następnie zdrajcami: wylądowali na
śmietniku historii”141. Do tego typu rewizjonistów, „zdrajców i kolaborantów nawiązuje –
zdaniem A. Schaffa – J. Strzelecki, ponieważ podobnie jak oni dokonuje rewizji marksizmu
z punktu widzenia utopijnego socjalizmu”142. Dowodem na to jest, w przekonaniu
A. Schaffa, fakt eksponowania przez J. Strzeleckiego sprawy „moralnej przebudowy człowieka”. Przedstawiam w całości wywód krytyczny A. Schaffa, dotyczący tej kwestii, ponieważ zawiera on zalążki niedopuszczalnej – jak sądzę na gruncie marksizmu – „metody
dowodzenia” właściwej temu autorowi od początków jego kariery marksisty. „Metodę” tę
w swej twórczości rozwinie. Dzięki jego zabiegom zostanie ona przez pewien czas uznana
za immanentną marksizmowi. Konstrukcja wywodu jest prosta i sugestywna. W syntetycznej postaci ma następujące brzmienie: „tak” […] „ale”. W rozwiniętej postaci wygląda to
tak: autor ma rację, słusznie twierdzi, że itd., ale… Zanim dojdzie jednak do owego „ale”
następuje taka interpretacja stanowiska i intencji inkryminowanego autora, iż w pewnym
sensie „upoważnia” do tego „ale”143. A oto konkretna egzemplifikacja: „J. Strzelecki, jak
sam podkreśla, należy do młodszego pokolenia (rocznik 1920-1925) jak powiada w swym
artykule. Mówi w imieniu pokolenia, które swój światopogląd formowało w czasie wojny.
I nie dziwota, że przeżywane czasy pogardy wysunęły w tym światopoglądzie czynnik moralny na plan pierwszy. Nie tylko można to zrozumieć, ale należy się do tego zjawiska odnieść pozytywnie. Niezawodnie sprawa moralnej przebudowy człowieka wysuwa się obec-

141
142
143

A. Schaff, Bezdroża humanizmu. Na marginesie artykułu J. Strzeleckiego, „Kuźnica” 1947, nr 11, s. 4.
Por. Tamże, s. 4.
A. Schaff cytuje i poddaje krytycznej analizie fragmenty wstępne – wprowadzające oraz zakończenie artykułu J.
Strzeleckiego. Fragmenty te nie stanowią o istocie propozycji rozumienia socjalistycznego humanizmu charakterystycznej dla tego autora.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

42

Bronisław Burlikowski

nie na czoło wszystkich zagadnień społecznych. Ale czy wobec tego należy na zagadnieniu
moralności przystanąć, czy i ona nie jest niczym więcej uwarunkowana? Tu właśnie wysuwa
się problem zasadniczy, na którym potyka się Strzelecki i ześlizguje się na pozycję rewizjonizmu. Jest to rewizja szczególnego rodzaju, rewizja marksizmu z punktu widzenia utopijnego socjalizmu”144. W wywodzie ani słowa o idei humanizacji środowiska pracy, która
zdaniem J. Strzeleckiego uzyskuje możliwość pełnej realizacji dopiero kiedy partie robotnicze dochodzą do władzy. Ani słowa o tym, że socjalizm to dla tego autora coś więcej jak
tylko wyzwolenie się proletariatu spod kapitalistycznych stosunków społecznogospodarczych – to początek wyzwalania się ludzi spod władzy bezosobowych kategorii.
Ani słowa o podkreśleniu przez J. Strzeleckiego tego, że socjalistyczny humanizm jako
podstawa dążenia do wartości społeczeństwa otwartego jest równocześnie postulatem
konkretnego działania sprzyjającego rozwojowi wzdłuż jedynej linii jaka obowiązuje ruch
socjalistyczny: od społeczeństwa zamkniętego do społeczeństwa otwartego oraz postulatem
przeciwdziałania wszelkim zboczeniom od tej linii. Ani słowa o jednoznacznym wyeksponowaniu przez J. Strzeleckiego tego, że stworzenie odpowiedniej podbudowy gospodarczospołecznej jest najpierwszym środkiem”145. Ale równie doniosłym jest aby w świadomości
ukształtować przekonanie, że żadna podbudowa, żaden układ techniczno–gospodarczych
warunków nie wywiera automatycznie pożądanych skutków.
Pominięcie istotnych wątków zawartych w krytykowanym artykule, specyficzna interpretacja tez i intencji inkryminowanego autora to nie jedyna „słabość” polemiki A. Schaffa
z J. Strzeleckim. Oto we fragmencie zatytułowanym: O krytyce sumiennej i niesumiennej czytamy: „Krytyka jest rzeczą bardzo pożyteczną i nikt przeciw niej nic mieć nie może. Ale pod
dwoma warunkami: należy znać krytykowany przedmiot i krytykować uczciwie – oświadcza
A. Schaff. Nie wiem – pisał dalej – przeciw któremu z tych dwóch warunków grzeszy autor
artykułu w większym stopniu, ale w każdym razie jego krytyka nie należy do rzędu sumiennych. Nie bądźmy gołosłowni. Materiału dla potwierdzenia naszej tezy jest w artykule
Strzeleckiego tyle, że powstaje prawdziwy ambaras des richesses. Nie będziemy się też silić
na systematyzowanie, a podamy kilka przykładów wedle ich kolejności w artykule. Mówiąc
o genezie tendencji socjalistycznych wśród młodzieży rocznika 1920-1925 autor stwierdza
co następuje: »Dlaczego ci ludzie poczuli się związani z zasadniczymi dążeniami ruchu
socjalistycznego? Zrozumienie tej prostej sprawy wprowadza w ujmowanie ruchu nie od
strony gospodarczych procesów, lecz od strony ludzkich przeświadczeń. Czyż naprawdę
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stało się to dlatego – jak skwapliwie podsuwają epigoni wielkiej doktryny – że znaleźli się
w czasie wojny w położeniu, które wyznaczyła wspólność materialnych interesów?«”146
I zaraz po tym: „w tym krótkim ustępie należy podkreślić dwa momenty: 1. Autor zajmuje
zasadniczo antymarksistowskie stanowisko. Jak wiadomo, Marks uważał za zasadniczą tezę
materializmu historycznego twierdzenie, że byt społeczny określa społeczną świadomość.
Autor wychodząc z punktu widzenia przeświadczeń wysuwa przeciwne twierdzenie. 2.
Autor wulgaryzuje stanowisko materializmu historycznego, sprowadzając je do płytkiego
ekonomizmu, czym stwierdza jedynie fakt, że nie zna teorii Marksa”147.
W szczególny sposób został potraktowany przez A. Schaffa istotny w rozważaniach
J. Strzeleckiego wątek wyjaśniający poczucie łączności z dążeniami klasy robotniczej
z ideałami ruchu socjalistycznego pokolenia młodzieży roczników 1920-1925. J. Strzelecki
twierdził, że nie była to wspólność interesów, lecz wspólność sytuacji życiowych. Zwracał
uwagę na to, że jednym i nie najsłabszym z nich było poczucie przynależności do jednego
narodu. Z całego jednak tego wątku A. Schaff wydobył jeden – rzeczywiście dziwaczny
passus i na jego podstawie sformułował druzgocące zarzuty. „Mówiąc o poczuciu przynależności do jednego narodu, jako źródle socjalistycznych tendencji w analizowanej grupie,
autor pisze: »Nikt z nas nie próbował tłumaczyć tym, co polegli na Werteplatte – że zginęli
za przesąd (jak to czynili w pierwszych latach wojny niektórzy z naszych przyjaciół w porywie doktrynalnej sumienności i dziecinnego uporu)«. Otóż – pisze A. Schaff, powiedzmy
sobie po prostu. Tu sprawa poszła tak daleko, że graniczy z nieprzyzwoitością. Nie wiem
jakich przyjaciół ma tow. Strzelecki, lecz zarzut został skierowany wyraźnie pod adresem
polskich marksistów, lub jakiejś ich części (tych, którzy się dali porwać `doktrynalnej sumienności’)«. To jest niewątpliwie insynuacja. Kto w obozie polskiej klasy robotniczej
kiedykolwiek nie chylił czoła przed bohaterami Westerplatte?” 148 Przedmiotem krytyki
A. Schaffa stał się również fragment mówiący o tym, że wojna dla pokolenia J. Strzeleckiego była od początku wojną ideologiczną o być albo nie być najlepszych tradycji. „Kto spośród marksistów nie widział w ostatniej wojnie – pytał A. Schaff J. Strzeleckiego – wojny
ideologicznej?” Wszystkie te niedomówienia w przekonaniu autora Bezdroży pseudohumanizmu są wyraźnie skierowane przeciw marksistom. Zdaniem A. Schaffa wymienione wyżej
przykłady starczą dla wykazania, że krytyczny pochód J. Strzeleckiego bynajmniej nie jest
nacechowany obiektywizmem i bezstronnością i przechodzi do „tego co najważniejsze” 149.
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To najważniejsze pod tytułem: „O co idzie tow. Strzeleckiemu?” poprzedza ogólniejsza
refleksja: Otóż „Wielką zdobyczą marksizmu w porównaniu z wcześniejszym socjalizmem
utopijnym było – stwierdza A. Schaff – postawienie sprawy socjalizmu na naukowej podstawie. Polegało to na tym, że marksizm zerwał z moralizującym utopizmem swoich poprzedników, którzy wierzyli, że dla budowy socjalizmu starczą dobre chęci oraz siła moralnego przekonania. Naukową podstawę dla swego socjalizmu znalazł marksizm w tezach
materializmu historycznego, które oświetliły mechanizm rozwoju społecznego. Socjalizm
naukowy w przekonaniach ludzi, w świadomości społecznej widział odbicie pewnych materialnych, niezależnych od woli ludzi prawidłowości. Ta podstawa naukowego charakteru
współczesnego socjalizmu była teoretycznie uznana nawet przez rewizjonistów. Krytykując
filozofię marksizmu, materializm dialektyczny, ani Bernstein, ani Adler, ani Vorländer nie
ośmielili się targnąć expressis verbis na materializm historyczny. Albowiem usunięcie materializmu historycznego oznacza likwidację naukowego socjalizmu, cofnięcie go do stanu
przednaukowego, utopijnego. To konsekwentnie robi dopiero de Man, a w ślad za nim
idzie tow. Strzelecki”150. Następnie Adam Schaff cytuje obszerny fragment artykułu,
w którym J. Strzelecki pisał, że „spojrzenie na ruch od strony motywów i przeżyć uczestniczących w nim ludzi nazwaliśmy humanistycznym”… itd. 151 I zaraz po tym stwierdzał, że
„cytowany ustęp jest prawdziwą skarbnicą błędów, wypaczeń i zwykłej negacji marksizmu.
Rozprawiać się z tym wszystkim nie sposób w ramach polemicznego artykułu – oświadczał
A. Schaff. Zamiast tego lepiej byłoby zalecić ciekawym i chętnym jakiś elementarny wykład
marksizmu. Ale pewne wnioski z cytowanego ustępu wyciągnąć należy. Cóż wynika z przytoczonych poglądów autora?” – pytał A. Schaff. I natychmiast odpowiadał – bez podjęcia
wysiłku krytycznej analizy cytowanego tekstu – tak oto: „1. Autor odrzuca zdecydowanie
materialistyczną interpretację dziejów na rzecz idealistycznej, stawiając się tym samym za
ramami marksizmu. 2. Autor neguje walkę klas, tzn. podstawową tezę historiozofii marksistowskiej. 3. W związku z tym, autor zupełnie opacznie próbuje przeciwstawić sprawę
wyzwolenia proletariatu wyzwoleniu ludzkości, choć elementarne twierdzenie marksizmu
głosi, że wyzwolenie proletariatu może się odbyć tylko jako wyzwolenie człowieka w ogóle.
4. Autor przechodzi zdecydowanie na idealistyczno-moralizatorskie pozycje de Mana, wysuwając za nim postulat totalnego rewizjonizmu, tzn. zerwania z marksizmem”152. W zakończeniu tego fragmentu krytyki poglądów J. Strzeleckiego A. Schaff stwierdzał, że nie
może się oprzeć „pewnym wspomnieniom o sarkastycznych uwagach Karola Marksa
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w Manifeście komunistycznym na temat tzw. prawdziwego socjalizmu” i prezentuje je
z konkluzją o aktualności Marska po dziewięćdziesięciu latach 153.
Przedstawiłem „to, co najważniejsze” według słów A. Schaffa, nie naruszając porządku
stylistycznego i merytorycznego jego krytyki. Charakterystyczną i dominującą w tej krytyce
jest intencja dyskwalifikacji, usytuowanie J. Strzeleckiego wśród najgorszego autoramentu
rewizjonistów i renegatów. „Schaff polemizował ze Strzeleckim nie tak, jak z człowiekiem,
który szuka odpowiedzi na niektóre wycinki otaczającej go rzeczywistości i nie umie znaleźć tej odpowiedzi w formie wyczerpującej u Marksa i u marksistów, ale tak, jakby Strzelecki zmówił się z Blumem (a potajemnie chyba także ze spadkobiercami de Mana i z wysłannikami Arciszewskiego) celem założenia »partii socjalistycznych humanistów« – i pisał
dla tej partii program oparty o jakieś swoiste antymarksistowskie założenia doktrynalne.
Taka postawa polemiczna może być wprawdzie wygodna – pisał J. Hochweld, ale nie prowadzi ona do celu, którym jest w danym wypadku znalezienie prawdy (wyjaśnienie rzeczywistości), nie zaś ustalenie przynależności do dwóch zwalczających się obozów” 154. Czy
w polemice z J. Strzeleckim A. Schaffowi zależało na znalezieniu prawdy, wyjaśnieniu możliwych czynników determinujących przeistaczanie się warunków i ludzi, ludzi i warunków.
W artykule A. Schaffa Bezdroża pseudohumanizmu, charakterystyczne jest to, że ostrej i jednoznacznie negatywnej ocenie pozycji ideologicznej J. Strzeleckiego nie towarzyszy równie
głęboka analiza merytorycznych treści jego artykułu. Odwrotnie. Jak to widać z cytowanych
przez Adama Schaffa fragmentów artykułu J. Strzeleckiego – zostały one wybrane z części
wprowadzającej, zatytułowanej Motyw wspólnoty, w którym wyjaśnia on przyczyny (jego
osobistego i jego rówieśników) zbliżenia do ideałów ruchu socjalistycznego. Pominięte
zostały natomiast zasadnicze rozważania Jana Strzeleckiego, w których usiłuje przedstawić
już nie tylko zawartość samego pojęcia socjalistycznego humanizmu, ale konkretny kształt
stosunków społecznych, a więc humanizację środowiska pracy, charakter społeczeństwa
otwartego, odpowiadających i zgodnych z socjalistycznym humanizmem. Stanowiących –
w jego przekonaniu – wyraz nowych doświadczeń i powstania nowych treści świadomości.
Tej strony, tego aspektu w artykule J. Strzeleckiego A. Schaff w ogóle nie zauważył. Stąd
też jego zarzuty i oskarżenia nie miały wystarczającego, merytorycznego uzasadnienia. Nie
mniej jednak samo oskarżenie J. Strzeleckiego o totalny, teoretyczny rewizjonizm w stosunku do marksizmu wypowiedziane przez marksistę i w imieniu marksizmu miało swój
oddźwięk w późniejszej dyskusji – właściwie należałoby powiedzieć polemice, która się
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rozwinęła natychmiast po opublikowaniu artykułów A. Schaffa. Jej specyficzną atmosferę
najtrafniej charakteryzuje J. Hochweld stając zdecydowanie po stronie J. Strzeleckiego.
„Problematyka socjalistycznego humanizmu jest jedną z tych, które wyrosły z owych
skomplikowanych procesów historycznych, przeistaczających ludzi i warunki a leżących na
szlaku walk wyzwoleńczych klasy robotniczej. Nie jest to ani nowy ruch, ani nowy prąd
ideologiczny, ani program jakiejś nowej frakcji ruchu robotniczego. Nie jest to też żadna
teoretyczna próba rewizji podstaw marksizmu. Nikt nie wniósł tyle niejasności i nieporozumień do dyskusji na temat socjalistycznego humanizmu, co owi – pożal się Boże – pseudoortodoksyjni pseudomarksiści, którzy ze strachu przed koniecznością uporania się
z analizą nowych zjawisk, z obawy, że rzeczywiste zjawiska zmuszą ich do ruszenia z konserwatywnego wygodnictwa wyjałowionych frazesami agitacyjnymi mózgownic – narobili
krzyku o »rewizję marksizmu«, o »propagowanie de Mana«, o »WRN-ostwo«, o »Bluma«,
o innych »siedem grzechów głównych«. Nie potrzebuję – w takim jak ten, artykule podkreślać – pisał dalej J. Hochweld, że zarzut o »rewizję marksizmu« czy o »Bluma« nie jest
zarzutem merytorycznie ważnym; rewizjonistom trzeba udowodnić, że nie mają racji, a nie,
że nie są w zgodzie z Marksem, bo żadna naukowa metoda badań społecznych a tymbardziej wielka i płodna metoda marksowska, nie znosi obrony argumentami dogmatycznymi
lub fideistycznymi”155.
Zanim jednak przystąpię do przypomnienia różnorodnych stanowisk jakie w tej dyskusji
wystąpiły nie mogę oddalić pewnej refleksji. Otóż A. Schaff w zakończeniu artykułu Bezdroża pseudohumanizmu dla podkreślenia ważkości swoich oskarżeń stwierdzał, że w nowym
artykule, który się ukazał w 2 numerze „Płomieni” Strzelecki „poważnie zmienia swoje
sformułowania, choć dalej pozostaje na błędnych pozycjach” 156. W artykule Mała i wielka
historia, który miał na myśli A. Schaff, jego autor niczego w swoim stanowisku nie zmieniał.
Natomiast bardzo wyraźnie stwierdzał, po przedstawieniu fragmentów z Nocy Andrzejewskiego i Kamienie na szaniec Kamińskiego – „jeśli tzw. byt społeczny określa myślenie – to
nasz byt społeczny w czasie ubiegłych lat sześciu upłynął wśród takich zdarzeń, był nimi
przesiąknięty, one stanowiły jego tło. Jesteśmy nim – jak się to mówi uwarunkowani.
I właśnie dlatego nie jesteśmy marksistami w popularnym znaczeniu tego słowa. Staliśmy
w tym czasie wśród przejawów ludzkiego postępowania wobec których bezradne są marksistowskie kategorie i marksistowska teoria człowieka. Dlaczego Wachowiak woli zginąć niż
ulec rozkazowi Kreutzmanna? Dlaczego Czarny nie wybawi się z męki rzuceniem choć
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jednego nazwiska? … Jeśli trudno nam nazwać się marksistami – to między innymi właśnie
dlatego, że tradycyjnie marksistowskimi kategoriami myślenia żaden z tych życiorysów nie
da się wyczerpać”157. Widać tu bez wątpienia jakieś nieporozumienie, ale nie można odmówić intelektualnej uczciwości. Wydaje się, że J. Strzelecki nie mogąc poradzić sobie z wyjaśnieniem określonych zjawisk kategoriami „tradycyjnie” rozumianego marksizmu w prawicowym nurcie socjaldemokracji, wpędzony przez marksistów (A. Schaffa i W. Wudla) na
pozycje skrajnego rewizjonizmu, nie odwoływał się jednak do K. Marksa, aby bronić swoich tez, chociaż miał świadomość uproszczeń poglądów współautora Manifestu komunistycznego, których dokonywali niektórzy marksiści 158. Wydaje się, że o takiej postawie J. Strzeleckiego, podobnie jak i o jego decyzji wykluczenia się z grona marksistów (w „popularnym
znaczeniu tego słowa” – jak pisał) – zadecydowała wspomniana tradycja. W „tradycji” tej
157
158

J. Strzelecki, Mała i wielka historia, „Płomienie” 1946, nr 2, s. 1-2.
W artykule O niektórych źródłach uproszczeń marksizmu J. Strzelecki analizował różnorodne przyczyny i formy
tychże uproszczeń. Charakterystyczne w jego analizach, wnioskach i ocenach jest to, że nie mają one napastliwego, „ironicznie ważnościowego tonu”. Nie wyrażają one też negatywnego stosunku do żarliwych zwolenników marksizmu. Krytyka J. Strzeleckiego jest wyraźnie ukierunkowana przeciwko tym spośród marksistów,
którzy dysponując powierzchowną znajomością marksizmu usiłują dominować, nie dostrzegając tego, jak ich
„marksizm” odbiega od marksizmu Marksa, Engelsa i Lenina. Ilustracją sposobu analizy, wniosków i oceny
jest niżej cytowany fragment rozważań poświęconych sprawie niepodległości Polski i różnic jakie istniały między niektórymi marksistami a twórcami materializmu historycznego. J. Strzelecki przedstawia najpierw tekst F.
Engelsa z przedmowy do polskiego wydania Manifestu komunistycznego z 1892 r. „Odrodzenie zaś niepodległej,
silnej Polski jest sprawą, która obchodzi nie tylko Polaków lecz i nas wszystkich. Szczera współpraca międzynarodowa ludów europejskich możliwa jest jedynie wówczas, kiedy każdy z tych narodów jest u siebie w domu
zupełnie niezależny… Szlachta nie potrafiła ani utrzymać ani odzyskać niepodległości Polski, dla burżuazji jest
ona dziś co najmniej obojętna. A jednak dla zgodnego współdziałania europejskich narodów jest ona koniecznością. Może ona być wywalczona tylko przez młody proletariat polski i w jego rękach jest całkowicie bezpieczna. Bowiem robotnikom całej pozostałej Europy niepodległość Polski potrzebna jest tak samo, jak i robotnikom polskim”. Trudno – pisał J. Strzelecki – o wyraźniejszy tekst, o jaśniejsze sformułowanie poglądu. A
jednak… Jednak umysł nawet tak wybitny jak Róża Luksemburg wywodziła z na swój sposób pojętego marksizmu zupełnie inne przekonania. Ilu było wśród polskich socjalistów ludzi, którzy – chcąc być „najczystszymi” rewolucjonistami – odżegnywali się od wszystkiego, co w ich oczach uchodziło za patriotyczny przesąd i
odrzucali niepodległość jako sprawę nieczystą ze swoiście pojętego, klasowego punktu widzenia. Przyjęcie tej
sprawy, która przecież „obchodzi nie tylko Polaków”, za własną sprawę polskiej klasy robotniczej, było w ich
wyobrażeniu równoznaczne z przejęciem obcej – szlacheckiej czy mieszczańskiej – ideologii. Krytyka niepodległościowego programu PPS była w ich rozumieniu obowiązkiem każdego uczciwego marksisty. I uprawiali tę
krytykę nie zawsze po wersalsku, ale zawsze z głębokim poczuciem rewolucyjnego i proletariackiego obowiązku. (…) Aby ją podjąć, trzeba dokonać analizy wpływu, jaki walka z czystymi niepodległościowcami wywarła
na przywódców i członków SDKPiL, na powstałe w ich świadomości urazowe skojarzenia pojęć na cały zrąb
ich uczuciowości. Bronili dobre sprawy. Czysta niepodległościowość części postępowej inteligencji polskiej
sprzed 1914 r. przenikająca wraz z grupą Piłsudskiego do szeregów ruchu socjalistycznego, wywoływała – siłą
tworzonej przez stan antagonizmu krystalizacji kontrastowych stanowisk – czystą rewolucyjność. Dla tych niesplamionych nawet Lenin w swym poglądzie na sprawę polską albo się mylił albo był dyplomatą. Ten jeden
przykład mógłby wystarczyć jako dowód – pisał J. Strzelecki, że jeśli ktoś wyraża się krytycznie o pewnych
przekonaniach popularnych w kołach marksistowskich nie warto zaraz wołać o wytworach złośliwej imaginacji
i przytaczać na poparcie oskarżenia cytat, które obydwie strony nają równie dobrze. Raczej trzeba wtedy zadać
sobie nieco trudu i dojrzeć żywą rzeczywistość przekonań różnych grup uczestników ruchu. Ta rzeczywistość
nie raz odbiegała od sensu cytat, gdyż historia nie zawsze jest w zgodzie ze wskazaniami teoretyków. I o tym
każdy marksista powinien dobrze wiedzieć”. J. Strzelecki, O niektórych źródłach uproszczeń marksizmu, „Przegląd
Socjalistyczny” 1947, nr 12, s. 61-62.
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występowała stała tendencja do opozycji przede wszystkim w stosunku do marksizmu.
Opozycję tak pomyślaną znajdujemy również u H. de Mana, który wychodził „z założenia,
że należy podjąć walkę nie przeciw Marksowi, lecz przeciw marksizmowi” i twierdził, że
„sam Marks interesuje nas tylko o tyle, o ile w dzisiejszym marksizmie odnajdujemy jego
pierwotną podnietę, wciąż jeszcze żywą. Dlatego to – oświadczał – przyznaję sobie prawo
do polemizowania nie tylko z tym, co Marks sam chciał powiedzieć, lecz i z tym, co z jego
poglądów znalazło urzeczywistnienie w życiu” 159. H. de Man kładł więc akcent na walkę
z marksizmem, a właściwie na walkę z tym, „co z poglądów Marksa zostało urzeczywistnione w życiu”. J. Strzelecki natomiast – jak można wnosić z tego, co wówczas pisał –
usiłował walczyć o to, aby to, co urzeczywistniane w życiu (w tym również i z poglądów
K. Marksa) miało w jego ujęciu prawdziwie humanistyczny charakter i nie było zniekształcone. Nie było to więc na pewno ani stanowisko, ani postawa marksistowska w „popularnym znaczeniu tego słowa”. Ale nie było to też ani stanowisko, ani postawa demanowska –
jak twierdził A. Schaff.
Pozostanie jednakże faktem, że J. Strzelecki określając swoją orientację stwierdzeniem
„… nie jesteśmy marksistami w popularnym znaczeniu tego słowa” – spełnił oczekiwania
autora artykułu Bezdroża pseudohumanizmu, który na długo przed samookreśleniem się
J. Strzeleckiego pisał: „Neosocjalizm, na bazie którego stoi również Strzelecki, odrzucając
marksizm i głosząc zasadę, że socjalizm nie jest identyczny z marksizmem, a może być tym,
czym chce dana jednostka (stara teza de Mana – dodawał w nawiasie A.S.), wraca do utopijnego punktu wyjścia ruchu socjalistycznego. Ale to ma dalej idące konsekwencje. Jeśli
celem ostatecznym staje się cel moralny, jeśli środkiem prowadzącym do tego celu jest tylko
przebudowa moralna, to określone środki – siła, walka klas – muszą zostać odrzucone.
Nowy socjalizm „humanistyczny” w konsekwencji prowadzi do osłabienia walki proletariatu, do podważania jej podstaw. W rezultacie – niezależnie od woli i niezależnie od świadomości jego apostołów – neosocjalizm staje się ruchem w interesie klas posiadających i odzwierciedla chwiejne stanowisko drobnej burżuazji” 160. I chociaż J. Strzelecki nie głosił
imputowanej mu tezy, to znaczy, że „socjalizm nie jest identyczny z marksizmem”, natomiast utrzymywał, że marksizm głoszony przez niektórych marksistów z różnych przyczyn
nie jest tożsamy z marksizmem jego twórców i tę właśnie tezę uparcie uzasadniał. Fakt, iż
159
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H. de Man, O psychologii socjalizmu, Warszawa 1937, s. 288. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na uderzające
podobieństwo formuły H. de Mana („przyznaję sobie prawo polemizowania nie tylko z tym, co Marks sam
chciał powiedzieć, lecz i z tym, co z jego poglądów znalazło urzeczywistnienie w życiu”), z formułą A. Schaffa
(„tego autor powiedzieć z pewnością nie chciał, ale to właśnie mówi jego artykuł”. Szerzej o tej formule i jej
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niektórzy marksiści z A. Schaffem na czele rzeczywistość tego rodzaju wyraźnie ignorowali
był – jak się wydaje – dodatkowym argumentem utwierdzającym w słuszności oświadczenia: „nie jesteśmy marksistami w popularnym znaczeniu tego słowa”.
W polemicznych starciach subtelności sformułowań schodzą na plan dalszy. W dyskusji
o humanizmie socjalistycznym – pierwszy człon tego oświadczenia, a nie drugi uzupełniający, wraz z zawartą w nim intencją miał istotne znaczenie w społecznym odbiorze.
W konsekwencji autor Bezdroży pseudohumanizmu osiągnął to, co zamierzył. Był to więc
bezsprzeczny osobisty jego sukces. Czy był to sukces dla sprawy upowszechniania się
i rozwoju marksizmu w Polsce? Można tu mieć wątpliwość. Nie jest bowiem pewne czy
marksizmowi: sprawie jego upowszechnienia i rozwoju służyło eliminowanie i intelektualne
unicestwienie tych, którzy zwracali uwagę na potrzebę rozumienia i interpretowania twórczości klasyków marksizmu niezależnie, albo nawet wbrew naciskom określonych okoliczności. Nie ma natomiast wątpliwości, że marksizmowi, sprawie upowszechnienia jego idei,
nie służyli dobrze tacy marksiści, którzy najpierw frenetycznie głosili określone poglądy
jako jedynie słuszne i jedynie marksistowskie a potem ze względów koniunkturalnych
zmieniali je ukrywając własne błędy i odpowiedzialność za ich szerzenie. Nie jest to gołosłowny zarzut. Oto bowiem w niespełna dziesięć lat później, pogromca rewizjonizmu napisze: „Ale nie tylko dlatego jestem za zastąpieniem pojęcia »rewizjonizm« pojęciem »likwidatorstwo«. Matactwo semantyczne związane z wieloznacznością słowa »rewizja« nie jest
właściwe tylko niefortunnym obrońcom rewizjonizmu, o czym mówiliśmy już wyżej. Podobnego procederu dopuszczają się również nierzetelni obrońcy dogmatyzmu, którzy
w strachu przed jakąkolwiek zmianą teorii, przekształconej przez nich w nietykalne Pismo
Święte, pragnęliby zamazać fakt, że mogą być również wypadki twórczej, słusznej rewizji
marksizmu. Przekształcają więc pojęcie »rewizjonizm« w maczugę, którą bije się w łeb
każdego, kto próbuje myśleć samodzielnie i ośmiela się konfrontować klasyczne tezy marksizmu, z rzeczywistością, z nowymi faktami, z nowymi osiągnięciami nauki. Pomaga im
w tym ogólnikowość pojęcia »rewizjonizmu« i płynąca stąd nieprzydatność tego pojęcia do
rozstrzygania konkretnych problemów teoretycznych. Chyba, że zechcemy się ograniczyć
do nalepienia komuś etykietki. Broń nie tylko nieszlachetna, ale mało efektywna w naszych
warunkach”161. Wszystkie wyrażone w cytowanym wyżej fragmencie konstatacje i przekonania są wyjątkowo słuszne i godne. Nie jest to jednak akt samokrytyki, chociaż fragment
jest wzięty z tzw. literatury „obrachunkowej”. Kto zatem stosował „matactwa semantyczne
z pojęciem rewizjonizm”; kto przekształcał własną wersję marksizmu w nietykalne pismo
161
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święte; kto „przekształcał pojęcie »rewizjonizm« w maczugę, którą biło się w łeb każdego,
kto próbował myśleć samodzielnie i ośmielał się konfrontować klasyczne tezy marksizmu z
rzeczywistością, z nowymi osiągnięciami nauki”; kto wreszcie częściej używał metody „nalepiania komuś etykietki” niż uzasadniania? Aby odpowiedzieć na tego typu pytania, wystarczy porównać teksty uczestników dyskusji o humanizmie socjalistycznym.
Sądzę, że można darować sobie dociekania czy autor cytowanego wyżej fragmentu cierpiał na chroniczny zanik pamięci, czy też liczył na zanik pamięci u swoich czytelników.
Warto natomiast zwrócić uwagę na to, że w fragmencie tym jego autor odsłania tajemnicę
swego zwycięskiego pochodu marksisty, który zawsze miał i ma rację, ponieważ zawsze we
„właściwym czasie” zmieniał poglądy, ale nigdy nie podawał przyczyn ich zmiany; poglądy,
z którymi się nie zgadzał – gwałtownie zwalczał, ale unikał wymieniania ich autora
w szczególności kiedy były to poglądy, które sam entuzjastycznie głosił. Uczony ma nie
tylko prawo, ale i obowiązek zmieniać poglądy, jeżeli dojrzy w nich błąd. Sprzeniewierza się
jednak etosowi i wysokiej godności uczonego, jeśli zmienia on swe poglądy – treść tego, co
głosił – ze względów taktyczno-koniunkturalnych. Wydaje się, że taką świadomość miał
A. Schaff i dlatego (po 1956 r.) wolał dyskusje odpersonifikowane. „Uważam – pisał, że
ważniejsze jest uchwycenie pewnych tendencji, pewnych koncepcji, które występują
w szerszych kołach, niż szkodliwe grzebanie się w szczegółach, egzegeza tekstów i dociekanie, »co autor chciał przez to powiedzieć«. Ważne są więc właśnie myśli przewodnie,
szeroko u nas kursujące i zaczerpnięte ze znanych źródeł; nie są natomiast ważne wątpliwej
wartości odcienie indywidualne, a zajmowanie się nimi sprowadziłoby nas w bok od głównego szlaku”162. W analizie dyskusji o humanizmie socjalistycznym żadna z sugestii zawartych w cytowanym fragmencie nie może i nie powinna być respektowana, ponieważ
uwzględnienie którejkolwiek przekreśla w istocie możliwość prawidłowej rekonstrukcji tej
dyskusji. Natomiast wszystko to, co z taką łatwością A. Schaff potępia, uważa za nonsensowne, a nawet szkodliwe – w istocie stwarza możliwość adekwatnej rekonstrukcji rzeczywistego i dialektycznego jej przebiegu, nie zaciemnia lecz rozjaśnia różnice sprzeczności
i przeciwieństwa, które zawsze stanowiły istotę rozwoju myśli marksistowskiej. Rzecz jasna
– takie ujęcie rozwoju myśli marksistowskiej w Polsce nie apoteozuje roli jednostki.
Artykuły A. Schaffa: Humanizm socjalistyczny, a zwłaszcza bardzo ostry i kontrowersyjny
Bezdroża pseudohumanizmu opublikowane na łamach „Kuźnicy” wywołały szeroką dyskusję.
Uczestniczyli w niej ludzie różnych orientacji filozoficzno-politycznych, ale – i to trzeba tu
podkreślić – takiej samej troski o najwłaściwszy kierunek rozwoju naszego społeczeństwa.
162

A. Schaff, Spór o zagadnienia moralności, KiW, Warszawa 1958, s. 58.
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Zwracam uwagę na ten charakterystyczny motyw inspirujący do dyskusji albowiem w tej
dyskusji nie wszyscy – rzecz jasna – mogli mieć rację. Jednakże sam fakt, że do dyskusji
przystąpili – mógł być wykorzystany do tego, aby przekonać tych, którzy racji mieć nie
mogli i nie mieli – właśnie na zasadzie dyskusji, że najracjonalniejszy dla naszego społeczeństwa jest kierunek rozwoju związany z socjalistycznym humanizmem. Taki modus
procedendi był przecież w dwóch poprzednich artykułach A. Schaffa – traktujących
o humanizmie socjalistycznym – zakładany, a po jego trzecim artykule Bezdroża pseudohumanizmu stał się w pewnym sensie – nieodzowny.Okazało się bowiem, że jednym z istotnych
powodów zdecydowanej opozycji między innymi J. Chałasińskiego 163 w stosunku do artykułów A. Schaffa było wyeksponowanie w nich na plan pierwszy przekonania, że jedynie
marksiści uznający walkę klasową proletariatu jako realną drogę prowadzącą do wyzwolenia
człowieka – są prawdziwymi humanistami. Aby nie było nieporozumień, stwierdzić muszę,
iż podzielam słuszność przedstawionego wyżej przekonania. Ale nie dlatego – ściślej – nie
tylko dlatego, że takie przekonanie uzasadnione jest przebiegiem dziejów ludzkości. Rzeczywiście żaden z dotychczasowych „humanistów” z wyłączeniem marksistowskiego nie
wskazał konkretnego i równocześnie realnego sposobu realizacji i spełnienia najszczytniejszych humanistycznych ideałów. Sądzę bowiem, iż humanizm socjalistyczny miał i ma
współcześnie głębsze uzasadnienie. I dlatego twierdzę, że autor artykułu Humanizm socjalistyczny zafascynowany jednoznaczną wymową argumentu historycznego zrezygnował
z kapitalnej wówczas możliwości rzetelnego przedstawiania konkretnych i aktualnych racji
przemawiających na rzecz realnego humanizmu socjalistycznego. Wolał jednak poetycznoabstrakcyjną frazę zamiast rzeczowej analizy i naukowej egzemplifikacji zagadnienia 164.
Mówiąc inaczej: zajmując słuszne stanowisko w kwestii realności humanizmu socjalistycznego i mając doskonałą okazję aby przedstawić jego głębsze i współczesne uzasadnienie,
nie zdołał opanować temperamentu polemisty. W konsekwencji słuszne stanowisko zostało wyjątkowo nietaktownie i nietaktycznie – w warunkach tamtych czasów – przedstawione. Nie mogło też tak zaprezentowane stanowisko nie wzbudzać sprzeciwu i to nie tylko ze
strony przeciwników orientacji marksistowskiej. Wśród oponentów A. Schaffa znaleźli się
również marksiści oraz autorzy deklarujący swe sympatie dla marksizmu. Interesujący
z tego punktu widzenia jest artykuł W. Wudla pt. Zrewidowani rewizjoniści165. Jego autor po
163
164

165

Por. J. Chałasiński, Problemy demokracji, „Odrodzenie” 1947, nr 14-15, s. 8-9.
Myślę o zakończeniu artykułu A. Schaffa pt. Humanizm socjalistyczny, w którym znajdujemy następującą frazę:
„W imię zwycięstwa wielkiej idei socjalizmu musi ruch robotniczy wywalczyć powszechne zrozumienie, że
dumne słowa »My, marksiści« są równoznaczne ze szczytnym wyznaniem wiary »My, humaniści«. „Kuźnica”
1947, nr 8, s. 4.
W. Wudel, Zrewidowani rewizjoniści, „Lewy Tor” 1947, nr 2-3, s. 32-47.
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wyjątkowo ostrej, ale na swój sposób udokumentowanej krytyce artykułu J. Strzeleckiego 166
– ich „socjaldemokratycznego rodowodu167, antykomunistycznego168, antyjednolitofronto-

166

167

168

Por. Tamże, s. 32. W. Wudel miał na myśli dwa artykuły J. Strzeleckiego: O socjalistycznym humanizmie, zamieszczony w broszurze programowej ZNMS (artykuł pod tym samym tytułem był opublikowany w czasopiśmie
„Wiedza i Życie” 1946, nr 4-5, s. 350-361) oraz artykuł wstępny opublikowany w numerze 2/1946 miesięcznika ZNMS „Płomienie” pt. Mała i wielka historia, s. 1-2.
O artykułach tych W. Wudel pisał: „Humanistyczne próby unowocześnienia socjalizmu czerpią natchnienie z
dzieł zagranicznych reformistów jak de Mana, Bluma itp. i posiadają te same korzenie społeczne: lawirowanie
drobnomieszczaństwa między kapitalizmem a socjalizmem. Jednakże pomijam tutaj – pisał tenże autor –
ideowe i organizacyjne powiązania międzynarodowe humanistycznego rewizjonizmu. Poprzestanę na krytyce
polskiego dorobku »socjalistycznego humanizmu« i jego czołowego dziś reprezentanta tow. Jana Strzeleckiego”. Tamże, s. 34. Następnie W. Wudel zwracał uwagę na to, że sam rodowód polityczny socjalistycznego
humanizmu niezależnie od różnorodnych manipulacji i zafałszowań ze strony J. Strzeleckiego jest jasny.
„Chciano – pisał W. Wudel – przeszmuglować ten bagaż ideologiczny WRN-u do programu odrodzonej PPS.
Dlatego nie tow. Strzelecki, lecz my musimy stwierdzić z całą stanowczością: Pojęcie »socjalistycznego humanizmu« pojawiło się nie 1945 roku, lecz w latach 1942-1944 w »Płomieniach« będących wówczas jedną z
przybudówek młodzieżowych WRN-u i sprzymierzeńcem obozu reakcyjnego, zgrupowanego wokół tak zwanego Rządu Londyńskiego i Grubej Czwórki partyj, w której rej wodziły sanacja i endecja. Tak więc »socjalistyczny humanizm« powstał jako ideologia WRN-owska. Obecnie zaś niektórzy towarzysze, między innymi
tow. Strzelecki usiłują przedstawić tenże sam humanizm jako ideologię odrodzonej PPS. Słusznie jednak podkreślali niejednokrotnie i z całym naciskiem, czołowi przywódcy socjalistyczni, że odrodzona PPS reprezentuje
to, co było najlepszego w PPS, ale stanowczo odrzuca błędy przeszłości. A socjalistyczny humanizm, to jeden
z takich samych kapitalnych błędów WRN-u w filozofii, jak pójście pod komendę Sosnowskiego w polityce. (s.
35) …Każda teoria filozoficzna – pisał dalej W. Wudel – nawet najbardziej abstrakcyjna posiada swoją konkretną i polityczną wymowę, zwłaszcza w chwili pojawienia się na świat. Jaka jest społeczna i polityczna wymowa humanizmu socjalistycznego? Kogo broni, z kim walczy? Czy humanizm socjalistyczny wzmacnia klasę
robotniczą, chłopstwo, inteligencję pracującą w ich uporczywej i ciężkiej walce o demokrację ludową w Polsce? Stwierdzamy wyraźnie: w czasie, który wymaga krzewienia entuzjazmu i maksymalnego wysiłku dla pogłębienia i ugruntowania reform społecznych w Polsce, humanizm socjalistyczny służy filozoficznemu rozbrojeniu mas pracujących przez parlamentarną demokrację burżuazyjną. Mimo bowiem, że formalnie, celem humanizmu jest zapobiegnięcie ewentualnemu powrotowi faszyzmu, to w istocie naród, hołdujący zasadom tego
humanizmu, nie mógłby przeprowadzić do końca dzieła ideowego humanizmu, politycznego i ekonomicznego
wykarczowania resztek faszyzmu. W istocie rzeczy, filozoficzna walka z faszyzmem jest dla socjalistycznego
humanizmu dziś zadaniem drugorzędnym i służy tylko celom stworzenia socjalistycznego alibi. Zagadnieniem
pierwszorzędnym i głównym jest dlań walka z marksizmem i oczernianie metod przemocy ludowej, jakie mogłyby się okazać konieczne na wypadek politycznej głupoty i uporu burżuazji. Socjalistyczny humanizm odrzuca mianowicie rozumnie stosowany i płodny historycznie gwałt rewolucyjny. Na jednym poziomie stawia
przemoc rewolucyjnego postępu i barbarzyństwa hitlerowskiego wstecznictwa. Pragnąc usunąć zbrodniczy
gwałt hitlerowski, usuwa jednocześnie wszelki gwałt w ogóle, nawet ludzki i wielkoduszny gwałt rewolucji społecznej, całkowicie mieszczący się w ramach etyki współczesnej, krótko: humanizm socjalistyczny wylewa
dziecko razem z kąpielą. Odrzuca wszelki gwałt tak, że pozbywa się jednocześnie socjalizmu i rewolucji społecznej”. Tamże, s. 36-37.
„Socjalistyczny humanizm – zdaniem W. Wudla – zaprzecza wszystkim trzem głównym punktom umowy
między PPS i PPR o jedności działania” (z dnia 28 listopada 1946 r. Punkt 1 i 2 tejże umowy wykluczał możliwość walki między PPS i PPR i nakazywał uzgodnienie stanowisk obu Partii we wszelkich ważnych zagadnieniach przed publicznym sformułowaniem. Punkt 3 żądał usunięcia wszelkich przeszkód we wspólnym budowaniu jednolitego frontu i bezkompromisowej walki obu Partii z wpływami antyradzieckiej i reakcyjnej ideologii WRN-u). „Po pierwsze jest antykomunistyczny – w przekonaniu W. Wudla. W filozofii przejawia się to, jako zwalczanie materialistycznego pojmowania dziejów, w polityce jako przeciwstawienie się budowaniu silnego
i zwartego aparatu państwa ludowego, w gospodarce jako osłabienie radykalnego uspołecznienia i upaństwowienia aparatu wytwórczego, w pojmowaniu rozwoju społecznego, jako odrzucanie zasady walki klas, w etyce
jako odrzucanie postawy socjalistycznego bojownika, na korzyść nadrzędnej społecznie moralności »bezstronnych obserwatorów«”. Tamże, s. 37.
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wego169 i antyradzieckiego170 charakteru” – wyrażał uznanie dla A. Schaffa. Charakterystyczne jednakże w artykule W. Wudla jest to, że wspomniane uznanie odnosił on przede
wszystkim do zasadniczej i bogatej analizy oraz odprawy rewizjonistycznym zakusom tzw.
socjalistycznego humanizmu danej przez A. Schaffa w „Kuźnicy”171. „Swoimi artykułami
tow. Schaff wyjaśnił cały szereg istotnych twierdzeń i roszczeń tzw. »socjalistycznego humanizmu«. Trafnie i przekonywająco ukazał reformistyczny i antymarksistowski charakter
tzw. socjalistycznego humanizmu prawicowych socjalistów. Nie odrzucając, lecz przyjmując
nazwę socjalistycznego humanizmu dla humanizmu marksistowskiego, oczyścił go od wielu
skażeń i złudzeń. Mimo to, moim zdaniem – podkreślał W. Wudel – tow. Schaff pozostawił tak »oczyszczonemu« humanizmowi socjalistycznemu jeszcze zbyt szeroki zakres i zbyt
wielkie znaczenie”172. A nie ma do tego w istocie żadnej podstawy, albowiem „nawet pobieżna analiza zastosowalności humanizmu (zarówno w przeszłości jak i powojennej teraźniejszości) – zdaniem W. Wudla – jako drogowskazu taktyki i strategii nie tylko klasy robotniczej, ale także warstw chłopskich i drobnomieszczaństwa okazuje, że jest on niedostatecznym i bezsilnym w porównaniu do wspaniałej metody marksizmu” 173. Cytowany autor
nie ma też wątpliwości, że przy pomocy metody humanistycznej nie mogłaby klasa robotnicza wraz ze swoimi demokratycznymi sojusznikami zabezpieczyć pokoju światowego,
zagwarantować demokratyzację, postęp społeczny, wykarczować ogniska i resztki faszyzmu

169

170

171
172
173

„Po drugie: jest antyjednolitofrontowy. W filozofii objawia się to w postaci ideowego zwalczania marksizmu,
odrzucania bezpośredniego związku filozofii i polityki. W polityce jest to szukanie silnego sojusznika w warstwach średnich, a odrywanie się od sojusznika na lewicy, którego uważa się za wroga, lub pomniejsza jako
niedecydującego. Politycznie oznacza to przedkładanie formalnej demokracji burżuazyjnej nad wyższą historycznie demokrację ludową sposobu niekonsekwencji w sensie formalistycznym tej ostatniej, zmuszonej niekiedy do przekraczania litery, lecz nie ducha demokracji. W gospodarce ujawnia się to, jako humanistyczne
psychologizowanie, odrywające świadomość społeczną mas od bazy wytwórczej i w związku z tym niedocenianie psychologicznych świadomościowych następstw przemian ekonomicznych społeczeństwa”. Tamże, s.
37-38.
„Po trzecie: jest antyradziecki. W filozofii jest to odrzucanie tzw. »mechanistycznego marksizmu«, »przestarzałej dialektyki« i chwalba doskonałych współczesnych metod socjologicznych, dających rzekomo więcej i lepiej, niż »marksizm sensu stricto«. W polityce jest to ciągle jeszcze wiara w przewagę i perspektywę przewagi
świata anglosaskiego i jego form politycznych. Jest to potępianie ustroju radzieckiego nowego typu i przeciwstawianie mu demokracji integralnej lub humanistycznej. W socjologii jest to stanowcze odrzucanie tzw. »społeczeństwa zamkniętego«, jako krępującego wolność indywidualną i zawoalowane aluzje co do »zamkniętości«
Związku Radzieckiego. Jaskrawo wyraża tę postawę socjologiczną, nazywanie społeczeństwa bezklasowego –
fikcją, może twórczą, lecz bez »otwartości« danego społeczeństwa, fikcją kwadratową i kłamliwą. W etyce jest
to odrzucanie »człowieka zamkniętego«, rozszerzanie do absurdu zakresu pojęcia »człowieka zglaichszaltowanego« i tzw. »wyższej moralności«, przez co tow. Strzelecki rozumie zoologiczną moralność hitlerowskiego
typu. Zarzuty te są u tow. Strzeleckiego oczywiście podane w formie »kosmicznej«, bez wymieniania kraju,
lecz ich kierunek, mimo zawoalowania, jest dość wyraźny”. Tamże, s. 38.
Por. Tamże, s. 40.
Tamże, s. 40-41.
Tamże, s. 42.
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światowego itp.174 W konkluzji W. Wudel twierdził: „tak więc marksizm musi stwierdzić
wyraźnie, że humanizm nadaje się tylko w nieznacznej mierze do reprezentowania interesów klasy robotniczej w skali światowej i gruntownie zawodzi, jako metoda zapewnienia na
obecnym etapie pohitlerowskim, pokoju i demokracji świata” 175. W istocie autor „zrewidowanych rewizjonistów” zgadzał się z A. Schaffem w kwestii słuszności podkreślenia i uwypuklenia humanistycznego ideału socjalizmu uważając to za potężną broń w walce klasy
robotniczej o socjalizm176. Nie zgadzał się z pozostawianiem „humanizmowi zbyt szerokiego zakresu działania i znaczenia”, przez które rozumiał stwierdzenia A. Schaffa, że po
pierwsze »socjalizm naukowy i humanizm socjalistyczny to pojęcia jednoznaczne«, że po
drugie »humanizm stanowi najgłębszą istotę socjalizmu«, że po trzecie słuszne jest
w obecnym okresie podkreślenie i wydobycie na pierwszy plan czynnika humanizmu
w marksizmie177. „Wszystkie trzy wyżej wspomniane tezy (eksponowane przez A. Schaffa
w artykule Humanizm socjalistyczny) uważam – stwierdzał W. Wudel – za zbyt wielkie i niezasłużone honory dla humanizmu nawet w ujęciu marksistowskim”178. W przekonaniu cytowanego autora „humanizm socjalistyczny czy marksistowski wcale nie jest pojęciem równoznacznym z pojęciem socjalizmu naukowego, czy marksizmu w ogóle”. Marksizm jest
bowiem dla niego „wielką dialektyczną metodą badań naukowych i zupełnym światopoglądem materialistycznym”, którego zupełność „przekracza… zupełność jakiegokolwiek bądź
innego światopoglądu”179.
W dialektycznym ujęciu etyka socjalistyczna jest w przybliżeniu równoznaczna
z socjalistycznym humanizmem, ale etyka socjalistyczna – zdaniem W. Wudla – to tylko
drobny fragment marksizmu 180. Stąd humanizm jako fragment etyczny światopoglądu materialistycznego może być, w jego przekonaniu, nauką materialistyczną, ale humanizm „jako
cały światopogląd jest z materializmem nie do pogodzenia”. „Humanizm roszczący pretensje do całego światopoglądu prowadzi do moralnościowego pojmowania dziejów i w ostatecznych konsekwencjach do idealizmu”181.
Humanizm w przekonaniu W. Wudla nie stanowi też najgłębszej istoty socjalizmu, ponieważ treść socjalistycznego humanizmu jest zaledwie skromną i drobną częścią treści
humanizmu anarchistycznego, który konsekwencją, pięknem i siłą bije wszelkie dotychcza174
175
176
177
178
179
180
181

Por. Tamże, s. 42-43.
Tamże, s. 43.
Por. Tamże, s. 44.
Por. Tamże, s. 44-45.
Tamże, s. 45.
Por. Tamże, s. 45.
Por. Tamże, s. 45.
Tamże, s. 45.
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sowe humanizmy. Ale i ten humanizm anarchistyczny „najpiękniejszy obraz wolnego, radosnego i twórczego Człowieka nie może zastąpić marksizmu”. Zdaniem W. Wudla humanizm komunistyczny i później anarchistyczny będą jednym z dalekich rezultatów i następstw tego, co swą realną – jak pisał – walką i swymi realnymi metodami wywalczy marksistowska, socjalistyczna klasa robotnicza wespół z sojusznikami 182. Dlatego też w przekonaniu W. Wudla „najgłębszą istotę socjalizmu nie stanowi sam człowiek, ale społeczeństwo, jako rozumne dzieło człowieka. Istotą socjalizmu jest realna strategia i taktyka walki
klas o ustanowienie władzy i państwa pracujących, uspołecznienie środków produkcji,
zbudowanie nowego wyższego historycznie społeczeństwa, celem zniesienia klas i walki
klas w ogóle, zbudowania społeczeństwa bezklasowego, likwidacja państwa i podniesienia
planowej, wydajnej, uspołecznionej produkcji do wyżyn dobrobytu wszystkich ludzi. Dlatego humanizm nie stanowi i nie może stanowić dziś głównego nurtu socjalizmu” 183.
Dla W. Wudla „nie zagadnienie etyki i samego człowieka jest pierwszoplanowym zagadnieniem marksizmu, lecz zagadnienie ustroju społecznego, a więc socjalizmu. Pierwszoplanowym zagadnieniem marksizmu było i pozostaje – pisał cytowany autor – zagadnienie
postępu techniki wytwórczej i ekonomiki, na podstawie których tworzy się cała barwna
i wielka nadbudowa stosunków społecznych, politycznych i ideologicznych 184.
Można mieć poważne zastrzeżenia do artykułu W. Wudla: Zrewidowani rewizjoniści i formułować pod jego adresem zarzuty, równie ostre jak on formułował pod adresem humanizmu socjalistycznego nie tylko w wersji socjaldemokratycznej J. Strzeleckiego, lecz także
pod adresem humanizmu socjalistycznego w wersji marksistowskiej A. Schaffa. Punktem
wyjścia dla zarzutów i krytyki mogłyby być różnorodne niedostatki stylistycznomerytoryczne, które w jego artykule występują. Nie wydaje mi się jednak, aby powyższe
stanowiło wystarczającą podstawę do sformułowania zarzutu o „nieuctwo i nieprzyzwoitość”. Zarzut taki został jednak sformułowany przez J. Hochfelda 185. Stąd też wydaje się
182
183

184
185

Por. Tamże, s. 46.
Tamże, s. 46. Nie sądzę, aby trzeba było uzasadniać jak dalece niedorzeczne było przekonanie W. Wudla o
istocie socjalizmu. Zwracam jedynie uwagę na specyficzną abstrakcyjność tego przekonania, w stosunku do
marksizmu – Marksa, Engelsa, Lenina. Intersujące, że A. Schaff, który nie zgadzał się również w tym miejscu z
W. Wudlem, nie odwoływał się do prac twórców marksizmu, lecz do argumentów zawartych w czasopiśmie
lewicy francuskiej „La Pansée”. Por. A. Schaff, Sens dyskusji o humanizmie socjalistycznym (I), „Kuźnica” 1947, nr
33, s. 4.
W. Wudel, Zrewidowani rewizjoniści, „Lewy Tor” 1947, nr 2-3, s. 46.
J. Hochfeld w tym samym numerze „Przeglądu Socjalistycznego” opublikował dwa artykuły polemiczne: jeden
z A. Schaffem pt. Z zagadnień socjalistycznego humanizmu oraz w dziale: Idee – Myśli – Zagadnienia pt. Nieuctwo i
nieprzyzwoitość stanowiący wyjątkowo ostrą replikę na artykuły zamieszczone w czasopiśmie „Lewy Tor”. We
wspomnianej replice zwracał uwagę na serię artykułów zamieszczonych w tymże „Lewym Torze”, w których
„…uderza swym miękkim poziomem, swym kwalifikowanym nieuctwem, swym nieprzyzwoitym tonem, swym
prowokacyjnym zacięciem”. J. Hochfeld miał na myśli zwłaszcza artykuły S. Mańkowskiego pt. Czy socjalista ma
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konieczne zwrócić uwagę na ten ważny aspekt dyskusji o humanizmie socjalistycznym.
Otóż W. Wudel był przekonany, że „błędnie postępują ci towarzysze, którzy na stulecie
socjalizmu naukowego robią mu wielki podarunek w postaci »podnoszenia« socjalizmu do
poziomu humanizmu”186, że próby reanimacji drobnomieszczańskiego humanizmu są
zbieżne z próbami oddalenia PPS od PPR, oderwania PPS od marksizmu, a tym samym
przekreślenia wielkiej zdobyczy ruchu robotniczego to jest – Umowy między partiami z 28
listopada 1946 r. „o ideowym zbliżeniu aż do osiągnięcia jedności organicznej” 187. Dlatego
uważał „za nieodzowne rozprawić się filozoficznie ze szkodliwym społecznie, fałszywym
filozoficznie i wrogim politycznie klasie robotniczej humanizmem socjalistycznym” 188.
W. Wudel wierzył, że to, co pisze jest lojalnym wypełnieniem punktu 3 i 6 wspólnej międzypartyjnej umowy. Dlatego pisał: „Nie przesadzam ani wyolbrzymiam rewizjonizmu
propagowanego przez humanizm socjalistyczny. Gdyby miano poprzestać tylko na filozofowaniu możnaby pozwolić sobie na pobłażliwość. Ale przecież humanizm rości sobie
pretensje do reprezentowania PPS-owskiego światopoglądu, a za światopoglądem partii
politycznej i jej aktywistów idzie czyn. Pewnego pięknego dnia od rewizjonizmu w filozofii
przejdzie się do rewizjonizmu w polityce, w działalności praktycznej. W praktyce oznacza
to obalenie podstaw politycznych i społecznych ustroju demokracji ludowej. Od rozbieżności w światopoglądzie znowu może dojść do rozbieżności i zerwania jednolitego frontu
klasy robotniczej, a wtedy tylko krok jesteśmy od skruszenia i rozpadu bazy społecznej
demokracji ludowej. Dlatego nie wolno ani na chwilę tolerować tzw. humanizmu socjalistycznego jako ideologii partii. Dopuszczalne i możliwe są takie błędne poglądy jako czysto
prywatny pogląd filozofującej jednostki, ale nie może pod takim błędem podpisywać się
partia robotnicza ani jej organ centralny. Ustrój demokracji ludowej doskonale i bez bólu
strawi dziesięć lub więcej takich błędów u wybitnych, czołowych intelektualistów, ale może

186
187
188

być wyznawcą filozofii materialistycznej, oraz cytowany wcześniej art. W. Wudla: Zrewidowani rewizjoniści. O artykule
tym pisał: „Artykuł Wudla stosuje również w toczącej się poważnej dyskusji metodę bezmyślnej insynuacji.
Jest nieprzyzwoity nieprzyzwoitością człowieka o nieczystym ideologicznie sumieniu, człowieka z manią prześladowczą. Socjalistyczny humanizm to dla Wudla po prostu »ideologia WRN-owska«. W ten sposób Wudel
nawet Schaffa zapakował do WRN. (…) Wreszcie Wudel – pisał dalej J. Hochfeld – koronuje swoją polemikę
czterema donosami: socjalistyczny humanizm jest antykomunistyczny, antyjednolitofrontowy, antyradziecki,
WRN-owski”. Replikę swoją J. Hochfeld kończył wyjaśnieniem, że krytyka ta wynika z troski o „Lewy Tor” i z
intencji, aby „stał się on znowu organem ideologicznej współpracy obu partii robotniczych, a nie przytuliskiem
dla kliki, dla której nie ma miejsca w PPR, a zbyt ciasno jest w PPS”. „Przegląd Socjalistyczny” 1947, nr 4-5, s.
57-58.
Por. W. Wudel, Zrewidowani rewizjoniści…, s. 33.
Por. Tamże, s. 39.
Por. Tamże, s. 39.
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nie strawić nawet jednego takiego błędu, jeśli popełni go potężna, współrządząca krajem
partia robotnicza”189.
Wracając do zasadniczego wątku rozważań stwierdzić trzeba, że W. Wudel pomimo
sprzeciwu jaki wyrażał pod adresem zasadniczych tez artykułu A. Schaffa: Humanizm socjalistyczny – wspierał jednak merytoryczne treści tego artykułu i samego autora nie szczędząc
dla jego prób wyrazów najwyższego uznania. W. Wudel wspierał frenetycznie zwłaszcza
przewodnią intencję artykułu A. Schaffa – jednoznaczną eliminację zasadności roszczeń
humanizmu w wersji socjaldemokratycznej. Stało się to oczywiste zwłaszcza po opublikowaniu artykułów J. Chałasińskiego i P. Konrada w „Odrodzeniu” 190 oraz J. Hochfelda
i J. Topińskiego w „Przeglądzie Socjalistycznym”191. Autorzy tych artykułów reprezentujący
całkowicie odmienne orientacje krytycznie odnieśli się do ujęcia zagadnienia humanizmu
socjalistycznego w wersji A. Schaffa i W. Wudla.
Najostrzej przeciwko artykułom A. Schaffa wystąpił J. Chałasiński. Charakterystyczne
w artykule tego autora jest nie tylko to, że nie zgadzał się on z ujęciem istoty humanizmu
w wersji A. Schaffa, że przeczył zasadności traktowania marksizmu jako humanizmu itp.
lecz także i to, że w sposób niezwykle ostry występował przeciwko określonemu sposobowi upowszechnienia marksizmu. „Charakter propagandy marksizmu – pisał J. Chałasiński –
budzi zastrzeżenia. Czy chodzi o nową religię dogmatyczną czy o upowszechnienie kultury
naukowego myślenia? Propaguje się marksizm jako niezawodną naukę, która dała już odpowiedź na wszystkie najważniejsze pytania życia społeczeństwa i kultury. Głosi się, że
wszystko, co marksizm twierdzi, jest naukowe, i że wszystko, co jest naukowe, jest marksistowskie. Marksizm to nauka. Nauka to marksizm” 192. Podobnie – stwierdzał J. Chałasiński
– „Mówi się o humanizmie. Prawdziwy i realny humanizm oparty na nauce – usłyszycie od
marksistów – reprezentujemy my marksiści i tylko my, nikt inny”. Czy tak jest naprawdę,
czy marksizm – pytał J. Chałasiński – to teoria „humanistycznego społeczeństwa?”.
„Z punktu widzenia naukowego – odpowiadał J. Chałasiński natychmiast po postawieniu
189

190

191
192

Tamże, s. 39. Pragnę zwrócić uwagę również i na fakt, iż W. Wudel rozróżniał pryncypialność w ideologii parti
od możliwości poszukiwań, a nawet „błądzenia” intelektualistów. Ten aspekt zostanie podjęty przez S. Ossowskiego w dyskusji nad intelektualną funkcją marksizmu. Sensowne stanowisko W. Wudla w tej kwestii nie
zostało jednak wykorzystane zwłaszcza przez A. Schaffa, który we wspomnianej dyskusji okazał się zdecydowanym przeciwnikiem koncepcji S. Ossowskiego akcentującej potrzebę wyjścia poza opłotki retrospekcji i sięgania do nowych zagadnień z równoczesnym poszanowaniem metody K. Marksa.
J. Chałasiński, Problemy demokracji, „Odrodzenie” 1947, nr 14-15, s. 8-7; P. Konrad, Marksizm bez przyłbicy,
Tamże, s. 10-11. Wydaje się, że red. „Odrodzenia” świadomie opublikowała w tym samym numerze artykuły
dwóch autorów przeciwstawnych orientacji filozoficzno-ideologicznych. Autor piszący pod pseudonimem
„Paweł Konrad” wyraźnie deklarował się jako marksista.
J. Hochfeld, Z zagadnień socjalistycznego humanizmu, „Przegląd Socjalistyczny” 1947, nr 4-5, s. 13-20; J. Topiński,
Humanistyczna realizacja humanistycznej treści socjalizmu, „Przegląd Socjalistyczny” 1947, nr 6, s. 4-7.
J. Chałasiński, Problemy demokracji…, s. 8.
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pytania – marksizm jest naukową teorią społeczeństwa kapitalistycznego. Niczym więcej.
Jest to więc teoria społeczeństwa antyhumanistycznego, bo kapitalizm jest antyhumanistyczny”193.
Można się spierać o to, jakie były faktyczne źródła wyraźnej niechęci J. Chałasińskiego
do twórczości A. Schaffa. Można – jak sądzę – na równi z J. Chałasińskim i J. Hochfeldem
podzielać daleko idące zastrzeżenia w stosunku do ówczesnej – rzeczywiście specyficznej –
propagandy marksizmu jaką uprawiali A. Schaff i W. Wudel. Nie można jednak afirmować
stanowiska jakie zajął J. Chałasiński w kwestiach merytorycznych. Autor ten będąc bowiem
pod przemożnym wpływem K. Mannheima 194 usiłował dzieło K. Marksa i F. Engelsa –
marksizm – zredukować do roli teorii wyjaśniającej mechanizmy występujące w społeczeństwie kapitalistycznym. Marksizm w ówczesnym ujęciu J. Chałasińskiego to teoria wyjaśniająca mechanizmy występujące w kapitalizmie i mechanizm przejścia od kapitalizmu do
socjalizmu i nic więcej. Przyjęcie takiego stanowiska przez J. Chałasińskiego spowodowało,
iż zdecydowanie przeczył on sensowności traktowania marksizmu zarówno jako teorii
humanistycznej, jak i jako teorii humanistycznego społeczeństwa. „Marksizm – w ówczesnym przekonaniu J. Chałasińskiego – dał moralną teorię człowieka takiego, jakim go czyni
ustrój kapitalistyczny. Techniczno-ekonomiczny punkt widzenia z jakiego ujmuje marksizm
społeczeństwo i moralność to jest punkt widzenia kapitalizmu”195.
J. Chałasiński nie negował naukowej wartości marksizmu. Odwrotnie. Podkreślał szczególne zasługi marksizmu zwłaszcza w ukazaniu społeczeństwa kapitalistycznego „…
w całej grozie kapitalistycznego antyhumanizmu…”196. Jednakże z uporem twierdził, że
„z punktu widzenia marksizmu nie ma miejsca na humanizm w ustroju kapitalistycznym”.
Stąd też w jego przekonaniu „moralność ruchu komunistycznego w ustroju kapitalistycz-

193
194

195
196

Tamże, s. 8 (wyróżnienie J.Ch.).
J. Chałasiński daje temu wyraz pisząc w cytowanym artykule: „Socjolog Mannheim w książce pt. Człowiek i
społeczeństwo w wieku rekonstrukcji… słusznie zwraca uwagę na to, że do centralnych problemów nowoczesnego
społeczeństwa należy problem scentralizowanego przewództwa intelektualnego. Wobec ogromnego i wciąż
rosnącego znaczenia nauki w nowoczesnym społeczeństwie na czoło wysuwa się problem organizacji nauki
oraz jej ustosunkowania się do władz politycznych, do władzy ekonomicznej i do szerokich mas społeczeństwa. Jest to niewątpliwie problem ogromnej doniosłości. (…) Mannheim słusznie zwraca uwagę na to – pisał
w końcowym fragmencie swego artykułu J. Chałasiński – że w społeczeństwie nowoczesnym kłócą się ze sobą
sprzeczne tendencje. Z jednej strony występuje emancypacja społeczna szerokich mas społeczeństwa, a z drugiej – złożoność nowoczesnego społeczeństwa zmniejsza do zera rozumienie całości społecznej przez przeciętnego człowieka z masy. Wskutek tego, masy niezdolne do samodzielnej orientacji w zawiłych problemach
nowoczesnego społeczeństwa, skazane są na bezkrytyczną zależność od intelektualnego przewództwa nielicznej mniejszości”. J. Chałasiński, Problemy demokratyzacji, „Odrodzenie” 1947, nr 14-15, s. 8-9.
Tamże, s. 8 (wyróżnienie J.Ch.).
Na tym polega wartość naukowa marksizmu – twierdził J. Chałasiński, że pokazał nam społeczeństwo kapitalistyczne w najgłębszych jego tendencjach rozwojowych tak, jak kapitalizm je kształtuje w całej grozie kapitalistycznego antyhumanizmu, do którego kapitalizm nie chce się przyznać”. Tamże, s. 8.
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nym musi być także w swej istocie antyhumanistyczna” 197. Dlatego też „jej istotnym elementem musi być – jak dalej pisał – nienawiść klasowa”198. Z pierwszym twierdzeniem
J. Chałasińskiego, że w ustroju kapitalistycznym („nie ma miejsca na humanizm”) nie można się nie zgodzić. Stwierdzenie to konstatuje stan, który wystąpił i występuje rzeczywiście
w tym ustroju. Natomiast nie można się zgodzić z twierdzeniem drugim, że „moralność
ruchu komunistycznego w ustroju kapitalistycznym musi być także antyhumanistyczna”.
Drugie twierdzenie nie wynika logicznie z pierwszego. Prawdziwość drugiego twierdzenia
należałoby w sposób konkretny uzasadnić. Z tego bowiem, że ktoś żyje w warunkach niesprawiedliwości społecznej wcale nie wynika, iż musi on być niesprawiedliwy. Słowo „musi” niczego tu nie rozstrzyga.
Analogicznie rzecz się ma również i z teorią społeczną, która powstaje w warunkach występowania niesprawiedliwości. Na tej zasadzie można by było kwestionować humanizm
humanizmu, albowiem ten, jak wiadomo powstawał i rozwijał się w warunkach formacji
niehumanistycznych. Dla J. Chałasińskiego powołującego się na Manifest komunistyczny
K. Marksa i F. Engelsa; na pracę W.I. Lenina Państwo i rewolucja, na książkę M. Gorkiego
O literaturze sprawa była jednak jednoznacznie przesądzona i oczywista 199. „Manifest komunistyczny zapowiadał – pisał J. Chałasiński – że miejsce dawnego społeczeństwa burżuazyjnego z jego klasami i przeciwieństwami klasowymi zajmuje zrzeszenie, w którym świadomy rozwój każdej jednostki jest warunkiem swobodnego rozwoju wszystkich” 200. Podobnie – oświadczał J. Chałasiński – „o przyjęciu środków produkcji przez społeczeństwo
pisał Engels, w Rozwoju socjalizmu od utopii do nauki, że jest to skok ludzkości z państwa
konieczności w państwo wolności”201. W takich słowach – stwierdzał J. Chałasiński –
marksizm przedstawiał ideał przyszłego społeczeństwa. I „jest to – podkreślał cytowany
autor – ideał humanistyczny”202. „Ale marksistowska metoda realizacji tego ideału – mianowicie »dyktatura proletariatu« – w ówczesnym przekonaniu J. Chałasińskiego – jest
antyhumanistyczna203. Jeżeli bowiem do pojęcia marksizmu należy dyktatura proletariatu,
marksistą jest ten jedynie – pisał J. Chałasiński cytując Lenina – kto rozszerza uznanie walki
klas do uznania dyktatury proletariatu”204. Skoro konieczność dyktatury proletariatu wyrasta z antyhumanistycznego charakteru kapitalizmu to i dyktatura proletariatu staje się – jest
197
198
199
200
201
202
203
204

Por. Tamże, s. 8.
Por. Tamże, s. 8.
Por. Tamże, s. 8-9.
Por. Tamże, s. 8.
Por. Tamże.
Tamże, s. 9.
Por. Tamże.
Tamże.
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także antyhumanistyczna. Według marksizmu – pisał J. Chałasiński – antyhumanistyczny
kapitalizm nie może być pokonany humanistycznymi środkami205. Dlatego – zdaniem
J. Chałasińskiego – „Marksizm jako teoria przezwyciężenia kapitalizmu nie jest teorią humanistyczną”206. Ta zdumiewająca „sylogistyka” była konsekwentnie przez J. Chałasińskiego eksploatowana w całym fragmencie artykułu pt. Znaczenie marksizmu. Występuje też
w całej krasie we wnioskach i ostatecznej konkluzji, którą tu przedstawiam bez komentarza.
„Marksizm dał naukową teorię społeczeństwa kapitalistycznego i teorię rewolucji proletariatu, która jako nieuchronny wynik historii doprowadzić miała do zniszczenia kapitalizmu,
klas i państwa. Pod względem praktycznym marksizm uczył, jak obalić kapitalizm, a nie jak
budować nowy ustrój po obaleniu kapitalizmu. Dlatego – podkreślał J. Chałasiński – marksizm był teorią drogi od kapitalizmu do socjalizmu, a nie teorią humanistycznosocjalistycznego społeczeństwa”207. Ponadto – pisał dalej J. Chałasiński – „Marks nie dał
nigdzie teorii kształtowania się społeczeństwa do przezwyciężenia kapitalizmu. Marks nie
dał teorii planowania gospodarczego i społecznego. Kto chce budować społeczeństwo
nowe, niekapitalistyczne, musi wyjść poza marksizm. Teorie Marksa i Engelsa nie dają
dostatecznej podstawy dla planowanej demokracji” 208. Dlatego też w przekonaniu
J. Chałasińskiego „Jeżeli demokracja szuka sposobów realizacji uspołecznienia ustroju
gospodarczego i »humanizacji« społeczeństwa bez »dyktatury proletariatu«, to jest to
szukanie bardziej humanistycznej drogi do socjalizmu niż ta, jaką przewidywała klasyczna
teoria marksizmu, dla której dyktatura proletariatu była koniecznością historyczną, konieczną fazą przejściową od kapitalizmu do socjalizmu. Konieczność tej fazy wynikała
według marksizmu z klasowej struktury kapitalizmu” 209.
J. Chałasiński nie miał więc wątpliwości jako filozofujący socjolog co do tego, iż skoro
„pod względem praktycznym marksizm uczył jak obalać kapitalizm, a nie jak budować
205
206
207
208

209

Por. Tamże, s. 9.
Tamże.
Tamże.
Tamże, s. 9. W kwestiach tych J. Chałasiński otrzymał zarówno trafną jak dowcipną odpowiedź od P. Konrada, który w polemicznym artykule pt. Marksizm nieprzedawniony – pisał: „Oczywiście marksizm nie daje gotowych i powszechnych przepisów na to, jak w każdym kraju ma wyglądać forma sprawowania władzy państwowej, jak ma wyglądać konstrukcja socjalistycznego państwa, jaką rolę ma w nim odgrywać spółdzielczość
itd. Zdanie Engelsa o skoku z państwa konieczności w państwo wolności nie jest frazesem agitacyjnym. Opanowując środki produkcji i znosząc przeciwieństwa klasowe, ukonstytuowany jako naród, proletariat wkracza
w erę wolności i realizuje socjalizm według własnego rozumienia. Teorie Marksa służą mu w tym jako wytyczne, a nie jako suma przepisów. Czy to jest wyjście poza marksizm? Czy nie jest to właśnie realizowanie marksizmu. … »Marks nie dał teorii planowania gospodarczego i społecznego« – pisze Chałasiński. Nie dał. I dobrze zrobił – stwierdzał P. Konrad – że nie dał. Bo gdyby Marks dał przed stu laty taką teorię na wyrost, to
dziś w CUP-ie zamiast planować, studiowano by Marksa. Marks nie dał takiej teorii właśnie dlatego, że nie był
utopistą”. „Odrodzenie” 1947, nr 23, s. 2.
J. Chałasiński, Problemy demokracji…, s. 9.
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nowy ustrój po obaleniu kapitalizmu”210, to w sensie teoretycznym marksizm w zakresie
perspektywy po obaleniu kapitalizmu nie mógł mieć nic do powiedzenia. Jest to o tyle
dziwne, iż na ogół każdy teoretycznie myślący socjolog wie, że z określonej teorii społecznej gdyby zawierała tylko i wyłącznie samą krytykę istniejącego stanu, można wydedukować
z punktu widzenia tej teorii i kierunku krytyki – byłby najbardziej pożądany. Teoria Marksa
i Engelsa – marksizm był czymś więcej jak tylko krytyką istniejących wówczas stosunków
społecznych, o czym sam J. Chałasiński stwierdzał – pisząc: „Manifest komunistyczny (1847)
zapowiadał, że miejsce dawnego społeczeństwa burżuazyjnego z jego klasami i przeciwieństwami klasowymi zajmuje zrzeszenie, w którym swodobny rozwój każdej jednostki jest
warunkiem swobodnego rozwoju wszystkich”211.
Artykuł J. Chałasińskiego spotkał się z spokojną i rzeczową repliką A. Schaffa 212. Zanim
jednak oddam głos replikującemu – powinność wobec historii nakazuje abym przypomniał,
iż w tym samym numerze „Odrodzenia” opublikowano również artykuł P. Konrada pt.
Marksizm bez przyłbicy213. Tym bardziej, iż wnosił on do dyskusji o humanizmie socjalistycznym istotny punkt widzenia. P. Konrad sugerowł aby w dyskusji tej widzieć i oceniać jej
aspekty konkretno-praktyczne. Wew wstępnym fragmencie swego artykułu pt. Słowo i ciało
stwierdzał, że „coraz częściej i dobitniej mówi się na lewicy o marksistowskim humanizmie.
Coraz śmielej wypowiada się zdanie, że jedynym obliczem prawdziwego socjalizmu jest
oblicze humanistyczne, że jedynym prawdziwym humanizmem naszej epoki jest marksizm”214. Jednakże, zdaniem P. Konrada „teoretyczna argumentacja nie wyczerpuje zagadnienia. Krytycy i przeciwnicy marksizmu polemizują bowiem nie tyle z klasycznym słowem
marksizmu, ile z obiegowymi poglądami przeciętnych zwolenników Marksa. Nie tyle
z zamierzeniami klasyków, ile ze sposobem, w jaki epigoni pojmują i urzeczywistniają te
zamierzenia215. P. Konrad bardzo wyraźnie podkreślał, że „krytycy i przeciwnicy marksizmu interesują się nurtem i ujściem rzeki bardziej, niż jej źródłem, odległym w czasie
o pełne już stulecie. I nawet jeśli epigoni dobrze pojęli nauki mistrzów, to jednak idea,
żyjąca i przechodząca z pokolenia na pokolenie, różni się od idei pierwotnej. Jak różni się
ciało od słowa”216.

Por. Tamże, s. 9.
Tamże, s. 8.
212 A. Schaff, Dyskusja o humanizmie socjalistycznym. Odpowiedź prof. Chałasińskiemu. „Odrodzenie” 1947, nr 21, s. 2.
213 P. Konrad, Marksizm bez przyłbicy, „Odrodzenie” 1947, nr 14-15, s. 10-11.
214 Tamże, s. 10.
215 Tamże.
216 Tamże.
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Stąd też w przekonaniu P. Konrada jakkolwiek „Marksizm jest jeden” ale zgodnie zresztą z „duchem, tendencją i wytycznymi marksizmu, sam marksizm przechodzi ewolucję” 217.
Dlatego też – zdaniem cytowanego autora – „prawdziwym marksizmem jest marksizm
współczesny, to znaczy taki, który uwzględnia cały dorobek wiedzy i doświadczenia oddzielający współczesność od okresu narodzin idei” 218.
P. Konrad zwracał też uwagę na to, że „raz po raz słyszy się nawoływania do tego, by
wyjść poza dogmatyczne powtarzanie i talmudyczne komentowanie tekstów, by rozwinąć
i uwspółcześnić teorię marksizmu. Jakże często jednak ci, którzy innych nawołują do wypłynięcia na szerokie wody, sami lękliwie pluszczą się u brzegu, spokojni, gdy czują pod
nogami grunt klasycznych sformułowań i panicznie obawiający się głębi, która czyha na
śmiałka niebezpiecznymi wirami rewizjonizmu” 219. W przekonaniu P. Konrada „los marksistowskiego humanizmu zależy nie od tego, czy udowodni się teoretycznie, że marksizm
zgodnie z własnymi założeniami, zamierzeniami i pojęciami jest »jako taki« humanistyczny,
ale zależy od postawy samych marksistów, od tego, czy wykażą, że istotnie sprawa człowieka, jego wszechstronnego rozwoju, jego wolności jest dla nich sprawą naczelną” 220. P. Konrad akcentując szczególne znaczenie „praktycznej” strony marksistowskiego humanizmu
w dobie współczesnej – zwracał tym samym uwagę na niezwykle istotne aspekty w toczącej
się dyskusji. W jego przekonaniu powinna ona nie tylko wnosić przekonywającą argumentację na rzecz humanizmu socjalistycznego poprzez odsłanianie autentycznego humanizmu
zawartego w marksizmie, ale również stwarzać pełną możliwość dla ujawniania się humanistycznych postaw samych marksistów. Dla P. Konrada właśnie to, ujawnianie się postaw
humanistycznych u samych marksistów wywodzące się z inspiracji marksizmu może mieć
decydujące znaczenie w pokonywaniu różnorodnych przeszkód na drodze społecznej integracji. „Trudno byłoby żądać od nie-marksistów – pisał autor artykułu Marksizm bez przyłbicy – żeby uznali marksistowski humanizm na kredyt, gdyby marksizm już dziś nie odsłaniał
humanistycznego oblicza, gdyby postawa marksistów już dziś nie była humanistyczna” 221.
W przekonaniu P. Konrada „istnieją jednak zagadnienia, które utrudniają totalnym humanistom dostęp do marksizmu i utrudniają totalnym marksistom pełne ujawnienie się w humanizmie. Krytykom marksizmu skłonnym do symplifikowania pojęć, przeciwstawiają się
fałszywi obrońcy, skłonni do talmudyzowania argumentów” 222. Stąd też „niejedna dyskusja
217
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pogłębia wzajemne urazy i przyczynia się do zupełnego pogmatwania pojęć. Narastają
kompleksy. I chociaż praktyka politycznego życia rozwiązała już niejeden kompleks, to
teoria – ociąga się jeszcze”223.
Nie analizuję fragmentu rozważań P. Konrada zatytułowanego Kompleks materii, w którym usiłuje ukazać przyczyny różnorodnych nieporozumień. Wynikają one najczęściej
z tego – w jego przekonaniu – że „sami marksiści wbrew własnym twierdzeniom często
zapominają o tym, że materializm dialektyczny nie jest wiedzą o budowie i właściwościach
materii, którymi zajmują się nauki przyrodnicze” 224, ponieważ nie są one bezpośrednio
związane z interesującą nas tu kwestią humanizmu. Zwracam jedynie uwagę na to, iż
w przekonaniu P. Konrada, „w miarę tego jak marksizm przenosi swoją uwagę z zagadnienia wiedzy o świecie materialnym na zagadnienie postawy wobec tego świata ujawnia się
humanistyczne oblicze materializmu”225. Z tych samych powodów nie analizuję drugiego
fragmentu: Byt i świadomość, chociaż w przekonaniu jego autora również „w miarę tego jak
narasta zrozumienie wzajemnej zależności między świadomością i bytem ujawnia się humanistyczne oblicze materializmu”226. Muszę jednakże w tym miejscu zaznaczyć, że w artykule
Humanizm socjalistyczny a moralność absolutna A. Schaffa – stanowiącym replikę na artykuł
Marksizm bez przyłbicy P. Konrada – choć wyrażona jest podobna opinia to jednak punktem
wyjścia dla krytyki są właśnie wymienione wyżej dwa fragmenty 227. To prawda, że z racji
lapidarności ujęcia rozległych i skomplikowanych zagadnień nie stanowiły one najmocniejszej strony artykułu P. Konrada. Poprzedzały jednak fragment rozważań pt. Moralność,
w którym A. Schaffowi – autorowi Bezdroży pseudohumanizmu zarzucano, iż jako marksista
imputuje marksizmowi relatywizm moralny. Stąd prawdopodobnie usilne starania
A. Schaffa zmierzające do wykazania „słabości” wspomnianych dwóch fragmentów artykułu P. Konrada. W konsekwencji miało to osłabić wszystkie istotne zarzuty wysuwane pod
adresem A. Schaffa.
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Rozważania o moralności P. Konrad rozpoczął od wyeksponowania błędnej – jego zdaniem – tezy A. Schaffa, że „dla marksizmu moralne jest to, co odpowiada interesom klasy
robotniczej, tzn. pośrednio interesom narodu” – jak pisał ten autor w artykule Bezdroża
pseudohumanizmu228. „Czy tak? (pytał P. Konrad) Czy istotnie marksizm w ocenie wartości
moralnych kieruje się buszmeńską moralnością? Nie szukajmy odpowiedzi w cytatach, ale
zastanówmy się. Jeśli istotnie relatywizm moralny jest zasadą marksizmu, to należy uznać za
obłudę oburzanie się marksistów na zbrodnie niemieckie… Czy znęcanie się nad zwierzętami jest czynnością obojętną dla marksisty, ponieważ nie pomaga ono ani nie szkodzi
sprawie proletariatu? Przecież nikt tak nie sądzi 229. (…) Czy tylko dlatego odrzucamy, potępiamy i nie stosujemy hitlerowskich metod nawet wobec wrogów, że nie odpowiadają one
interesom klasy robotniczej. Odrzucamy je, bo są złe same w sobie. Nie trzeba – pisał
P. Konrad – faktu odrzucania takich metod uzasadniać utylitarnymi względami 230. (…)
Kryteria moralności są oczywiście zmienne i społecznie uwarunkowane – stwierdzał
P. Konrad. Ale uznawać zmienność pewnych wartości to nie znaczy negować w ogóle ich
istnienia. Dialektyka rewolucyjnego rozwoju nie polega na zupełnym unicestwianiu stałych
wartości i powstawaniu nowych z niczego” 231. Istnieje ciągłość rozwoju historycznego
i istnieją trwałe wartości, które zdradzane przez jedną klasę odradzają się wraz ze zwycięstwem drugiej klasy. Stąd też, w przekonaniu P. Konrada „klasa robotnicza bynajmniej nie
opiera swojej moralności na zasadzie, że wszystko dobre, co nam służy, ale z całą świado228
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Cytowany przez P. Konrada fragment wywodu A. Schaffa był umieszczony w następującym kontekście: „Ale
prawdziwy, uwzględniający całą złożoność rzeczywistości, marksizm, wykazuje zmienność zasad moralności
ich zależność od materialnych warunków bytu. O tym poucza nas zresztą – wbrew tezom artykułu (J. Strzeleckiego) – prosta obserwacja i analiza faktów społecznych w ich historycznym rozwoju. I na tej podstawie marksizm twierdzi, że normy moralności są również zależne od stosunków klasowych. Tylko takie ujęcie jest konkretne, nie grzeszy pustą abstrakcją. Ale w takim wypadku okazuje się, że moralność oraz jej normy są podporządkowane wyższej zasadzie – interesom tej klasy, która dane formy tworzy. Dla marksizmu moralne jest to,
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marksistowskiej moralności”. A. Schaff, Bezdroża pseudohumanizmu, „Kuźnica” 1947, nr 11, s. 5. (Dop. w nawiasie i wyróżn. spac. B.B.) Teza A. Schaffa niewiele ma wspólnego z sformułowaniem tego zagadnienia przez
W.I. Lenina, który wyraźnie stwierdzał, „że nasza etyka podporządkowana jest w zupełności interesom walki
klasowej proletariatu. Nasza etyka wywodzi się z interesów walki klasowej proletariatu. (…) Walka klasowa
trwa i zadaniem naszym jest podporządkowanie wszystkich interesów tej walce. I temu zadaniu podporządkowujemy naszą komunistyczną etykę. Powiadamy: etyką jest to, co służy zburzeniu dawnego społeczeństwa,
opartego na wyzysku, oraz zjednoczenie wszystkich ludzi pracy wokół proletariatu budującego nowe społeczeństwo komunistów. Etyka komunistyczna – to etyka, która służy tej walce (…) U podstaw etyki komunistycznej leży walka o umocnienie i doprowadzenie do końca budowy komunizmu. Oto na czym polega również podstawa komunistycznego wychowania, kształcenia i nauczania”. W.I. Lenin, Zadania związków młodzieży,
w: Dzieła, T. 31, s. 292, 294, 296. Formuła A. Schaffa z użyciem słowa „to, co odpowiada” jest bezsprzecznie
„oryginalną” trywializacją marksizmu.
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mością ogłasza się za spadkobiercę wartości moralnych obłudnie zniekształconych i zdradzonych przez burżuazję. (…) Klasa robotnicza jest spadkobiercą i pierwszym realizatorem
tych idei, nadaje ich abstrakcyjnej treści – treść społeczną i upowszechnia ją” 232. P. Konrad
nie używa w swoim artykule takich kategorii, jak: „elementarne reguły” czy „elementarne
normy moralne” na określenie tego, co rzeczywiście występuje w różnorodnych systemach
moralnych. Wyróżniał jednak „trwałe wartości” zawierające pozytywne treści społeczne.
Mogą one być – w jego przekonaniu – „zniekształcane”, „zdradzane” i „odradzane”. Nie
wydaje się aby powyższe stanowiło wystarczającą podstawę do twierdzenia, że takie ujęcie
„wartości” sytuuje P. Konrada wśród głoszących ponadczasowość, wieczność moralności.
To, co pisał P. Konrad o „trwałych wartościach” jest zbliżone do tego, co stwierdzał W.I.
Lenin myśląc o społeczeństwie komunistycznym, w którym „ludzie oswobodzeni od kapitalistycznej niewoli, od niezliczonych okropności, potworności, niedorzeczności, nikczemności wyzysku kapitalistycznego przywykną stopniowo do przestrzegania elementarnych,
od wieków znanych, w ciągu tysiącleci we wszystkich abecadłach moralności powtarzanych
reguł współżycia, przestrzegania ich bez przemocy, bez przymusu, bez podlegania…” 233.
P. Konrad wypowiadał się zdecydowanie przeciwko relatywizmowi nie tylko dlatego, że
„hołdowanie relatywizmowi w ocenie wartości m.in. moralnych posiada złą tradycję”, że
„jest to nurt obcy marksizmowi”, że „jest to ideologia zdezorientowanych i zdegustowanych schyłkowców”234. Relatywizm moralny w jego przekonaniu jest szczególnie niebezpieczny zwłaszcza w okresach rewolucyjnych, ponieważ osłabia wrażliwość moralną –
sprzyja powstawaniu różnic, sprzeczności między „moralnością społeczną” a „moralnością
jednostkową”. Zdaniem P. Konrada „w społeczeństwach klasowych społeczna moralność
nie zawsze pokrywa się z moralnością jednostkową. Kapitalista jest amoralny z racji swej
społecznej funkcji wyzyskiwacza, ale może być indywidualnie uczciwy. Rewolucjonista,
walczący z wyzyskiwaczami jest społecznie moralny, co nie świadczy o jego uczciwości
indywidualnej. Byłoby wyrazem tępoty nie widzieć i nie oceniać tej dwoistości. Ale byłoby
wyrazem naiwności przeprowadzać linię politycznego podziału i politycznej walki nie według kryteriów moralności społecznej, lecz według oceny indywidualnych cnót” 235. Dwoistość ta jest bowiem w przekonaniu cytowanego autora – źródłem wielu tragedii, zwłaszcza
w okresach rewolucyjnych wstrząsów. Ofiarą wymiaru społecznej sprawiedliwości stają się
często ludzie indywidualnie uczciwi, a wykonawcami wyroków społecznej sprawiedliwości
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są niekiedy ludzie indywidualnie amoralni. Nie brak na to przykładów – dodaje P. Konrad,
aż nadto bolesnych236. Dlatego też usunięcie sprzeczności między społeczną a jednostkową
moralnością jest w rozumieniu P. Konrada jednym z celów socjalizmu. Nie należy sądzić,
że cel ten zostanie szybko osiągnięty. Wspomniana sprzeczność – zdaniem P. Konrada,
może istnieć długo po zwycięstwie. Stąd w imię społecznej moralności socjalizm traktuje
kryteria społeczne jako nadrzędne. Ale z tego nie wynika, że dla marksizmu wspomniana
sprzeczność jest obojętna. „Marksizm – pisał P. Konrad – jawnie głosi nadrzędność społecznej moralności i wini tych, którzy się jej nie podporządkowują, ale daleki jest od zacierania różnic między cnotą osobistą a społeczną” 237.
Zasadniczym powodem, który kazał P. Konradowi akcentować doniosłość zagadnienia
moralności osobistej było przekonanie, iż w nowych warunkach społecznych nie jest to
tylko przedmiot zainteresowań psychologów i wychowawców. Jest to również zagadnienie
polityczne, ponieważ nosicielami idei są ludzie238. A „tak już jest, że szary człowiek nie ufa
szlachetnym ideom, propagowanym przez nikczemnych apostołów. Trzeba – pisał P. Konrad, żeby ludzie byli godni idei, którą głoszą. Partia polityczna jest nie tylko propagatorem,
ale i wychowawcą. Idee polityczne zwyciężają, gdy wsparte są o charaktery” 239.
Zagadnienie moralności miało dla P. Konrada znaczenie polityczne również i w sensie
praktycznym. Jedną z przyczyn utrudniającą normalizację życia społecznego upatrywał
w osobistej nieuczciwości ludzi zdeprawowanych okupacją. Dlatego też utrzymywał, że
„sprawa umoralnienia kraju, sprawa wychowania młodzieży jest jednym z pierwszorzędnych zadań demokracji”. Stąd też w jego przekonaniu „banalne komunały o staroświeckich
cnotach uczciwości, uczynności i nawet grzeczności nabierają nowego znaczenia w wychowaniu nowego człowieka”240.
P. Konrad nie miał więc wątpliwości, że to „właśnie marksizm jest powołany do podjęcia walki o osobistą moralność. Właśnie współczesny marksizm stawia zagadnienie moralnego człowieka i występuje przeciw złym tradycjom relatywizmu” 241.
Fragment rozważań o moralności i humanizmie – podobnie jak poprzednie fragmenty
kończył następującą myślą: „W miarę tego, jak marksizm uświadamia sobie własną rolę,
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prawdopodobnie tak bezwzględnie niszczący charakter jego repliki na artykuł Marksizm bez przyłbicy.
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spadkobiercy i nosiciela ideałów moralnych – ujawnia się humanistyczne oblicze jego etyki”242.
W artykule A. Schaffa: Humanizm socjalistyczny a moralność absolutna – pomyślanym jako replika na artykuł P. Konrada – żaden z fragmentów rozważań tego autora (wyraźnie określającego się jako marksista) nie uzyskał pozytywnej oceny 243. Autor artykułu: Marksizm bez
przyłbicy został totalnie zignorowany. A. Schaff bowiem swoją replikę zaczynał od przypomnienia znanej „bajeczki” o tym skąd się wzięło powiedzenie „niedźwiedzia przysługa”
oraz przysłowie „broń nas Boże od przyjaciół”. Po opowiedzeniu bajeczki, „jak to niedźwiedź z miłości do swego przyjaciela tak gorliwie spędzał muchę z jego nosa, aż mu
zmiażdżył czaszkę” – stwierdzał, że „taką (właśnie) prawdziwie niedźwiedzią przysługę
wyrządził marksizmowi Paweł Konrad swym artykułem Marksizm bez przyłbicy”244. Zdaniem A. Schaffa wymieniony artykuł „jest ilustracją prawdziwości wspomnianego przysłowia” (ponieważ) „istotnie mniej kłopotu sprawia jawny przeciwnik, którego negatywny
stosunek do sprawy nie pozostawia wątpliwości i któremu należy wypowiedzieć uczciwy,
otwarty bój, aniżeli taki sojusznik, który mieszając prawdę z błędem, dobre chęci z przekręcaniem istotnego stanu rzeczy, wprowadza ludziom mętlik w głowę i utrudnia zwalczanie
fałszywych poglądów. Tymbardziej – dodaje A. Schaff, gdy – jak P. Konrad robi to pod
szum antydogmatyzmu i »twórczego« marksizmu – haseł chwytliwych i w istocie swej
słusznych”245. „Stanowisko Konrada – pisał w zakończeniu swej repliki A. Schaff – byłoby
zrozumiałe, gdyby popierał pozycję Strzeleckiego. Nie wiem, czy autor tego chciał, chyba
nie, ponieważ przyznaje się przecież do marksizmu, który Strzelecki neguje. O co więc
idzie? Chyba o wielkie nieporozumienie, wynikające z nieznajomości przedmiotu. W przeciwnym wypadku należałoby bowiem przyjąć złośliwe przekręcanie zagadnień” 246. W istocie P. Konrad miał trzy możliwości stworzone przez A. Schaffa: uznać się za ignoranta jeśli
idzie o znajomość marksizmu, albo za złośliwca, który „przekręca zagadnienie”. Trzecia
możliwość wyraźnie sugerowana P. Konradowi przez A. Schaffa polegała na tym, iż mógł
on „przyznać się do tego, iż z marksizmem nic go nie łączy, natomiast sympatyzuje z de
Manem i Blumem”. Ale takie stanowisko według oceny A. Schaffa – wyrażonej w replice –
byłoby równoznaczne z „rozbrajaniem proletariatu w jego walce klasowej” a to „jest hamowaniem realizacji socjalizmu”, a więc „jest antyhumanizmem”247. P. Konrad pisząc jako
Tamże.
Por. A. Schaff, Humanizm a moralność absolutna, „Odrodzenie” 1947, nr 22, s. 2.
244 Tamże, s. 2 (dop. w nawiasach B.B.).
245 Tamże, s. 2 (dop. w nawiasach B.B.).
246 Tamże.
247 Por. Tamże.
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marksista o humanizmie socjalistycznym nie określał jednoznacznie swojego stosunku do
de Mana, Bluma, Strzeleckiego itp. odniósł się natomiast krytycznie do formuły marksisty
A. Schaffa („Dla marksizmu moralne jest to, co odpowiada interesom klasy robotniczej”).
Stanowiło to wystarczającą podstawę do tego, aby o autorze artykułu Marksizm bez przyłbicy napisać: „A co ma do powiedzenia w tej sprawie z punktu widzenia nie talmudycznego »marksizmu« Paweł Konrad? Właściwie nic nowego do powiedzenia nie ma, chyba to,
że zasadę absolutnej moralności chciałby przeszmuglować jako marksistowską” 248. I dalej –
co warto zapamiętać, albowiem jest to myśl bardzo słuszna, ale nie bardzo przez wypowiadającego ją respektowana: „Powtarzam jeszcze raz – podkreślał A. Schaff – można wyznawać poglądy jakie się chce, ale rzetelność naukowa wymaga, aby je właściwie firmować.
Występować przeciw marksowskiej zasadzie klasowości moralności jako przeciw zasadzie
»buszmeńskiej« pod szyldem marksizmu, do tego potrzebne jest duże poczucie pewności
siebie. »Nie szukajmy odpowiedzi w cytatach…« powiada autor (P. Konrad). Otóż wcale
nie, właśnie szukajmy jej tam. Bo jeśli chcemy rozstrzygnąć zagadnienie, jaka jest marksistowska koncepcja moralności, to nie to jest ważne, co sobie o tym zagadnieniu myśli Konrad, ale co o tym myślał Marks, Engels i Lenin oraz ich zwolennicy. W przeciwnym wypadku mielibyśmy do czynienia nie z marksizmem, ale z »konradzizmem«”249.
Do innych kwestii, które krytycznie zostały omówione w replice A. Schaffa w związku
z podjęciem przez P. Konrada zagadnień moralnych z punktu widzenia marksizmu, wrócę
dokonując próby podsumowania dyskusji o humanizmie socjalistycznym.
Poddając refleksji idee i treści zawarte w artykule P. Konrada nie można pominąć jego
rozważań o kulturze oraz rozważań o istocie humanistycznego oblicza marksizmu ujętego
w zakończeniu artykułu pod tytułem Z przyłbicą i bez.
W przekonaniu P. Konrada w kulturze i jej rozwoju należy nawiązywać nie do „proletariatu” lecz do szczytowych osiągnięć kultury ludzkiej mimo tego, że były one klasowo obce
proletariatowi. Zdaniem tego autora nie schematyczne przeciwstawianie kultury proletariackiej kulturze burżuazyjnej ma sens, lecz pojmowanie kultury socjalizmu jako realizowanej przez klasę robotniczą kultury ogólnoludzkiej 250.
O stylu socjalistycznej kultury i stosunku marksizmu do problemów estetyki napisano
wiele, ale „niezależnie od tego czy przewagę w dyskusji uzyskują zwolennicy realizmu czy
formalizmu i jedni i drudzy wyrzekną się chyba polityki eksterminacji wobec przeciwnika.
Jakikolwiek monizm stylu zastrzeżony milicyjnie byłby zabójczy dla wszelkiej kultury” –
248
249
250

Tamże.
Tamże.
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zdaniem P. Konrada. „Gdybyśmy mieli środkami administracyjnego zakazu zlikwidować
formalizm, to będzie to zwycięstwo tylko pozorne. A uzyskane w taki sposób zwycięstwo
realizmu byłoby kresem jego rozwoju, byłoby zwycięstwem miernoty i szablonu. Nie można bowiem tworzyć wielkich dzieł sztuki z uczuciem lęku, że przekroczenie dozwolonych
norm grozi represjami”251. Dlatego też w przekonaniu cytowanego autora „niezależnie od
tego czy ktoś wyobraża sobie kulturę socjalizmu jako monolit czy też jako wielość kierunków i stylów, musi przyznać, że tylko swoboda twórcza sprzyja rozwojowi kultury. Trzeba
żeby sztuka walczyła i zwyciężała własnymi środkami. Marksizm nie wyrzeka się wobec
sztuki postulatu spełnienia zamówienia społecznego i nie zmienia swojej oceny poszczególnych kierunków. Ale marksizm świadomie rezygnuje z reglamentacji kultury środkami,
które ją zabijają”252. Nie sądzę aby potrzebny był tu jakikolwiek komentarz. P. Konrad
wyraźnie dostrzega różnicę w marksistowskim ujęciu polityki w dziedzinie kultury i dodaje,
że „ta zmiana polityki kulturalnej marksizmu jest wyrazem zrozumienia specjalnych praw
rozwoju kultury i sztuki, bardziej złożonych niż prawa rozwoju gospodarczego”. Dlatego
też w jego przekonaniu „w miarę pogłębiania się tego zrozumienia i w tym zakresie ujawnia
się humanistyczne oblicze marksizmu”253.
„Humanistyczne oblicze marksizmu ujawniło się ze szczególną wyrazistością – zdaniem
P. Konrada – gdy marksizm przeciwstawił się nie burżuazyjnej demokracji, ale faszyzmowi”254. W jego ujęciu taki punkt widzenia uzasadnić można faktem, że ideologom burżuazyjnej demokracji obojętnym na konretne sprawy społeczne – hołdującym abstrakcyjnym
ideom, marksizm przeciwstawił swój zdecydowanie negatywny stosunek do pustych abstrakcji. W polemicznych walkach marksizm zwracał uwagę na zagadnienia materialne
i ekonomiczne bytu społecznego. Demaskował pozorną niezależność nauki, moralności
i sztuki burżuazyjnej. „Demaskując burżuazyjne świętości marksizm – w przekonaniu
P. Konrada – rwał subtelne nici wrogiej ideologii. Brutalnie i nawet niekiedy z cynizmem
wskazywał na sprawy wstydliwe przez innych przemilczane” 255. Był to więc okres, w którym marksizm występował ze spuszczoną przyłbicą. Dopiero „w walce z faszyzmem marksizm odsłonił przyłbicę. Faszyzm – zdaniem P. Konrada – nie tylko „pokazał jak względna
i złudna jest swoboda nauki, kultury i sztuki w kapitalizmie, jak względna i złudna jest
apolityczność i moralność w kapitalistycznym ustroju… Narodowy socjalizm przyniósł
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dyktaturę irracjonalnych mitów… zniweczył wszelką moralność i aż do potwornych rozmiarów wyniósł zasadę wyłącznie utylitarnej oceny wszelkich wartości” itp. Rejestr okropnych zwyrodnień dokonanych przez faszyzm w różnych dziedzinach działalności i wytworów człowieka P. Konrad kończył następującą refleksją: „pod wieloma względami faszyzm
wystąpił nie tylko jako zaprzeczenie, ale i jako złośliwa karykatura marksizmu”256. Stąd –
jak się wydaje – szczególna wrażliwość P. Konrada na takie formy interpretacji tez marksizmu, które dają argumenty jego przeciwnikom. Sądzę, że nie była to tylko urojona tendencja przeciwników marksizmu, skoro P. Konrad stwierdzał: „nie jest tak, jak sądzą niektórzy
pseudodemokraci, że marksizm mitom rasy przeciwstawia mity klasowe, że faszystowskiemu ujarzmieniu nauki, kultury i sztuki przeciwstawia własne, że utylitarnej moralności
faszyzmu przeciwstawia własny moralny utylitaryzm. Punkt widzenia marksizmu jest nie
tylko przeciwstawny faszystowskiemu, ale i zasadniczo inny… Klasowy wyraz jego pojęć
ogólnoludzkich”257. Ten punkt widzenia istoty marksizmu uzupełnił twierdzeniem, że
„temu nowemu szerszemu, śmiałemu i bardziej światłemu stosunkowi (marksizmu) do
zagadnień ideowych towarzyszy też nowa szersza, bardziej śmiała i bardziej światła polityka
jego partii. I nie jest to wyrazem taktycznych przypodobań. Nie jest wyrazem maskowania
się, jak twierdzą jedni, lub odstępstwa od czystej nauki – jak chcą inni. Jest wyrazem tych
zmian rozwojowych jakie wraz ze zmianą sytuacji wystąpiły w życiu marksistowskiej
idei”258. Ujmując syntetycznie rozwój marksizmu i posługując się „językiem dialektyki
można by powiedzieć, że marksizm był w zarodku humanizmem, ideą światłą i wszechstronną. Nieodzowne – zdaniem P. Konrada – w pierwszym okresie walki spuszczenie
klasowej przyłbicy, stronnicze i dogmatyczne skupienie się było dialektyczną antytezą pierwotnych marksistowskich tez. Faza obecna jest »negacją negacji«, fazą syntezy, odtwarzającej na wyższym szczeblu i w doskonalszy sposób tezy pierwotne…”259.
P. Konrad kończył swój artykuł podobnie jak A. Schaff poetycznie: „Marksizm odsłonił
przyłbicę i ukazał nieufnemu światu jasne oblicz rycerza humanizmu, który jasno patrzy na
świat. I chyba tylko z przyzwyczajenia mruży jeszcze niekiedy oczy” 260.
Współczesnemu czytelnikowi przyzwyczajonemu do ukształtowanej i w pewnym sensie
ustalonej już terminologii marksistowskiej, trudno zachwycać się stylistyczną i merytoryczną formą artykułu P. Konrada, a zwłaszcza jego zakończeniem. Zniechęcać mogą nie tylko
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charakterystyczne terminy dziś już całkowicie zaniechane, ale również specyficzne porównania i analogie. Powiedzieć, że ta wówczas pisano, to mało. W istocie artykuł P. Konrada
musiał zawierać coś więcej jak tylko ówczesną przeciętność, skoro jeden z najwybitniejszych wówczas teoretyków i polemistów J. Hochweld napisał – analizując nowe aspekty
jakich nabrała problematyka socjalistycznego humanizmu w okresie walki z faszyzmem:
„To, co na ten temat powiedział w »Odrodzeniu« Paweł Konrad wydaje mi się tak trafne,
tak zbiega się z tym, co chciałbym sam o tym powiedzieć, gdybym potrafił mym myślom
nadać piękną formę artykułu Konrada, że pozwolę sobie odnośną część cytowanego artykułu podać tu z drobnymi tylko skrótami” 261.
Sądzę, że wartość artykułu P. Konrada zawarta jest w jego autentyczności. Autor ten
z bezpośrednią szczerością ujawnia zarówno niepokój jak i nadzieję, że w praktyce życia
społecznego sprawa człowieka, jego wszechstronnego rozwoju, jego wolności i godności
stanie się sprawą naczelną dla marksizmu i marksistów.
Artykuł P. Konrada jest apologią marksizmu, może naiwną. Ale właśnie dlatego jest to
rodzaj takiej apologii, która nie odpycha, a wyjaśnia i zjednuje ludzi dla marksizmu i realizacji jego ideałów. Nie zjednała ona jednak A. Schaffa, który w zakończeniu swojej repliki
w stosunku do artykułu P. Konrada napisał: „Autor podaje swoje stanowisko za marksizm
»bez przyłbicy«, z odkrytym obliczem humanistycznym. Faktycznie jednak to, co widzimy
za przyłbicą, to nie marksizm. Że to jest marksizm, to tylko złudzenie optyczne autora –
tak samo, jak tylko w mniemaniu Konrada marksizm dopiero w walce z faszyzmem odkrył
swoje oblicze humanistyczne, czy też, że niekiedy… mruży oczy. To są wszystko złudzenia,
pochodzące stąd, że autor patrzy na świat przez szkła, które wykrzywiają obraz rzeczywistości”262.
W dyskusji o humanizmie socjalistycznym na szczególną uwagę zasługuje stanowisko
J. Hochfelda wyrażone w artykule Z zagadnień socjalistycznego humanizmu. Artykuł został bowiem opublikowany w końcowej fazie dyskusji i jest czymś w rodzaju podsumowania tejże
dyskusji dokonanej przed analogicznym podsumowaniem opublikowanym przez A. Schaffa
w dwóch kolejnych numerach „Kuźnicy”263. J. Hochfeld skorzystał nie tylko z możliwości
przedstawienia własnego stanowiska w toczącym się sporze o istotę humanizmu socjalistycznego lecz także i z możliwości ustosunkowania się do dotychczasowych wypowiedzi.
Charakterystyczne w tym ustosunkowaniu się do dotychczasowych wypowiedzi jest to, że
J. Hochfeld w istocie zgadzał się i merytorycznie wspierał przede wszystkim J. Strzeleckie261
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go i P. Konrada, a więc tych, z którymi nie zgadzał się i przeciwko którym występował
A. Schaff. O tym, czy był to wyraz opozycji do tego, co głosił o humanizmie socjalistycznym A. Schaff – czy też była to opozycja w stosunku do marksizmu zadecydować może
względnie dokładna analiza zwłaszcza wspomnianego już artykułu J. Hochfelda.
Analizując zagadnienia w kolejności ich występowania w artykule J. Hochfelda – stwierdzić trzeba, iż nie pretendował on ani do sformułowania ani do usystematyzowania problematyki socjalistycznego humanizmu jak to usiłowali uczynić J. Strzelecki, a potem
w polemice z nim A. Schaff. Artykuł jego miał być – zgodnie z założeniem – kontynuacją
rozważań podjętych wcześniej nad problematyką nowego okresu, a przedmiotem jego
szczególnego zainteresowania były „procesy historyczne przeistaczające ludzi i warunki –
leżące na drodze wyzwolenia klasy robotniczej” 264. Właśnie „te skomplikowane procesy
historyczne przeistaczające ludzi i warunki, a także… ideologie, programy, problematyka
i nawet metody badania zjawisk społecznych, procesy których szczegółów, wtórnych rezultatów, form twórcy marksizmu przewidzieć nie mogli i nie chcieli – odbywają się na naszych oczach… Od badania przeistoczonych ludzi i warunków Marks i Engels nas nie
zwolnili” – stwierdzał J. Hochfeld265. Takie ujęcie pozwoliło mu odnieść się do problematyki socjalistycznego humanizmu jak do czegoś, co zostało zrodzone przez wspomniane
procesy. Stąd też dla J. Hochfelda zainteresowanie humanizmem socjalistycznym nie może
być traktowane ani jako nowy ruch, ani jako nowy prąd ideologiczny, ani program jakiejś
nowej frakcji ruchu robotniczego, ani też jako teoretyczna próba rewizji podstaw marksizmu266. „Socjalistyczny humanizm jest – zdaniem J. Hochfelda – skrótem językowym na
określenie pewnego zespołu zagadnień, które nie zostały ani dostatecznie mocno wyodrębnione, ani całkowicie wyczerpane przez Marksa i jego następców; które nie mogły i nie
potrzebowały być ani wyodrębniane, ani wyczerpywane, gdyż nie wyodrębniała ich i nie
wyczerpywała ówczesna problematyka społeczna; które muszą być wyodrębnione i wyczerpane w epoce dzisiejszej, gdyż są, istnieją, żyją, rozwijają się, budzą spory i namiętności,
które muszą być zbadane i wzbogacić muszą wiedzę o rzeczywistości społecznej, gdyż
rzeczywistość społeczna je zrodziła; które muszą być zbadane metodą odkrytą i zastosowaną przez Marksa i Engelsa, metodą, której najbardziej istotną cechą jest nie jakieś ostateczne formułowanie wiedzy o rzeczywistości społecznej, lecz stosunek do tej rzeczywistości,
szukający wiedzy o niej w niej samej i dlatego nazwany – materialistycznym”267. W tym
J. Hochfeld, Z zagadnień socjalistycznego humanizmu, w: „Przegląd Socjalistyczny” 1947, nr 4-5, s. 13.
Por. Tamże, s. 13.
266 Por. Tamże.
267 Tamże, s. 14.
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niesamowicie długim, ale równocześnie wyjątkowo jasnym zdaniu J. Hochfeld ujął własny
punkt widzenia na genezę i istotę socjalistycznego humanizmu oraz na metodę badania
rzeczywistości, która socjalistyczny humanizm rodzi, i w której on się rozwija. Taki punkt
widzenia określił jego stosunek do tego, co o socjalistycznym humanizmie pisał A. Schaff.
Otóż – zdaniem J. Hochfelda to,co ten autor pisał o socjalistycznym humanizmie w „Kuźnicy” było „ciekawym i płodnym, ale jednym więcej nieporozumieniem polemicznym na
ten temat”, ponieważ „Schaff polemizował ze Strzeleckim nie tak, jak z człowiekiem, który
szuka odpowiedzi na niektóre wycinki otaczającej go rzeczywistości i nie umie znaleźć tej
odpowiedzi w formie wyczerpującej u Marksa i u marksistów, ale tak, jakby Strzelecki
zmówił się z Blumem… celem założenia »partii socjalistycznych humanistów« – i pisał dla
tej partii program oparty o jakieś swoiste antymarksowskie założenia doktrynalne. Taka
postawa polemiczna może być wprawdzie wygodna, ale nie prowadzi ona do celu, którym
jest w danym wypadku znalezienie prawdy (wyjaśnienie rzeczywistości)…” 268. Mówiąc
inaczej J. Hochfeld nie aprobował takiej postawy, w której ujawnia się negatywny stosunek
do poszukującego odpowiedzi na nurtujące go pytania, w której traktuje się go jak podejrzanego, ponieważ to nie zbliża do odkrycia prawdy, do wyjaśnienia rzeczywistości. Może
natomiast prowadzić do nieobliczalnych komplikacji 269. „Ale Schaff popełnił jeszcze jeden
błąd – stwierdzał J. Hochfeld. Zamiast poddać analizie problematykę nowej rzeczywistości
społecznej (o co sam wołał), zamiast odkryć istotne źródła problematyki socjalistycznego
humanizmu (a nie źródła pozorne tj. wpływy myślowe) – Schaff użył całej swojej erudycji
do udowodnienia, że humanizm = marksizm. Chodzi o to – zdaniem J. Hochfelda, by
wyjaśnić naukową metodą badań społecznych… istotne źródła problematyki socjalistycznego humanizmu. A tego Schaff nie zrobił”270.
Po przedstawieniu swego stosunku do tego, co A. Schaff o socjalistycznym humanizmie
sądził – J. Hochfeld przypomniał, że jakkolwiek nigdzie nie próbował dawać analizy problematyki socjalistycznego humanizmu to jednak już w 1945 r. w pierwszym swoim artyku268
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le zamieszczonym w „Przeglądzie Socjalistycznym” pisał, że „sensem istotnym i wartością
nieprzemijającą idei socjalizmu jest jej głęboki humanizm i przekonanie, że miarą wartości
wszelkich poczynań i osiągnięć społecznych jest człowiek, jego wolność, dobrobyt, szczęście”271. J. Hochfeld nie sądził aby to sformułowanie i inne podobne były własnością jakiegoś szczególnego odłamu ruchu robotniczego. Wprawdzie sformułowań w tak wyraźnym
ujęciu – twierdził – próżno szukać w literaturze marksistowskiej ubiegłego okresu, są one
jednak potoczne w całej literaturze ruchu robotniczego. Na potwierdzenie tego J. Hochfeld
cytuje jednego z czołowych ówczesnych intelektualistów komunistycznych we Francji,
Rogera Garaudy, który pisał: „Bolszewik wie, że działanie nigdy nie jest skończone… Humanizm jego nie jest humanizmem zamkniętym… Dzisiejszy humanizm jest bardziej ludzki
niż w okresie Odrodzenia, ponieważ jest on zdolny do urzeczywistnienia w życiu…” Garaudy powoływał się na myśl Gorkiego, że „trzeba człowieka nauczyć, aby zrozumiał, że
on sam jest twórcą i panem świata” itp.272
W tym nurcie J. Hochfeld umieścił „nacechowaną humanistycznym podejściem” analizę
stosunków społecznych w programie radomskim PPS z r. 1937, której uwieńczeniem była
formuła: „Tylko człowiek niezależny duchowo, nie zdany na łaskę i niełaskę niczyjej samowoli, może wykrzesać z siebie moc charakteru i entuzjazm, niezbędne dla świadomego
twórcy dziejów… Socjalizm stworzy nie tylko nowy ustrój gospodarczy i społeczny ale
także wyższą kulturę i wyższą moralność wolnego człowieka”. Autorstwo tych słów –
programu radomskiego J. Hochfeld przypisywał A. Próchnikowi 273. W przekonaniu J. Hochfelda również i artykuły J. Strzeleckiego O socjalistycznym humanizmie oraz Mała i wielka
historia są kontynuacją tego rodzaju rozważań o humanizmie socjalistycznym. Przedstawione przykłady stanowią dla J. Hochfelda podstawę do stwierdzenia, że „problematyka socjalistycznego humanizmu to problematyka: roli konkretnego człowieka w przemianach społecznych; świadomych celów, jakie sobie człowiek ten w swych działaniach społecznych
wyznacza; konkretnego człowieka jako przedmiotu świadomych reform społecznych; pobudek postępowania ludzkiego, wzajemnego stosunku moralności społecznej i moralności
jednostkowej; autorytetu moralnego; zakresu wolności indywidualnej w jej stosunku do
interesów zbiorowości; ludzkich kosztów świadomej realizacji reform społecznych. Nie
stanowi zatem socjalistyczny humanizm – w przekonaniu J. Hochfelda – żadnej odrębnej
„frakcji” w ruchu robotniczym. Jest on po prostu zespołem zagadnień, właściwych naszej
271
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epoce; epoce walki z faszyzmem, epoce przezwyciężania pozostałości faszyzmu, epoce
przechodzenia od kapitalizmu do socjalizmu poprzez świadomą twórczość ustrojową” 274.
W artykule swoim J. Hochfeld nie tylko podkreślał zasługi klasyków marksizmu w stworzeniu materialistycznej metody badania zjawisk społecznych. K. Marks i F. Engels posługując się tą metodą odkryli prawidła dialektyki rozwoju historycznego; określili rolę przemian techniczno-ekonomicznych w całokształcie przemian społecznych; wskazali na znaczenie walki klasowej. Przy pomocy swej metody K. Marks i F. Engels mogli dokonać
szczegółowej analizy społeczeństwa kapitalistycznego. Ucząc proletariat rozumieć kapitalizm – uczyli go tym samym walki z nim, z jego nieludzkimi stosunkami. J. Hochfeld zwracał też uwagę na to, że „ciągle jeszcze niedostatecznie podkreśla się, że odkryta przez
Marksa i Engelsa metoda badań społecznych jest w swojej istocie – jeśli można się tak
wyrazić – humanistyczna. Jest ona humanistyczna w tym właśnie sensie, że wiedzy o rzeczywistości społecznej szuka w rzeczywistości samej; że więc wiedzy o społeczeństwie
szuka w stosunkach między ludźmi”275. Zdaniem J. Hochfelda – wyjątkowo lapidarnie
i jasno sformułował to K. Marks w Tezach o Feuerbachu 276. To „…w praktyce – podkreślał J. Hochfeld – musi człowiek dowieść prawdziwości, tzn. rzeczywistości potęgi, doczesności swego myślenia”. Powołanie się i egzegeza tezy: drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej
i jedenastej stanowi dla niego podstawę do stwierdzenia, że „… niektóre zarzuty metodologiczne Strzeleckiego, jeśli miałyby dotyczyć Marksa, byłyby oczywiście z gruntu fałszywe.
… w całości twórczości – nie tylko w twórczości wczesnej – podkreślał J. Hochfeld –
Marks demaskował fetyszystyczne tłumaczenie zjawisk społecznych, wyjaśniając zjawiska te
analizą stosunków międzyludzkich i wskazując na właściwą rolę uzbrojonej w wiedzę
o rzeczywistości i dlatego przekształcającej praktyki” 277.
Zdaniem J. Hochfelda marksizm odegrał decydującą rolę w eliminowaniu magicznego
punktu widzenia z nauki o człowieku i społeczeństwie. K. Marks i F. Engels odkryli bowiem wiele praw będących dla rzeczywistości społecznej taką samą »koniecznością«, jak
prawa przyrodnicze dla sił przyrody, której człowiek stanowi cząstkę. Ta znajomość »konieczności« uderza bardzo boleśnie w »społecznych magów« – stwierdzał J. Hochfeld,
którzy woleliby po staremu »zaklinać« rzeczywistość by kształtowała się ona według ich
pobożnych życzeń”278.
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Wychodząc z definicji wolności jako uświadomionej konieczności – sformułowanej
przez F. Engelsa w Anti-Dühringu i posiłkując się pracą tegoż autora: Rozwój socjalizmu od
utopii do nauki J. Hochfeld zarysował logiczną koncepcję rozwoju społecznego, w którym
uświadomiona konieczność staje się instrumentem przekształcającej, rewolucyjnej praktyki,
niezbędnym warunkiem świadomej wolnej drogi do socjalizmu. Mówiąc inaczej w sytuacji
znajomości konieczności, „obiektywne, obce potęgi, które panowały dotąd nad historią,
poddane zostaną kontroli samych ludzi. Odtąd dopiero będą oni sami tworzyli z pełną
świadomością własną historię, odtąd dopiero uruchamiane przez nich przyczyny społeczne
będą przeważnie i w coraz większej mierze powodować skutki przez nich zamierzone” 279.
Tym wszystkim, którzy oponowaliby stwierdzając, że wizja ta dotyczy dopiero epoki świadomego budowania socjalizmu J. Hochfeld odpowiadał: tak, to prawda, ale po pierwsze
warunkiem nadejścia tej epoki jest poznanie materialnego, rzeczywistego charakteru stosunków między ludźmi celem ich świadomego pokierowania – i na tym polega rola rewolucyjnej teorii280. Po drugie epoka, w którą weszliśmy jest właśnie – w przekonaniu J. Hochfelda – epoką świadomej twórczości ustrojowej, epoką przejścia od kapitalizmu do socjalizmu, a więc epoką, w której z naturalną siłą musiała ujawnić się skomplikowana problematyka socjalistycznego humanizmu, szkicowo tylko przewidziana przez klasyków marksizmu281.
Sądzę, że cały ten głęboko uargumentowany i wyjątkowo erudycyjny wywód był potrzebny J. Hochfeldowi nie tylko po to, aby oddalić kontrowersje między A. Schaffem
i P. Konradem. Wydaje się, że J. Hochfeld użył całej mocy swego intelektu i znajomości
marksizmu aby wyeliminować niebezpieczeństwo upowszechniania się poglądów o automatycznym przekształcaniu się bytu społecznego i świadomości społecznej. „Nie sądzę zatem
– pisał J. Hochfeld, aby Strzelecki miał powód formułować swą krytykę ahumanistycznej
koncepcji rozwoju społecznego z myślą o Marksie i Engelsie. Nie zdziwiłbym się natomiast, gdyby jego krytyka zrodziła się na gruncie obiegowej literatury i obiegowej propagandy ruchu robotniczego lat międzywojennych. Jeszcze niedawno pewien wybitny znawca
marksizmu w Polsce w rozmowie ze mną oceniał bardzo sceptycznie wszystkie nasze wysiłki polityczne, całą naszą twórczą praktykę, dodając spokojnie, że socjalizm »i tak przyjdzie i że wystarczy to udowodnić«… Jeszcze dzisiaj w wielu ośrodkach ruchu robotniczego
panuje przekonanie, że tworzenie dobrobytu możliwe jest nawet na dłuższą metę metodami sprzecznymi z postulatami wychowania człowieka wolnego i świadomego… ośrodki te
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wierzą, nie wiadomo dlaczego, (że) automatycznie tworzą n nowego człowieka. Przekonanie to jest – zdaniem J. Hochfelda – z gruntu antyhumanistyczne i z gruntu antymarksowskie. Trzecia teza o Feuerbachu brzmi bowiem: »Materialistyczna nauka, głosząca, że ludzie
są wytworami warunków i wychowania, że więc przeistoczeni ludzie są wytworami innych
warunków oraz zmienionego wychowania, zapomina, że warunki są zmieniane właśnie
przez ludzi i że sam wychowawca musi być wychowany«”282.
Poddając refleksji artykuł J. Chałasińskiego pt. Problemy demokracji J. Hochfeld zwrócił
szczególną uwagę na następującą tezę w tym artykule: „kto chce budować społeczeństwo
nowe, niekapitalistyczne, musi wyjść poza marksizm”. W przekonaniu J. Hochfelda ta teza
J. Chałasińskiego wydaje się być tylko częściowo uzasadniona. Opiera się ona na twórczości
epigonów marksizmu i to epigonów polityków. „Już Kautsky wniósł wiele nieporozumień
przez wykład swej »Etyki w świetle materialistycznego pojmowania dziejów«. Politycy
epoki imperializmu i rewolucji z natury rzeczy kierowali swą uwagę – zdaniem J. Hochfelda
– na zagadnienia praktyczne, zagadnienia organizacji partyjnej, zagadnienia etyki rewolucyjnej. Ten typ zagadnień sprzyja raczej ujęciom będącym nieuświadomionymi konsekwencjami teorii Pareta, aniżeli istotnie marksistowskim ujęciom”283. Wnieśli oni – zdaniem
J. Hochfelda – wiele nowego do zrozumienia mechaniki zjawisk władzy, ale w tym ujawnia
się więcej nieuświadomionych wpływów Szkoły Machiavelliego, niż świadomego stosowania analizy marksowskiej284.
Twórcy marksizmu dali w istocie analizę społeczeństwa kapitalistycznego i zdemaskowali je jako społeczeństwo antyhumanistyczne. „Klasycy marksizmu – pisał J. Hochfeld – nie
wierzą w żadne »prawdy wieczyste«, w ich przydatność dla badań społecznych. Klasycy
marksizmu nie umieją nic powiedzieć o »wiecznej naturze człowieka«, bo człowiek, którego znają, którego rzeczywistym życiem społecznym się zajmują, nie ma »natury« niezmiennej ani w swych stosunkach społecznych, ani w ukształtowaniu swej świadomości, ani
nawet w swej biologicznej konstytucji. To wszystko prawda. Tylko – jak to słusznie zauważył Paweł Konrad w Marksizmie bez przyłbicy – zmienność pewnych wartości nie oznacza
bynajmniej, że wartości te nie istnieją. Marks i Engels doceniali tę prawdę w całej rozciągłości. Doceniali ją nie tylko w niedoścignionej krytyce antyhumanizmu społeczeństwa kapitalistycznego. Doceniali ją przez swą wizję nowego, lepszego człowieka w nowym ustroju
społecznym. Ale doceniali ją również przez swe pozytywne postulaty etyczne już w toku
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walki przeciw kapitalizmowi”285. Wystarczy wziąć do ręki Manifest komunistyczny, 18 Brumaire’a Ludwika Bonaparte, Wojnę domową we Francji, aby się o tym przekonać. „Marks wcale nie
stał na stanowisku – podkreślał J. Hochfeld, że antyhumanizm burżuazji uprawnia proletariat do stosowania wszelkich środków burżuazji” 286.
W tej części artykułu J. Hochfelda bardzo wyraźnie dominuje nie tylko intencja ukazania
humanistycznej istoty marksizmu, bezzasadności stanowiska utrzymującego, że w marksizmie będącym teorią przezwyciężenia niehumanistycznego kapitalizmu nie ma humanizmu
itp. W fragmencie tym zdecydowaną odprawę otrzymali również wszyscy ci, którzy z różnych względów afirmują relatywizm moralny i usiłują imputować go marksizmowi. Wydaje
się, że J. Hochfeld nie przypadkowo powoływał się na P. Konrada i przyznawał mu rację
w tej istotnej sprawie287. Wzmocnienie stanowiska P. Konrada wyrażającego się w formule:
„uznawać zmienność pewnych wartości, to nie znaczy negować w ogóle ich istnienia” nie
tylko eliminowało niebezpieczeństwo relatywizmu moralnego – dawało możliwość dialektycznego ujęcia rzeczywistego rozwoju i stopniowej realizacji ideałów humanizmu przez
ruch robotniczy. W takim ujęciu można było wyjaśnić skomplikowane sprawy rozłamu
w ruchu robotniczym. Było to szczególnie istotne w przededniu zjednoczenia ruchu robotniczego w Polsce. Mając to na uwadze J. Hochfeld pisał: „Cokolwiek powiedziałoby się o
załamaniach, iluzjach, manowcach demokratycznego odłamu ruchu robotniczego – to
wyrósł on z humanistycznego pnia marksizmu i do nowej epoki wniósł – poza tragicznymi
konsekwencjami swych błędów i załamań – także ową demokratyczną i humanistyczną
treść wielkich nauk Marksa i Engelsa. I w tej nowej epoce, której znamieniem jest świadoma twórczość ustrojowa, a zawołaniem ponowne zjednoczenie świata pracy – taki jest
właśnie wkład demokratycznego odłamu ruchu robotniczego w ideologię, w program,
w praktykę przyszłej – i nie tak już dalekiej partii zjednoczonej”288.
W końcowej części artykułu J. Hochfeld wzmacniał również tezę P. Konrada mówiącą
o nowym sensie i nowych aspektach jakich nabrała problematyka socjalistycznego humanizmu w okresie walki z faszyzmem. Cytował bowiem w całości fragment rozważań autora
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Marksizm bez przyłbicy poświęcony temu zagadnieniu. Uzupełniając wywody P. Konrada
stwierdzał, że na tle okresu walki z faszyzmem powstały trzy nowe zagadnienia. Faszyzm –
zdaniem J. Hochfelda – wyrósł wraz z głębokim kryzysem w samym ruchu robotniczym.
Ruch robotniczy był rozbity, wewnętrznie skłócony i wskutek tego ponosił klęski. Nie
umiał obronić demokracji burżuazyjnej przed naporem faszyzmu. Nie umiał też wyrwać
nas drobnomieszczaństwa i chłopów spod naporu ideologii faszystowskiej.
W przekonaniu J. Hochfelda wtórnym produktem kryzysu ruchu robotniczego były
różnorodne prądy rewizjonistyczne. Miały one jednak w przeważającej mierze charakter
„przystosowawczy”, nie wnosiły w praktykę ruchu robotniczego ani jasności, ani siły,
a często kończyły się na otwartym przejściu do obozu wroga jak to widać na niesławnym
przykładzie M. Déat’a, J. Doriot’a, H. de Mana. „Stąd ów strach – pisał J. Hochfeld, który
ortodoksom, obawiającym się samego terminu: humanizm każe powoływać się na los
Déat’ów, Doriot’ów, de Manów, na bezdroża WRN w Polsce, a w najlepszym wypadku na
owe w istocie płytkie sformułowanie rewizjonistyczne, które Blum nazywa nowym humanizmem”. W przekonaniu J. Hochfelda „Zamęt ideologiczny, który z naturalną koniecznością musiał powstać na gruncie klęsk ruchu robotniczego w pierwszej fazie walk z faszyzmem, nie ma – zdaniem J. Hochfelda – nic wspólnego z problematyką socjalistycznego
humanizmu, jeśli pominąć niewątpliwy fakt, że także rewizjonistom mogły się przydać
słuszne myśli krytyczne”289.
Walka z antyhumanizmem faszyzmu skupiła wokół ruchu robotniczego nowe grupy
i ośrodki społeczne, które z natury rzeczy natchnień i dróg do socjalizmu musiały szukać
w humanizmie290. Zdaniem J. Hochfelda „ani interes klasowy, ani zrozumienie mechaniki
rozwoju kapitalizmu…, ani przekonanie o prawidłowości marksowskiej analizy społeczeństwa kapitalistycznego, ani… zdolność odnalezienia logicznego związku między rewolucyjną i demokratyczną, celowościową i humanistyczną, klasową i narodową, narodową i ogólnoludzką postawą ruchu robotniczego – nie mogły być bliskie świadomości tych nowych
grup, których sympatie dla walki socjalizmu zmobilizowało faszystowskie barbarzyństwo.
Drogi tych nowych grup do partii robotniczych były nowe, inne. Ich pobudki postępowania miały swe źródło w tych zjawiskach, które wdarły się w ich dotychczasowe życie, w ich
dotychczasowe nawyki myślowe, w ich dotychczasową świadomość, w ich dotychczasową
pozycję społeczną. To, co w ich dotychczasowym bycie społecznym zostało boleśnie dotknięte i zranione przez faszyzm, to wiara w wartości człowieka, w jego nienaruszalne pra-
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wa… Rekompensata, której szukać musieli w ruchu robotniczym, walczącym z faszyzmem,
polegać miała – w ich słusznym przekonaniu – na praktycznym realizowaniu przez ten ruch
postulatów humanizmu. Z tych to grup rekrutowała się w czasie wojny i okupacji najwartościowsza młodzież ruchów oporu; stąd wyrastali nowi, najlepsi nieraz bojownicy socjalizmu
w walce z faszyzmem, jako uosobienie ucisku narodowego i barbarzyństwa. O tych to
ludziach pisze Strzelecki w swej Małej i wielkiej historii. Z tych ludzi wywodzi się sam Strzelecki, jego towarzysze z grupy „Płomieni”, jego młodzi przyjaciele z SOB. Takich ludzi
było pełno w „szarych szeregach” w AK – nie tylko w organizacjach konspiracyjnych lewicy”291.
Przedstawiłem w całości fragment rozważań J. Hochfelda o motywach i drogach, które
wiodły różnych ludzi pod sztandary ruchu robotniczego i w konsekwencji do afirmacji
humanizmu socjalistycznego – socjalizmu. Analiza specyficznej formacji społecznej
ukształtowanej w walce i poprzez walkę z faszyzmem jest rzetelna i intelektualnie czysta.
J. Hochfeld nie ubarwiał postaw i orientacji, nie ukrywał żywiołowości zaangażowania
kształtującego się „w elementarnym buncie przeciw zwyrodniałemu uciskowi narodu przez
faszyzm”. Był przekonany, że ta wrażliwość i zaangażowanie może i powinno być ukierunkowane w nurcie świadomego tworzenia aktywów rewolucji.
Zdaniem J. Hochfelda okres walki z faszyzmem pozostawia niebezpieczne ślady, które
powinny być wyeliminowane. Otóż „faszyzm nie tylko sam jest antyhumanistyczny. Niesie
on ze sobą głęboką dehumanizację całego życia społecznego. Ta dehumanizacja nie omija
– i nie może ominąć – także obozu walki z faszyzmem”292. Dlatego też okres pofaszystowski – okres tworzenia nowego ustroju powinien być wykorzystany do eliminacji tego
wszystkiego, co sprzeczne z prawdziwym humanizmem.
J. Hochfeld w artykule Z zagadnień socjalistycznego humanizmu podjął się wykazać, jak warunki okresu walki z faszyzmem konkretyzują problematykę socjalistycznego humanizmu
zarysowanej zaledwie – jak twierdził – u K. Marksa i F. Engelsa. Warunki te rodzą jednocześnie – jego zdaniem – postulat praktycznej realizacji humanizmu, jako reakcję przeciw
antyhumanizmowi faszyzmu; i dehumanizacji środowiska, w którym i poprzez które trzeba
realizować humanistyczny program. „Dialektyka historii chce – pisał – by w takich właśnie
warunkach odbywał się świadomy marsz od kapitalizmu do socjalizmu” 293.
Postulat J. Hochfelda praktycznej realizacji humanizmu został wzmocniony przez J. Topińskiego, który w następnym numerze „Przeglądu Socjalistycznego” opublikował artykuł
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pt.: Humanistyczna realizacja humanistycznej treści socjalizmu294. We wstępie swego artykułu
J. Topiński stwierdzał, że refleksje w nim zawarte zawdzięczają swój byt artykułowi
A. Schaffa, Humanizm socjalistyczny opublikowany w „Kuźnicy”. Jednakże przedmiotem
zainteresowania J. Topińskiego były przede wszystkim zagadnienia realizacji humanistycznych treści socjalizmu.
Zdaniem autora artykułu: Humanistyczna realizacja humanistycznej treści socjalizmu, w kształtowaniu myśli socjalistycznej dominowała dotychczas tematyka związana bezpośrednio
z bieżącymi problemami politycznymi; interesował bardziej stosunek do demokracji parlamentarnej, rządów koalicyjnych, instytucji ochrony pracy itp. W tym zakresie politycy szukali odpowiedzi, a teoretycy usiłowali dostarczyć politykom przesłanek do wyboru decyzji.
„Nie było potrzeby – stwierdzał J. Topiński – przypominania, podkreślania tego, co
w socjalizmie i marksizmie jest podstawowe, rozstrzyga o jego istocie i sensie – humanistycznych, ludzkich założeń. Nie było potrzeby – zdaniem J. Topińskiego – bo walczono
o władzę; nie trzeba było zajmować się jeszcze realizacją socjalizmu. Nie oznacza to, że
rzecz poszła w zapomnienie; ale zapomniało o tym wielu marksistów, a może tylko pseudomarksistów. W tej chwili – pisał dalej J. Topiński – nie możemy już pozwolić sobie na
zapominanie o tym, że sens, istota socjalizmu tkwi właśnie w jego humanistycznej treści”295.
Nawiązując do dyskusji o humanizmie socjalistycznym J. Topiński stwierdzał, że bardzo
różnie używa się w Polsce przymiotnika: „socjalistyczny” i równie często podstawą bieżącej
oceny tego, że gospodarka polska nie jest socjalistyczna stanowi fakt, iż „nieuspołeczniony
sektor produkcji zajmue poważne miejsce w naszej gospodarce narodowej” 296. Takie sformułowanie – zdaniem J. Topińskiego jest co najmniej niewystarczające, ponieważ z tego by
wynikało, że o „socjalistyczności” określonego ustroju decyduje „wielkość miejsca” jakie
zajmuje sektor nieuspołeczniony. W przekonaniu J. Topińskiego – jak można wnosić z jego
skomplikowanego wywodu – o „socjalistyczności” określonego ustroju roztrzyga czy dążność do wszechstronnego rozwoju jednostki jest realizowana. „Jeśli więc obecna rzeczywi294
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J. Topiński, Humanistyczna realizacja humanistycznej treści socjalizmu. (Artykuł dyskusyjny), „Przegląd Socjalistyczny” 1947, nr 6, s. 4-7.
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Por. Tamże, s. 4. Zdanie o roli sektora nieuspołecznionego… J. Topiński zaczerpnął z artykułu R. Werfla pt.
Istota naszego państwa i problem biurokratyzmu, publikowanego w czasop. „Nowe Drogi” 1947, nr 3, s. 121. R.
Werfel pisał tam, że „Poza »światem pracy« istnieją jednak jeszcze i inne warstwy społeczne w Polsce.
Wastwy, tym różniące się zasadniczo od wymienionych poprzednio, że ich zasadniczym źródłem dochodu jest
nie własna tylko cudza praca, jest wyzysk cudzej pracy. Warstwy te posiadają kapitał, który pozwala im eksploatować innych ludzi. Demokracja ludowa nie może i nie chce usuwać tych warstw z życia społeczeństwa, gdyż
pewne funkcje społeczne przez nie są niezbędne i pożyteczne. Ale musi ona sobie zdawać sprawę z ich tendencji, musi kontrolować je, musi przeciwdziałać ich szkodliwym dążeniom”. Tamże, s. 121.
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stość nie jest socjalistyczna – konkluduje cytowany autor – to nie dlatego, że sektor nieuspołeczniony zajmuje zbyt dużo miejsca, lecz dlatego, że dążność do wszechstronnego
rozwoju każdej jednostki nie może być jeszcze u nas w pełni realizowana” 297. J. Topiński
konsekwentnie sądził – czemu dawał wyraz w swoim artykule, „że rzeczywistość nasza nie
byłaby jeszcze socjalistyczna mimo dalszego ograniczenia czy likwidacji sektora nieuspołecznionego, jeśli by nie mogła respektować praw jednostki. Rzeczywistość ta zasługiwałaby natomiast na miano socjalistycznej, mimo istnienia sektora prywatnego, gdyby mogła
realizować humanistyczny ideał pozycji jednostki”298.
Rozważania poświęcone sprawie sektora nieuspołecznionego, które miały według zamysłu J. Topińskiego doprowadzić do usunięcia różnic co do znaczenia przymiotnika „socjalistyczny” nie dały spodziewanego rezultatu. J. Topiński pisał bowiem w konkluzji tych
rozważań: „Twierdzenie, że »socjalistyczność« jakiegoś ustroju zależy od całkowitej likwidacji sektora gospodarki nieuspołecznionej – jest poza tym politycznie nieszczęśliwa. Każdy ustrój, jeśli ma żyć, wymaga klimatu stabilizacyjnego. Ludzie muszą mieć to przekonanie,
że to co robią, do czego dążą, oparte jest na jakichś bardziej stałych podstawach. Dlatego
niesłuszne byłoby, gdyby ktoś twierdził, że w dążeniu do socjalizmu i w socjalizmie nie ma
miejsca na odcinek nieuspołeczniony, rujnowałoby się część elementów stabilizacji. Wywołałoby to efekty, mające w konsekwencji niepotrzebne trudności polityczne i gospodarcze”299. Zostało to odczytane jako wyraźne odstępstwo od marksizmu, jako wyraźny praktyczny nakaz „nie walczcie o uspołecznienie środków produkcji, bo to nie ważne, walczcie
o zmianę postawy”300.
Cenne w artykule J. Topińskiego są natomiast konkretne wskazania i przestrogi eksponujące „zagadnienie właściwej, w sensie humanistycznym, moralnej postawy aktywów
polityczno-społecznych”301.
Artykuł J. Topińskiego był ostatnim w serii artykułów publikowanych w różnych czasopismach w związku z artykułami A. Schaffa O humanizmie socjalistycznym, które ukazały się
w „Kuźnicy”. Na jej też łamach, w artykule: Sens dyskusji o humanizmie socjalistycznym
A. Schaff podjął próbę oceny i podsumowania tej dyskusji 302.
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Summary
The genesis and causes of a wide and comparatively long-lasting discussion about socialist humanism which developed in 1940s - especially on the pages of Kuźnica magazine - it
is necessary to combine with a special situation at that time in intellectual environments in
our country.
They were not only politically but also theoretically diversified. However, horrendous
experiences of war shaped in the consciousness of Polish intelligentsia a strong conviction
about the necessity of the national integration. Such an impulse enlivening the process of
an integration both the intelligentsia and the whole of society in the objective sphere was
rebuilding our common house which got burnt down during the war – the motherland.
However, in the subjective sphere – concerning consciousness, there was an increasingly
intense reflection, without any doubts, on the most rational principles and the ways of
merging - integration of the whole of society including intelligentsia. It also concerned
shaping such an intellectual formation which would be able to undertake both the theoretical interpretation of the new social and constitutional reality which Poland began to make
up after the Second World War, as also a deeper reflection concerning perspectives and the
concrete means of its development.
Today from the perspective of many years the issue of the choice of a type of propaganda is seen as the issue of the special meaning. The accurate solution of this issue (strictly
speaking: accurate resolving this issue because it is a process) – it means acceptance and
realisation of such an impact model which takes into account both shaped needs and the
needs in the process of shaping, and mentality, not only decides about the effectiveness of
the propaganda, but it also determines an approach to propagated contents. In this range
every, even an unintentional mistake - I am not saying about ignoring needs and mentality
– causes destruction of the human psyche which might be redressed with a great effort but
never removed from the human individual consciousness. I turn my attention to it because
following through the dialectic of development of Marxist thought in Poland after 1945
one often can meet people who having serious possibilities of steering the work of propaganda in harmony with the spirit of socialist humanism, they were most willingly propagating their own grandeur.
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There is no wonder that in direct proportion to growing their “grandeur and infallibility”, the confidence to what they propagated was diminishing. It was just as well that the
numbers of published works of the creators of Marxism, however, were increasing every
year. Therefore, one could more often contrast the original thought with its different interpretations. First of all, it also explains the systematic growth of the influences of Marxism
in Poland.
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Problem akceptacji eutanazji od dziesięcioleci budzi wiele kontrowersji. Stanowi także
istotną kwestię medyczno-etyczną wśród współczesnych społeczeństw. Z jednej strony
bowiem posiadamy wszelkie narzędzia do zadania bezbolesnej i szybkiej śmierci, z drugiej
zaś, wciąż piętrzą się przed nami pytania i rozterki natury etycznej co do słuszności takiego
czynu. Dysonans ten wpływa zapewne w znacznej mierze na fakt, że mimo istnienia wielu
przesłanek przemawiających na rzecz dopuszczalności eutanazji, akt ten wciąż nie doczekał
się prawnej legalizacji w większości krajów, w tym także w Polsce. Niemniej jednak należy
podkreślić, że problem ten był dostrzegany i szeroko dyskutowany przez rodzimych filozofów i etyków już kilkadziesiąt lat temu. To właśnie filozofowie dostrzegli wagę tego problemu oraz potrzebę jego etycznego oraz prawnego usankcjonowania. Pokłosie ich dyskusji
znajduje swe odzwierciedlenie także we współczesnych debatach etycznych, jak też w postawach naszego społeczeństwa.
Faktem świadczącym o aktualności tego problemu są pojawiające się co i rusz, dodatkowo nagłaśniane przez media, historie osób zgłaszających potrzebę oraz gotowość do czynu
eutanastycznego. Przykładem tego może być chociażby kazus Janusza Świtały, chorego
trwale unieruchomionego i sztucznie wentylowanego przez respirator wskutek wypadku
motocyklowego. Mężczyzna ten twierdząc, że w taki sposób żyć się godnie nie da, wystosował do Prezydenta RP oraz sądu rejonowego listy z prośbą o prawo do eutanazji. Choć
ostatecznie sprawa stanęła na tym, że zgody tej nie otrzymał, a pomocy udzieliła mu jedna
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z fundacji charytatywnych (zapewniając mu lepsze warunki bytowe oraz pracę w swych
szeregach) to przypadek ten dobrze odzwierciedla trudy sytuacji życiowej ludzi znajdujących się w tego typu stanie. Zmusza także do refleksji i być może rewizji dotychczasowych
ustaleń prawno-etycznych w kwestii eutanazji.
Problem eutanazji w sporach bioetycznych
Zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy aktu eutanastycznego formułują mocne, argumenty na rzecz swych stanowisk. Stąd też jakakolwiek próba rozstrzygnięcia tego problemu
spotyka się natychmiast z zarzutami reprezentantów jednej lub drugie strony. Warto wymienić chociażby kilka najistotniejszych z nich.
Przeciwnicy eutanazji postulują na przykład, że czyn ten godzi w fundamentalne prawo
człowieka do życia. Zarzuty te pojawiają się najczęściej ze strony etyków chrześcijańskich,
którzy uznają wartość życia ludzkiego za świętość, a poza tym coś co jest własnością Boga
a nie człowieka. W związku z tym, człowiek nie posiada żadnego prawa by móc decydować
o końcu swego życia. Inni zwolennicy tego stanowiska powołują się także na akty praw
człowieka (np. Powszechną Deklaracja Praw Człowieka, Konwencję o Ochronie Praw Człowieka
i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny), gdzie prawo do życia przedstawione zostało, jako niezbywalne i nienaruszalne prawo człowieka. Na inny ważny aspekt tej
sprawy wskazuje też Jacek Hołówka, podkreślając, że legalizacja eutanazji niesie za sobą
groźbę nadużyć. Pisze on zatem, że: Najsilniejszym zarzutem przeciwko legalizacji dobrowolnej
eutanazji oraz pomocy lekarza w samobójstwie jest przekonanie, że pozwalając, by jedni ludzie zabijali
innych, uruchomimy proces podobny do staczania się po równi pochyłej, aż w końcu dojdziemy do zabójstw,
których nikt sobie nie życzy. Twierdzi się, że gdybyśmy nawet zaczęli od rygorystycznej kontroli [...] skończymy w państwie, gdzie, jak w nazistowskich Niemczech, zabija się wszystkich, których uważa się za
niegodnych życia1.
Kolejnym negatywnym aspektem aktu likwidacji dobrowolnej może być także kwestia
możliwości humanitarnego jej przeprowadzania. Bywa bowiem tak, że w przypadku ludzi o
trwałych i nieodwracalnych uszkodzeniach mózgu, którzy pozostają nieprzytomni i karmieni są sztucznie (np. sondą żołądkową), dokonanie eutanazji polega na zaniechaniu karmienia. W praktyce zatem czyn ten polega na zagłodzeniu chorego na śmierć.
Z kolei obrońcy prawa do godnej śmierci argumentują, że akt eutanazji stanowi wyraz
poszanowania innej fundamentalnej wartości przysługującej człowiekowi, jaką jest wolność.

1

J. Hołówka, Skazani na los Hioba?, in: Znak 7/2001, in: Z. Kalita (oprac.) Etyka w teorii i praktyce. Antologia
tekstów, Wrocław 2001, s. 327.
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Akt eutanazji zatem by był dopuszczalny powinien stanowić wynik wyrazu świadomej
i nieprzymuszonej woli chorego.
Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym według jej zwolenników eutanazji za
jej zalegalizowaniem jest przekonanie, że samolikwidacja pozwala na uwolnienie człowieka
od trwania w stanie uwłaczającym jego godności, zabezpiecza przed cierpieniem zarówno
duchowym jak i fizycznym. Tego typu stanowisko reprezentuje współcześnie uczeń Henryka Elzenberga, Bogusław Wolniewicz. Pisze o tym następująco: Nie chodzi tylko o udrękę
fizyczną, choć ona sama stanowi wystarczający powód do legalizacji. Równie ważne jest sponiewieranie
moralne umierającego: jego zniedołężnienie, całkowite zdanie na innych, często świadomość, że cuchnie.
Pozostaje mu tylko czekać, kiedy się to wreszcie skończy 2. Stąd też ci, którzy opowiadają się za
legalizacją eutanazji: Chcą tylko, by dano im żyć i umierać po swojemu tak jak im to dyktuje ich sumienie i rozum; i żeby tych, co skłonni są udzielić im w tym pomocy, nie ścigano potem [...] 3.
Problem eutanazji w etyce Tadeusza Kotarbińskiego
Jednym z pierwszych polskich filozofów, który również wskazywał na potrzebę zalegalizowania eutanazji był Tadeusz Kotarbiński. Wskazując na ponadczasowy charakter tej
problematyki przekonywał, że pytanie o zasadność samolikwidacji towarzyszy ludzkości od
wieków. Pisał o tym następująco: Wszak stawiali je sobie zawsze wszyscy ci, których sytuacja życiowa zmuszała do powzięcia decyzji: czy trwać dalej, czy też targnąć się na własne istnienie, a podobne
sytuacje wydarzały się od prawieków, odkąd człowiek zaczął zdawać sobie sprawę w sposób pojęciowy
z grożących mu przeżyć straszliwych i uświadomił sobie możliwość uwolnienia się od nich drogą samozagłady4.
Co ważne, filozof ten problem śmierci dobrowolnej ujmował w perspektywie społecznej, jako akt odpowiadający potrzebom członków nowożytnych państw. W akcie tym dopatrywał się wielu pozytywów, umożliwiających rozwiązanie niektórych problemów społecznych. Na jednej z konferencji naukowych poświęconym problemom ludzi starych w Polsce
(kiedy sam miał już ponad 80 lat) z mocą postulował zatem: Trzeba wreszcie pomyśleć poważnie
o dojrzewającym w skali światowej i w rozmiarach coraz bardziej masowym problemie eutanazji opiekuńczej, zwłaszcza w odniesieniu do starców, chorych nieuleczalnie i wiodących życie wśród cierpień fizycznych
w okresie przedzgonnym5.

2
3
4
5

B. Wolniewicz, Eutanazja i biolatria, in: B. Wolniewicz, Filozofia i wartości, Warszawa 2003, t. III, s. 182.
Tamże, s. 183-184.
T. Kotarbiński, Być albo nie być, in: T. Kotarbiński, Pisma etyczne, pod. red. P.J. Smoczyńskiego, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1987, s. 389.
T. Kotarbiński, Potrzeby ludzi starych w końcowym okresie życia, in: T. Kotarbiński, dz. cyt., s. 441.
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Punktem wyjścia swych rozważań eutanastycznych uczynił zatem Kotarbiński analizę sytuacji ludzi nieuleczalnie bądź ciężko chorych przebywających w warunkach szpitalnych.
W wyniku przeprowadzonych obserwacji, doszedł do wniosku, że życie ludzkie nie posiada
wartości absolutnej i niezmiennej, a co za tym idzie nie każde życie ma sens i warte jest
utrzymywania go za wszelką cenę. Tym samym, człowiek w obliczu bólu i mąk nie do
zniesienia, posiada moralne prawo nie tylko do samounicestwienia, w tym także do skorzystania z pomocy innych osób, jeśli sam nie jest w stanie dokonać tego czynu. Filozof ten
apelował zatem o zalegalizowanie czynnej eutanazji 6, widząc w niej pomoc i akt miłosierdzia względem ludzi nieuleczalnie chorych i cierpiących. Podkreślał zatem, że umiejętność
bezbolesnego zakończenia ludzkiego życia, które stanowi już jedynie udrękę dla chorego to:
Nadzwyczaj […] ważna dla walki z nieszczęściem umiejętność, tym ważniejsza, że dojrzewa również
przeświadczenie, iż dobrowolne umyślne zakończenie własnego życia w warunkach eutanazji zdobędzie
sobie uznanie jako forma końca najbardziej godna ludzi rozumnych, bez porównania rozumniejsza niż
oczekiwanie na brutalny zwykle akt ze strony czy to przyrody, czy przypadku, czy wreszcie bliźnich działających nie w naszym lecz własnym interesie 7. Przy czym, filozof zaznaczał, że dopuszczalność
i prawomocność moralna aktu samolikwidacji zależą każdorazowo od konkretnych okoliczności. Zwracał przy tym uwagę, że eutanazja nie może nie stanowić ucieczki przed
problemami życiowymi, losowym, „drogi zrzucenia ze swych ramion zaciągniętych zobowiązań”8. Jednakże podkreślał też, że nie jest to argument przeciwko samej likwidacji,
a raczej przeciwko uchylaniu się od odpowiedzialności za podjęte zobowiązania.
Przekonywał też, że czasem paradoksalnie bywa tak, że śmierć poniesiona w wyniku egzekucji karnych, bądź też od postrzałów na wojnie, ze względu na szybkość jej nastąpienia
bywa bardziej opiekuńcza i zbawcza niż ta, nadchodząca w warunkach pokojowych, ale
przebiegająca wśród długotrwałych mąk i cierpień. Pogląd ten wyraził następującymi słowy:
dla dobra osobnika znajdującego się w fazie agonalnej byłoby postępowaniem rozumnym, gdyby opieka
lekarska stosowała środki uśmierzające nawet w przypadkach, kiedy ich zastosowanie stwarzałoby ryzyko
zgonu wcześniejszego niż zgon zagrażający bez zastosowania tych środków Nie pozwólmy wojnie ani

6

7
8

Należy zaznaczyć, że niektórzy teoretycy problematyki bioetycznej odróżniają eutanazję od innych rodzajów
interwencji medycznych, które stosuje się pod koniec życia. W tym kontekście powstrzymanie się od uporczywego leczenia czy odłączenie aparatury podtrzymującej życie często traktuje się na równi z praktykami uśmierzania bólu i nie uważa za eutanazję. Niektórzy zaś przekonują, że jest to tzw. eutanazja bierna (przez zaniechanie), którą przeciwstawia się eutanazji czynnej ( polegającej na przykład na świadomym podaniu leków powodujących zgon). Por. W. Słomski, Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności, Warszawa 2009,
s. 112.
T. Kotarbiński, Być albo nie być, dz. cyt., s. 390.
Tamże, s. 390.
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represjom prawa karnego wyprzedzać czynności społecznie opiekuńczych w dziele oszczędzania zbędnych
cierpień fizycznych ludziom nieuleczalnie chorym, dla których życie stało się udręką9.
Kotarbiński zwracał też uwagę na zjawisko pewnej społecznej hipokryzji w tej sprawie,
wskazując, że pewne czyny stanowiące oczywistą szkodę dla zdrowia i życia spotykają się
często z brakiem powszechnej nagany, podczas gdy akt bezpośredniej samolikwidacji bywa
od razu negowany. Pisał o tym następująco: chociaż umyślne chroniczne szkodzenie swemu organizmowi ze świadomością, iż skraca się sobie życie w ten sposób (gdy np. artysta narkoman szarpie sobie
nerwy podniecając w ten sposób ich wrażliwość i siłę reakcji ekspresyjnych) nie spotyka się z jakimś zasadniczym moralnym lub prawnym potępieniem, to przeciwnie, zamach bezpośredni na własne życie potępiają
w zgodnym osądzie zarówno, z jednej strony, etyka oparta na wierzeniach tradycyjnych, jak też, z drugiej
strony, różne systemy prawa pozytywnego10.
W ten sposób, filozof wypowiadał się otwarcie jako zwolennik eutanazji na forum naukowym, stawiając problematykę prawa do godnej śmierci w kontekście potrzeby jej usankcjonowania, nie tylko etycznego, ale także, a może i przede wszystkim prawnego.
Na innej konferencji etyków (w Nieborowie) także nie ukrywał swej sympatii do eutanazji, głosząc, że nie jest rzeczą racjonalną, gdy człowiek czeka na śmierć w bardzo długich
cierpieniach11. W swym wystąpieniu Kotarbiński powoływał się na konkretne przykłady:
ustanowienia innych państw, np. Szwajcarii, gdzie w niektórych kantonach lekarz zobowiązany był nawet do poinformowania cierpiącego pacjenta o przysługującym mu prawie do
skrócenia sobie życia poprzez zażycie odpowiedniej trucizny.
Tadeusz Kotarbiński wnikliwie, a jednocześnie z wielką uwagą i troską, zajął się problemem eutanazji względem tych, którzy znajdując się w warunkach szpitalnych i dochodząc
do kresu swego życia, nie wykazują już woli dalszego istnienia. Oczekiwał od lekarzy i od
społeczeństwa więcej niż jakikolwiek inny filozof tego okresu: nie tylko aprobaty samounicestwienia, ale też zapewnienia profesjonalnej pomocy tym, którzy nie godzą się na życie
wątpliwej jakości i chcą je zakończyć. Postulował zatem, że jednym z istotnych zadań stojących przed współczesną medycyną jest wskazanie ludziom jak można zakończyć godnie
życie bez męczarni, a nawet z poczuciem „euforii”. Pisał zatem: jest rzeczą postępowego humanitarnego prawodawstwa przewidzieć, dopuścić, prawnie organizować akty dobrowolnego kończenia własnego
żywota, gdy ktoś już będzie miał go dosyć12.
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T. Kotarbiński, Potrzeby ludzi starych, dz. cyt., s. 441.
T. Kotarbiński, Być albo nie być, dz. cyt.,s. 390.
Por. T. Sahaj, Problem samobójstwa w koncepcjach wybranych filozofów polskich (Elzenberg, Kotarbiński, Ślipko, Witkiewicz), Poznań 2005, s. 92.
T. Kotarbiński, Krótkość życia, in: T. Kotarbiński, dz. cyt., s. 388.
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W poglądach tych nawiązywał utopistów społecznych takich jak do Francis Bacona
(który prawdopodobnie jako pierwszy wprowadził do nowożytnego języka termin eutanazja)
czy Thomas Morus, którzy także afirmowali ten akt i przedstawiali go w kontekście społecznym.
Ponadto autor Medytacji o życiu godziwym ukazywał zjawisko eutanazji jako pomocne
w oswojeniu ludzi z samym zjawiskiem śmierci. Przekonywał bowiem, że: Ludzie boją się nie
tyle śmierci, ile umierania. Uwolnić człowieka od tego lęku byłoby czynem wysoce dobroczynnym. Okazałoby się wtedy, w jak wysokim stopniu możność pogodnego myślenia o własnej przyszłości zależy od uporania się z tą zmorą. Dopiero wtedy uroki życia możliwego zajaśnieją wszystkimi nie przyćmionymi barwami przed oczyma każdego z zadających sobie rozważane dzisiaj pytanie 13.
Tadeusz Kotarbiński jako jeden z pierwszych filozofów polskich, dążył w swych pismach nie tylko do przełamania ludzkiego strachu przed śmiercią, ale także do ukazania jej,
jako zupełnie naturalnej i koniecznej kolei losu 14. Jak bowiem przekonywał: Kres czeka nas
zawsze, niezależnie od naszych czynów, od nas zależy tylko w pewnej mierze jego przyspieszenie oraz
rodzaj prowadzącego doń procesu końcowego 15. A zatem poczynione przez filozofa analizy i powstałe na tej podstawie argumenty na rzecz legalizacji eutanazji przywiodły go ostatecznie
do przekonania, że: pozbawiony słuszności jest […] sąd odmawiający człowiekowi w ogóle prawa do
umyślnego przyspieszenia kresu własnego istnienia 16.
Jego postawę aprobującą eutanazję wpisać można w nurt etyki zorientowanej relatywistycznie. Etyka tego typu wskazuje, że: rozpatrywanie aktu eutanazji w kategoriach dobra
lub zła, zależne jest od wielu czynników. To konkretne sytuacje rozstrzygają, które akty
eutanastyczne należą faktycznie do jednej z wymienionych kategorii moralnych. Z tego
względu koncepcja ta stanowi przede wszystkim opozycję dla stanowiska etyki chrześcijańskiej będącej koncepcją absolutnej negacji eutanazji, nie dopuszczającą jakiegokolwiek
odstępstwa od moralnej niedopuszczalności i nieprawomocności tego czynu.
Doniosłość koncepcji autora Traktatu o dobrej robocie tkwi nie tylko w jej postępowym
charakterze, ale także w tym, że ukazał on czyn ten z punktu widzenia jego wagi społecznej
(jako akt rozwiązujący problemy ludzi nieuleczalnie, letalnie chorych i starych). Gdy zaś
wielu, a być może nawet większość dwudziestowiecznych etyków przedstawiała eutanazję
w kontekście jednostkowym, jak na przykład Henryk Elzenberg czy Tadeusz Ślipko. Z tego
względu jest nie tylko interesująca poznawczo, ale także stanowić może istotny głos wśród
13
14
15
16

T. Kotarbiński, Być albo nie być, dz. cyt., s. 390.
Por. T. Sahaj, dz. cyt., s. 107.
Tamże, s. 389-390.
T. Kotarbiński, Być albo nie być, dz. cyt., s. 389.
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debat etycznych toczących się współcześnie. Niezwykle istotnym wyzwaniem dla współczesnego człowieka bowiem staje się poszukiwanie odpowiedzi zarówno na pytanie o granice życia i śmierci, jak i o dopuszczalny zakres ludzkiej interwencji związany z tą sferą
zagadnień.
Summary
The problem of acceptance of euthanasia has awoken lots of controversies for decades.
It also constitutes an essential medical and ethical issue among contemporary societies.
Because on the one hand, we possess all tools to inflict painless and quick death, but on the
other hand, questions and dilemmas of the ethical nature pile up in front of us continually
concerning righteousness of such an act. This discord influences in considerable measure
surely the fact that despite the existence of many premises speaking in favour of the admissibility of euthanasia, this act has not been passed yet in the majority of countries including
Poland. However, it is necessary to underline that this problem was perceived and already
discussed widely by native philosophers and ethicists several dozen years ago. In fact, the
philosophers were those who just perceived the weight of this problem and the need of its
ethical and legal sanctioning. The aftermath of their discussion finds its reflection both in
present ethical debates and in the attitudes of our society.

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

LUMEN
POLONIAE
Nr 1/2012

Stefan Konstańczak, Adrianna Woźniak
Uniwersytet Zielonogórski

Homo patiens w filozofii Władysława Tatarkiewicza
Homo patiens in philosophy of Władysław Tatarkiewicz
Keywords: philosophy, Polish philosophy, history of philosophy, history of Polish philosophy, Władysław Tatarkiewicz
Cierpienie musi być rozważone, rozpatrzone,
inaczej się go nie odczuwa
W. Tatarkiewicz, O szczęściu

Cierpienie stało się popularnym przedmiotem dociekań etycznych w Polsce jeszcze w
okresie międzywojennym. Było to zapewne także spowodowane rosnącymi kontaktami
naukowymi ze brytyjskim środowiskiem utylitarystycznym, w tym zwłaszcza naukowymi
stypendiami i stażami polskich filozofów na uczelniach brytyjskich i amerykańskich. Wydaje
się jednak, że znacznie istotniejsze były inspiracje rodzime pielęgnujące swoisty kultu romantycznego bohatera, który obowiązkowo cierpiał za innych, a jego cierpienia miały nie
być daremne, ale zbawić świat. Powodowało to przede wszystkim, że problematyka cierpienia ludzkiego była przedmiotem dociekań przedstawicieli lewicy, którzy w swych wystąpieniach chętnie podnosili problem nędzy i ciężkiego położenia polskiego proletariatu 1.
O cierpieniu, które uszlachetnia człowieka, pisali chętnie zwłaszcza twórcy z kręgów katolickich. Wraz z rozwojem ośrodków akademickich cierpienie stało się także przedmiotem
poważnych studiów naukowych podejmowanych przez polskich etyków. Do tego grona
należy także zaliczyć wybitnego polskiego historyka filozofii Władysława Tatarkiewicza,
który swą pracę habilitacyjną O bezwzględności dobra poświęcił zagadnieniom etycznym. Mi-

1

Patrz np. W. Nałkowski, Proletariat i twórcy, w: Polska krytyka literacka (1800-1918), t. 4, PWN, Warszawa 1959.
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mo że dalsze studia poświęcił głównie historii filozofii, to później poświęcał wiele uwagi
także badaniom nad problematyką ludzkiego szczęścia. W tym kontekście pojawił się także
wątek ludzkiego cierpienia i jego wpływu na poczucie szczęścia jednostki. Pracę na tym
traktatem przerwała zawierucha wojenna, która zmusiła autora do modyfikacji wielu przekonań na temat szczęścia, co było związane z bezmiarem cierpienia, jakiego doznawali
ludzie podczas trwania wojny.
Byłoby jednak znaczącą przesadą sądzić, iż Tatarkiewicz był w polskiej filozofii wyjątkiem. Otóż traumatyczne doświadczenia wojenne w zasadzie odbiły się na sposobie uprawiania rozważań etycznych przez wszystkich filozofów powojennych. Równie wiele uwagi
zwłaszcza problemom ludzkiego cierpienia poświęcali także nawet przedstawiciele szkoły
lwowsko-warszawskiej w osobach nie tylko Marii Ossowskiej ale także Tadeusza Kotarbińskiego, Tadeusza Czeżowskiego a nawet Kazimierza Ajdukiewicza. Tym samym problematyka ludzkiego cierpienia przeniosła jakby na wspólną płaszczyznę filozofów reprezentujących nawet odległe od siebie sposoby uprawiania filozofii, jak choćby Elzenberg czy właśnie Tatarkiewicz. Taka sytuacja stwarza niezwykłą sytuację umożliwiającą dokonanie próby
syntezy kondycji etyki polskiej tego okresu, a także wskazania obszarów, w których ich
przekonania legły u późniejszych rozważań stricte bioetycznych, jak choćby problem dopuszczalności stosowania kary śmierci, transplantologii, eugeniki czy też innych rozważań
nad człowiekiem i jego kondycją moralną. To zaiste zaskakujące, że mimo takich doświadczeń wojennych już w latach siedemdziesiątych zarówno Kotarbiński jak i Ossowska potrafili przeciwstawić się powszechnemu wówczas także wśród etyków przekonaniu, że kara
śmierci jest formą historycznie i prawnie uzasadnionej zemsty. Sądzę, że tego zwrotu nie
należy traktować jako nawrotu do idei Becarii, ale jako tylko być może intuicyjnie odczuwanej potrzeby roztoczenia obszaru refleksji filozoficznej nad sferami dotąd uważanymi za
jednoznacznie podlegające utartym formułom prawnym, medycznym i politycznym.
Problem cierpienia w pracach Władysława Tatarkiewicza
Nie znajdziemy w pracach Tatarkiewicza definicji cierpienia. Wynikało to niewątpliwie
z jego doświadczeń wojennych, w których, jak sam zauważał, ludzie mimo okrucieństw
wojny, potrafili czerpać zadowolenie ze swego życia. W świetle refleksji filozofa cierpienie
jest przede wszystkim stanem, którego doświadcza jednostka, a który jest niekorzystny dla
niej, gdyż ogranicza jej możliwości samorealizacji. Ten dyskomfort związany z odczuwanym cierpieniem wynika z faktu, że człowiek oczekuje od świata, że będzie mu sprzyjać
w osiąganiu celów osobistych. Zakładać jednak musi także, że może być odwrotnie i świat
może storpedować jego zamysły. Tatarkiewicz taki stan rzeczy charakteryzował następują-
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co: Człowiek skłonny jest oczekiwać szczęścia od świata, sądzi, że będzie szczęśliwy, jeśli trafi na pomyślne warunki zewnętrzne. Natomiast doświadczenie życiowe zwykle poucza go, że te zewnętrzne warunki nie są tak ważne, że są czynnikiem dodatkowym, nie rozstrzygającym2.
W pracy o Bezwzględności dobra Tatarkiewicz przyjął równocześnie tezę o bezwzględności
zła: jeśli jakiś przedmiot jest zły, to jest zły bezwzględnie i obiektywnie a także i jednoznacznie wartościował cierpienie: jeśli cierpienie jest „złe”, to jest złe nie do czegoś i dla kogoś i nie przez kogoś, lecz
złe bezwzględnie i obiektywnie3. Należy jednak przyjąć, że traumatyczne doświadczenia wojenne
zmusiły go do pewnej weryfikacji tej tezy. Cierpienie w świetle tego, że ludzie potrafili być
szczęśliwi wśród okropieństw wojny, nie mogło już być traktowane jako absolutnie złe.
W świetle lektury wstępu do traktatu O szczęściu można zatem sądzić, że Tatarkiewicz na
własnym przykładzie dostrzegał możliwość osiągnięcia zadowolenia z życia niezależnie od
tego, że w tle zachowana była świadomość przeżytego cierpienia i własnych doświadczeń
w tym względzie. Nic zatem dziwnego, że szczęście mogło być traktowane w jego filozofii
także jako względne.
U Tatarkiewicza znajdziemy także bardzo proste rozróżnienie pomiędzy cierpieniem duchowym a fizycznym. Otóż to pierwsze jest w jego klasyfikacji oparte na wrażeniach a to
drugie na wyobrażeniach4. Zatem cierpienie fizyczne może nawet, zawężając pole świadomości, ograniczać cierpienie duchowe. Tak jak pozytywne odczucie przyjemności poprzedza poczucie szczęścia, tak przykrość zawsze poprzedza cierpienie. Filozof zauważa także,
że nie można z góry zakładać, że cierpieniu fizycznemu musi towarzyszyć ból, bo istnieją
wewnętrzne wrażenia ustrojowe, które nie przysparzają bólu, a są przecież dolegliwym
cierpieniem. Zalicza się go nich odczucia głodu, pragnienia, zmęczenia czy chłodu. Ponadto źródłem cierpienia mogą być wrażenia zewnętrzne, jak przebywanie w pomieszczeniu
z przykrym zapachem, niesmaczne jedzenie czy drażniące dźwięki. W rozważaniach nad
cierpieniami związanymi z bólem tego rodzaju cierpienia wydają się nieistotne, wszelako ich
dolegliwość nie ulega wątpliwości. Stan zaś organizmu po ustąpieniu tego rodzaju bodźców
jest epikurejską ulgą, bo jest to nasycenie, ogrzanie, rozkosze wypoczynku czy rekonwalescencji 5.
Cierpienia fizyczne są więc przemijające, a stan po ich ustąpieniu jest ulgą lub innym przyjemnym odczuciem.

2
3
4
5

W. Tatarkiewicz, Solidarność szczęścia, w: Rewolucja naukowo-techniczna, pod red. J. Aleksandrowicza, Warszawa
1974, s. 10.
W. Tatarkiewicz, O bezwzględności dobra, w: Pisma z etyki i teorii szczęścia, Wrocław 1992, s. 45.
W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Kraków 1949, s. 102.
Tamże, s. 104.
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Na przeciwstawnym biegunie Tatarkiewicz umieścił cierpienia duchowe, które oparte są
na wyobrażeniach. Nie mają one bowiem wyraźnie określonych granic czasowych ani miejsca, w którym występują. Bolą one nie tylko w chwili, gdy rzeczywiście nastąpiły, i nie tylko w tej, w
której doszła o nich wiadomość, boli także ich wspomnienie. A przedtem mógł boleć lęk przed nimi 6.
Źródeł cierpienia duchowego filozof upatrywał się zatem w świadomości istniejącego zła. Każda
postać zła może być źródłem takiego cierpienia, zarówno poczucie niesprawiedliwości losu,
ludzka nikczemność czy nawet brzydota rzeczy. Można jednak cierpieć także z powodu niedostatecznego dobra, czyli z poczucia skrępowania i związanego z tym ograniczenia wolności
własnej, czy też z faktu, że nie jesteśmy tak zdolni lub dobrzy jak inni. Można doznawać
takich cierpień nawet z tego tytułu, że nie potrafimy cieszyć się szczęściem jak inni. Źródła
cierpienia tego rodzaju nie mają granic czasowych, a zatem mogą odnosić się nie tylko do
aktualnie doznawanego zła, ale też tego doświadczonego w przeszłości lub dopiero przewidywanego w przyszłości.
Zło potencjalne może zatem być także powodem odczuwania cierpienia. Tatarkiewicz
wskazywał tu zwłaszcza na ludzkie obawy przed niebezpieczeństwem oraz poczucie niepewności co do rozwoju sytuacji. Znacznie istotniejsze jest jednak cierpienie psychiczne
doznawane z powodu przedłużającego się oczekiwania na dobro: Torturą jest niecierpliwe
czekanie i niemożność doczekania się tego, co ma przyjść7. Można także doświadczać tego, gdy
przyszłość niejako zamknie się przed człowiekiem i opanuje go poczucie beznadziejności.
Tatarkiewicz odróżniał jednak samo cierpienie od nieszczęścia, to pierwsze bowiem ma
charakter ulotny, przejściowy a drugie jest trwałą dyspozycją i jest, jak się zdaje, podtrzymywane przez uczucie beznadziejności. Ciągłość doznawania cierpienia może jednak
unieszczęśliwić ostatecznie człowieka. Nieszczęście zamyka człowieka na przyszłość, sprawia, że nie dostrzega się możliwości zmiany swego położenia. Nieszczęście na tym bowiem
polega, że ujemne odczucie obejmuje całą świadomość, niejako uniwersalizuje się, zostaje przerzutowane na
całe życie8. Taki stan rzeczy ma jednak miejsce tylko wówczas, gdy cierpień nagromadzi się
zbyt wiele lub są one obciążeniem przekraczającym możliwości człowieka. Wówczas reakcją jest głębokie, całkowite, definitywne zniechęcenie do życia. Dlatego nieszczęście dla Tatarkiewicz
nie jest rodzajem cierpienia, ale stosunkiem do życia wywołanym przez cierpienie9. Wywołuje je
dopiero całkowity brak nadziei, beznadziejność.

6
7
8
9

Tamże, s. 104.
Tamże, s. 105.
Tamże, s. 106.
Tamże, s. 114.
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Stosunek Tatarkiewicza do cierpienia wydaje się więc być w znacznej mierze zgodny
z poglądami filozofów zaliczanych do Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, a wyrazem stanowiska przedstawicieli tej szkoły wobec cierpienia wydaje się być opisana przez Mieczysława
Wallisa sytuacja, która miała miejsce podczas II wojny światowej, przy okazji spotkania
Tadeusza Kotarbińskiego z posądzanym o sympatie proniemieckie literatem Ferdynandem
Getelem. Rozmowa, jaką miał [Kotarbiński – przyp. aut.] podczas okupacji niemieckiej z Ferdynandem Goethlem. Goethel powiedział, że gdyby nie cierpienia milionów niewolników nie byłoby piramid
egipskich. Na to Kotarbiński: „W takim razie byłoby lepiej,gdyby piramid egipskich nie było”. Odtąd
Kotarbiński nie utrzymywał kontaktów z towarzyskich z Goetlem 10.
Tego typu zdarzenie nabiera szczególnego znaczenia w świetle lektury traktatu O szczęściu. Wedle przekonania Tatarkiewicza wrażliwość moralna jest zależna bowiem od stanu
naszego organizmu, bo gdy wielkie cierpienie jest udziałem człowieka to zanika jego wrażliwość na małe cierpienia. Podobnie, gdy nie ma wielkich cierpień., to te małe są odczuwalne jako dotkliwe.
Kategoria cierpienia w etyce Tatarkiewicza inspiracją dla badań bioetycznych w Polsce.
Z dotychczasowych rozważań wyraźnie widać, że choć wydawać by się mogło, że Tatarkiewicz, na którego twórczość filozoficzna wyraźny wpływ wywarła metodologia Szkoły
Lwowsko-Warszawskiej zajmował się tylko zagadnieniami mocno osadzonymi w tradycji
filozoficznej, to jednak nie stronił od zajmowania się zagadnieniami z trudnością mieszczącymi się w tej tradycji. Przede wszystkim znajdował zawsze czas na zajmowanie się problemami, które dotąd leżały na uboczu głównego nurtu filozofii. Typowym przykładem
tego są jego prace na temat szczęścia, które zapoczątkowała opublikowana w 1918 r. praca
Pojęcie szczęścia11, a uwieńczeniem ich był wydany zaraz po wojnie traktat O szczęściu12.
O rozległości obszaru zainteresowań filozofa świadczą także jego prace z estetyki, które
zapoczątkowały studia z zakresu historii sztuki, jak np. Pięć studjów o Łazienkach Stanisława
Augusta oraz wygłoszony na II Polskim Zjeździe Filozoficznym (23-28.09.1927) referat
„Estetyka asocjacyjna w 17 wieku”13.
10
11

12
13

Materiały archiwalne Mieczysława Wallisa (Wspomnienia o Tadeuszu Kotarbińskim i materiały autobiograficzne), k. 8.
Na końcu swej notki autor dopisał - słyszałem od Kotarbińskiego 7.X.1956.
W. Tatarkiewicz, Pojęcie szczęścia a wymagania prawidłowej terminologji, Drukarnia Polska (Straszewiczów), Warszawa 1918. Jest to mało znana praca tego filozofa, choć była znana jego współczesnym. Zygmunt Zawirski w
swoim nieopublikowanym Słowniku filozofii w zasadniczym kształcie opracowanym jeszcze przed II wojna
światową, wymienia co prawda te książkę ale podaje błędną datę jej wydania datując ja na 1920 r. - zob: Z. Zawirski, Słownik filozofii, Archiwum Polskiej Akademii Nauk zespół akt Zygmunta Zawirskiego 101-III, jednostka nr 51, k. 282-283.
Zob. np. W. Tatarkiewicz, O szczęściu, Kraków 1949.
W. Tatarkiewicz, Pięć studjów o Łazienkach Stanisława Augusta, Warszawa 1925; W. Tatarkiewicz, Estetyka asocjacyjna w 17 wieku, „Przegląd Filozoficzny” 1928 (Księga Pamiątkowa II Polskiego Zjazdu Filozoficznego, WarWYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
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Rozległość zainteresowań sprzyjała bowiem jego ekspansji twórczej na kolejne obszary
badawcze. Był w tym także wyrazicielem stanowiska Szkoły Lwowsko-Warszawskiej często
niesłusznie traktowanej jako zdominowanej wyłącznie przez oschłą konkretność prowadzonych badań. Wyrazem tego są słowa Tadeusza Kotarbińskiego zawarte w jednej z jego
prac: Z dwojga złego: albo jak najmniej błądzić, ale i mało tworzyć pozytywnie, albo starać się o to, aby
stosunek pozytywnych rezultatów do chybionych był jak największy, wybierać lepiej drugie, chociażby to
była droga, akceptująca wiele chybionych tworów. W każdej sferze czynu, i w nauce też, postulat absolutnej
poprawności działa hamująco na impet twórczy 14. Niezależnie zatem od kultywowania w obrębie
tej Szkoły naukowej ścisłości i jasności wywodów jej przedstawiciele oraz naukowcy luźno
z nią związani podejmowali się analizy zagadnień, które z zamysłem logicyzacji filozofii nie
miały wiele wspólnego. I tak np. Kotarbiński zajął się prakseologiczną oraz tworzeniem
podstaw etyki niezależnej, a pozostający tylko pod wpływem szkoły Tatarkiewicz, trudną
do jednoznacznego uchwycenia problematyką ludzkiego szczęścia. W tym kontekście
w nieunikniony sposób przedmiotem jego rozważań stawało się ludzkie cierpienie, które
mogło być rozpatrywane przynajmniej na dwa sposoby: jako warunek odczuwania szczęścia lub przeszkoda na drodze jego osiągania.
Z powyższych rozważań zatem wynika, że polscy filozofowie byli mentalnie gotowi do
otworzenia nowego obszaru dociekań etycznych, którym dziś zajmuje się bioetyka. Kwestią
sporną jest tylko to, dlaczego tego typu rozważań nie ujęli w formie podręcznikowej lub
popularyzatorskiej. Być może do takie stanu rzeczy przyczyniła się swoista pruderia realnego socjalizmu, który wbrew głoszonym hasłom nowoczesności i postępowości, był prawie
całkowicie zamknięty na nowe trendy w nauce światowej a sama filozofia marksistowska
była statyczna w stopniu dotąd niespotykanym w nauce. Zauważają to dość zgodnie nawet
rosyjscy historycy filozofii, którzy ironicznie zauważają: Być autorem jakiegoś odkrycia w sowieckiej filozofii! Broń Boże! To tak, jakby podpisać na siebie wyrok śmierci 15. Nie było zatem sprzyjającego gruntu nie tylko do tworzenia nowych działów filozofii, ale także do krytyki istniejącego stanu rzeczy. Bioetyka co prawda narodziła się w zasadzie Stanach Zjednoczonych na
początku lat siedemdziesiątych, ale nieuzasadnionym w świetle przedstawionych treści się
pogląd jakoby w Polsce zaczęto zajmować się tymi problemami dopiero po dokonaniu
transformacji ustrojowej. Korzeni rozważań bioetycznych należy bowiem doszukiwać się
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szawa 1927), s. 189-192 oraz W. Tatarkiewicz, Postawa estetyczna, literacka i poetycka, w: Droga przez estetykę, Warszawa 1972, s. 86-89 – tekst ten został pierwotnie opublikowany w „Sprawozdania PAU” 1933, t. 38, z. 5, s. 37.
T. Kotarbiński, Szkice praktyczne, Warszawa 1913, s. 61.
W.P. Gricenko, T.J. Danilczenko, O marginesach filozofowania we współczesnej filozofii rosyjskiej, Słupsk 2007.
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w pracach polskich filozofów, którzy pod wpływem traumatycznych doświadczeń zakresu
wojny zaczęli zastanawiać się nad uwarunkowaniami ludzkiego okrucieństwa i zadawaniem
oraz odczuwaniem cierpieniem przez istoty żywe. Ponieważ utylitaryzm, na bazie którego
rozwinęła się bioetyka w zasadzie nigdy nie zakorzenił się w Polsce, stąd w polskiej filozofii
tego typu rozważań po prostu wcześniej nie było, co nie znaczy jednak, że problemy tego
rodzaju nie pojawiały się w rozważaniach poszczególnych filozofów. Przyczyną takich
refleksji było zazwyczaj ludzkie cierpienie i złożoność relacji pomiędzy ofiarą a sprawcą.
Interesujące jest w tej mierze stanowisko wybitnego przedstawiciela filozofii polskiej, który
swe prace historyczno-filozoficzne opierał na gruntownej znajomości poszczególnych
działów filozofii. Wystarczy wspomnieć, że jego rozprawa habilitacyjna była pracą z zakresu etyki, a później przez wiele lat pracował nad traktatem o szczęściu. Powszechnie znane
są również jego prace z zakresu estetyki. Doprowadziło go to do wszechstronnego i analitycznego spojrzenia na egzystencjalne problemy oraz wypracowania interesującej próby
interpretacji sensu życia ludzkiego i związanego z tym cierpienia. Ponieważ bliski analitycznemu sposób uprawiania filozofii wymagał wewnętrznej zgodności poszczególnych zagadnień filozoficznych podejmowanych przez autora „Historii filozofii”, stąd też i rozważania
czysto etyczne były w jego przypadku logiczną konsekwencją przyjętych założeń metodologicznych i metafizycznych.
Tatarkiewicz bowiem był przekonany o tym, że istnieją dwie równoległe strategie
uprawnia filozofii, z których sam opowiadał się za minimalistyczną. Filozof ten zapewne
nie przypuszczał, że wygłaszając na III Zjeździe swoją koncepcję filozofii minimalistycznej
i maksymalistycznej stał się prekursorem w określaniu teoretycznych podstaw bioetyki.
Minimalizm jest […] filozofią „rozważnej abstynencji”, rozwiązuje jedynie zagadnienia o tyle tylko, o ile
jest przekonany, że może je rozwiązać w sposób pewny. Przyjmuje więc pewne minimum, na które wszyscy
się godzą. Maksymaliści chcą natomiast wyjść poza takie minimum i zadają nowe pytania dotyczące
rzeczywistości, świata nadprzyrodzonego, itp.16. Gdy współcześnie toczą się dyskusje o granicach
pomocy dla innych, o sprawiedliwości społecznej, o dopuszczalności eutanazji, kary śmierci, to słowa te nabierają zupełnie innego znaczenia. Tatarkiewicz doszedł zatem do wniosku, że brzytwa Ockhama jest takim wystąpieniem przeciwko maksymalizmowi, które nie
tylko utorowało drogę myśli pozytywistycznej, ale także zamknęło filozofię na zagadnienia,
do rozważania których mocą tradycji jest przeznaczona. Wskazał na to także Ryszard Palacz omawiając poglądy filozoficzne, gdy zauważył, że Sprzeczność między maksymalizmem
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R. Palacz, Władysław Tatarkiewicz czyli pochwała eklektyzmu, w: Tenże, Klasycy filozofii polskiej, Zielona Góra 1999,
s. 395
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i minimalizmem w dziejach filozofii jest ich cechą konstytutywną, a więc jest wieczna 17. Mamy więc dwa
style uprawiania filozofii, a w konsekwencji także dwa podejścia do rozwiązywania dylematów filozoficznych, a co za tym idzie także i moralnych: Minimalizm jako ostrożne i krytyczne
poszukiwanie podstaw pewności i maksymalizm jako skłonność do tworzenia rozległych konstrukcji
filozoficznych, wszechobejmujących wizji światopoglądowych 18.
Wyrazicielem przekonania o minimalistycznym sposobie uprawiania filozofii przez autora Historii estetyki jest choćby Ryszard Wiśniewski, który w okolicznościowym wystąpieniu
dla Polskiej Agencji Prasowej z okazji 125 rocznicy urodzin Tatarkiewicza stwierdził: On nie
szyfrował przekazu filozoficznego, jak to się często teraz robi. To, co skomplikowane próbował przedstawić w prostszej postaci, rozjaśnić, uczynić zrozumiałym, ukazując historyczne źródła pojęć i poglądów 19.
Nie wydaje się jednak, aby sam Tatarkiewicz bezwzględnie stosował się do postulatu minimalizmu. Świadczy o tym nie tylko bogactwo podejmowanej problematyki, ale także dość
zgodne oceny recenzentów jego twórczości. Jednakże zamiłowanie do porządku intelektualnego sprawiło, że poza samymi pojęciami etycznymi zajął się problematyka ludzkiego
cierpienia jako zagadnienia o charakterze uniwersalnym. Przy tej okazji też dał podstawy
metodologiczne niezbędne dla prowadzenia rozważań na temat sytuacji krytycznych
w życiu człowieka, które dziś stanowią podstawę prowadzenia dyskursu bioetycznego.
Bioetyka w takim śietle wydaje się więc taką próbą przywrócenia filozofii przynajmniej
części problematyki, której nie sposób rozstrzygnąć przyjmując stanowisko minimalistyczne. Oczywiście nie znaczy to, że dylematy etyczne mają zadowalające rozstrzygnięcia, a stąd
w bioetyce ciągle trwa spór o to czy istnieje jakaś zasada o charakterze ogólnym, która
można byłoby zastosować w każdym przypadku. Sądzić należy, że akceptując stanowiska
Tatarkiewicza jest to niemożliwe.
Można sobie zatem zadać pytanie – dlaczego w Polsce bioetyka rodziła się z takim trudem, skoro jej podstawowe zagadnienia od dawna były przedmiotem dociekań filozoficznych? Doświadczenia wojenne oraz z okresu panowania systemu komunistycznego i próby
ich racjonalizacji przez etykę ogólnie rzecz można uznać za niezbyt udane. Dla przykładu
literatura z tego zadania rozliczenia się z przeszłością wywiązała się chyba znacznie lepiej.
Wydaje się nieco zaskakującym, że podczas refleksji nad przeszłością zachowania nie powstały w Polsce dzieła na miarę Hannah Arendt Eichmann w Jerozolimie - rzecz o banalności zła
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Tamże.
S. Borzym, Panorama polskiej myśli filozoficznej, Warszawa 1993, s. 274.
L. Tomala, Mija 125. rocznica urodzin Władysława Tatarkiewicza, Serwis Nauka w Polsce, http://www. naukawpolsce.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_naukapl.pap.pl&_PageID=1&s=szablon.depesza&dz
=szablon.depesza&dep=381075&data=&lang=PL&_CheckSum=-359416881. [dostęp 02.03.2011].
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czy Hansa Jonasa Idea Boga po Auschwitz. Być może jest to zadanie dla historyków nauki,
którzy analizując politykę naukową PRL doszukają się przyczyn takiego samoograniczenia
się polskich filozofów, a zwłaszcza etyków. Ale nie można wykluczyć także, że to po prostu
styl uprawiania filozofii w naszym kraju nigdy nie sprzyjał powiązaniu analiz teoretycznych
z praktyką dnia codziennego. Aspiracje zaś rodzima filozofia miała zawsze ogromne – jak
ujął to trafnie sam Tatarkiewicz  Wielkie aspiracje, a trzeźwa metoda20. Aspiracji nigdy polskim filozofom nie brakowało, cały program filozofii narodowej jest tego widomym przykładem, zdecydowanie gorzej było z metodą. Nic zatem dziwnego, że analizy życia społecznego aż do czasu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej (SLW) zawierają taką sprzeczność,
gdyż trzeźwa metoda z rzadka towarzyszyła wielkim aspiracjom do odgrywania istotnej roli
w świecie nauki. Niestety SLW szybko przestała istnieć jako pewna zwarta formacja intelektualna, a przez to po wojnie nie było w Polsce ośrodka zdolnego do interdyscyplinarnej
analizy zarówno nieodległej przeszłości jak i bieżącej rzeczywistości społecznej. Można
podnieść także kolejny argument, że ówczesne władze komunistyczne nie sprzyjały tego
typu dociekaniom jakby się obawiając, że przy okazji analiz istoty faszyzmu na jaw wyjdzie
jego duchowe powinowactwo z komunizmem. Indywidualne próby podejmowane przez
poszczególnych filozofów (Lutosławski, Jordan, Ossowska, Kotarbiński a także Tatarkiewicz) najczęściej zachowują przyczynkarski charakter, tak jakby autorzy pokładali wielkie
nadzieje w to, że czytelnicy sami dopowiedzą sobie to, co najważniejsze.
Związek rozważań bioetycznych z problematyka szczęścia jest także dość oczywisty,
gdyż warunkiem jego osiągnięcia jest zdrowie fizyczne i psychiczne. Wyłączenie tego obszaru dociekań z przedmiotu zainteresowania etyki nie tylko zubożyłoby ją, ale także etyka
przestałaby mieć realny wpływ na zachowania jednostek. Zdrowie rozumiane jako dobrostan psychiczny i fizyczny przestałoby tym samym być przedmiotem starań jednostek
i przestałoby wpływać na indywidualne koleje życia. W konsekwencji można zauważyć, że
Tatarkiewicz dostrzegał groźbę rezygnacji z dążenia do osiągnięcia szczęścia i doskonałości
we własnym życiu, na rzecz motywacji skoncentrowanych tylko na jego doskonaleniu, co
oznaczałoby także wewnętrzną zgodę na to, że stan doskonałości nie jest możliwy do osiągnięcia.

20
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Doskonałość w rozumieniu Tatarkiewicz zawiera zatem komponent, który można
w sposób techniczny doskonalić. Chodzi właśnie o zdrowie człowieka. Tatarkiewicz miał
wiadomość, że idee eugeniczne nie zostały zapomniane i doskonalenie naszego gatunku
w zasadzie może być sprowadzane wyłącznie problemów technicznych. Zatem, gdy mówi
o doskonaleniu biotechnicznym i eugenicznym 21 ma na myśli biotechnikę rozumiana jako dział
etyki zajmujący się określaniem właściwego postępowania, aby życie było pełnią, dawało zadowolenie,
szczęście22. Zafascynowany Arystotelesem autor traktatu O szczęściu nie mógł oczywiście
zaakceptować takiego sposobu osiągania szczęście, gdyż odpowiedzialność za przebieg
własnego życia mogłaby zostać przeniesiona do sfery zewnętrznej, a ludzie pogrążaliby się
w oczekiwaniu na gotowe recepty przynoszące im zadowolenie i satysfakcję, a nade wszystko eliminujące z ich życia wszelkie cierpienia.
Oznacza to także, że nie istnieje doskonałe kryterium rozstrzygania dylematów nie tylko
biotycznych, ale i filozoficznych. Przypomnieć należy, że rozumieniu polskiego filozofa
doskonałość oznacza zawsze kraniec, szczyt: przeważnie w górę, niekiedy, wyjątkowo, w dół 23. Można
nawet zgodzić się, że w przypadku dylematów biotycznych zapewne nie będzie to równanie
w górę, a świadectwem tego może być popularność metafory równi pochyłej w bioetyce dla
wskazania takiego kierunku myślenia. Argument ten sprowadza się do przyjęcia założenia,
że każde przyzwolenie na działanie, którego wynik jest obciążony niemożliwym do określenia ryzykiem, może w konsekwencji doprowadzić nie tylko do niekorzystnych skutków, ale
także obniżyć prób wrażliwości moralnej przy następnych działaniach. Ilustracją tego rozumowania jest zasada domina: Ustawione jedna za drugą kostki domina przewracają się kolejno,
jeśli tylko popchniemy pierwszą kostkę w szeregu24. W konsekwencji takiego rozumowania może
dojść do przyzwolenia na działania, na które początkowo nigdy nie wyrazilibyśmy zgody.
Można oczywiście dowodzić, że Tatarkiewicz zajmował się problemami etycznymi incydentalnie, a tak jest tylko dlatego, że jego wszystkie rozprawy na ten temat nikną w obliczu
dokonań w historii filozofii i estetyki. Tymczasem waga jego prac wydaje się ciągle niedoceniana, a przecież powstawały one w okresach szczególnych dla Polski i całego świata, bo
tuż po katastrofach cywilizacyjnych związanych z dopiero zakończonymi wojnami światowymi. Czesław Głąbik uznał rozprawę habilitacyjna Tatarkiewicz O bezwzględności dobra za
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W. Tatarkiewicz, O doskonałości, Lublin 1991, s. 47.
Słownik etyczny, pod red. S. Jednaka, Lublin 1990, s. 28.
W. Tatarkiewicz, O doskonałości, s. 14.
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przełomową dla jego dalszych losów filozoficznych 25. Ma tu na myśli odejście od zagadnień
etycznych na rzecz historii filozofii. Rozprawa ta nosi także niezatarte piętno Szkoły
Lwowsko-Warszawskiej, a zatem zmiana kierunku zainteresowań jest także związana
z rozluźnieniem więzów łączących go z tą szkołą i obraniem własnej drogi rozwoju naukowego. Gwoli sprawiedliwości trzeba jednak wskazać na kolejny przełom w jego twórczości, który związany został z reorientacją w kierunku ogólnie pojmowanej historii kultury.
Należałoby się zastanowić na ile zostało to uwarunkowane doświadczeniami wojennymi, co
chyba najłatwiejsze byłoby do stwierdzenia na podstawie możliwości porównani jego traktatu O szczęściu w wersji przygotowanej jeszcze przed wojna do tej, która ukazała się drukiem w 1947 r.
Podsumowując ten wątek można zauważyć, że w zasadzie u Tatarkiewicza spotykamy
wszystko, co byłoby potrzebne do zbudowania konsekwentnej teorii bioetycznej. Zarówno
podstawy teoretyczne, a zwłaszcza te dotyczące teorii wartości moralnych, jak i wskazówki
dotyczące praktycznego ich zastosowania znajdują się bowiem w jego pracach. W pracy na
temat powojennych rewindykacji znajdujemy nawet studium przypadków. Podstawą tego
typu koncepcji mogły być właśnie rozważania na temat cierpienia – największej przeszkody
na drodze do szczęścia – i to niezależnie od tego czy chodzi o cierpienie własne czy cudze.
Z niezawinionego cierpienia bierze się poczucie krzywdy odczuwanej zawsze jako niezasłużona kara.
To, że akurat Tatarkiewicz nie poszedł tą drogą wynikało ze świadomej decyzji i przekonaniu, że satysfakcji naukowej niekoniecznie trzeba doszukiwać się w tworzeniu nowych
konstrukcji teoretycznych. Można zatem powiedzieć, że prace Tatarkiewicza w jakimś
sensie utorowały drogę do rozważań bioetycznych w Polsce. Szkoda tylko, że w porównaniu z myślą autora Historii filozofii rozważania te są niesystematyczne i nieco niekonsekwentne.
Cierpienia a szczęście
Władysław Tatarkiewicz pisał w swojej pracy O czterech rodzajach sądów etycznych, że sądy
wartościujące mają dwie odmiany, gdyż radość, zdrowie czy też prawda są wartościami same
przez się, natomiast niektóre rzeczy uznajemy za dobre ponieważ pozwalają nam osiągać to,
co wartościowo samo przez się. Tego typu rozumowanie jednak zawodzi w przypadku cierpienia.

25

Cz. Głąbik, Obecność filozofa. Studia historycznofilozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu, Wyd. UŚ, Katowice 2005, s.
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Jak już wspomniano wcześniej cierpienie ludzkie może być rozpatrywane na dwóch
płaszczyznach: jako warunek odczuwania szczęścia lub też jako przeszkoda na drodze jego
osiągania. Na pierwszy rzut oka obie płaszczyzny rozpatrywania cierpienia wydaja się być
sobie całkowicie przeciwstawne, tymczasem okazało się możliwe ich połączenie w kontekście ludzkiej zdolności do odczuwania szczęścia, nawet jeśli towarzyszy jemu cierpienie.
Świadectwem tego były wojenne doświadczenia Tatarkiewicza, który wśród ogromu ludzkich nieszczęść dostrzegał także ludzi, którzy potrafili być szczęśliwi. Nie ma bowiem wewnętrznej sprzeczności w takim ujęciu, gdyż cierpienie jest częścią ludzkiej egzystencji.
Jednoznacznie taki ambiwalentny stosunek do cierpienia własnego i cudzego przedstawił to
Tadeusz Kotarbiński swoim aforystycznym stwierdzeniem, które dla potomnych utrwalił
w swych zapiskach Mieczysław Wallis: Krzywdę się czyni człowiekowi wydając go na świat 26. Chodzi tu oczywiście o fakt, że cierpienie jest trwale przypisane do ludzkiej egzystencji i nie da
się go z życia ludzkiego wyeliminować, zatem już przychodząc na świat jesteśmy wystawieni
na cierpienie i wszelkie negatywne konsekwencje z tego płynące.
Rodzi to uzasadnione pytanie – czy człowiek może zaznać poczucia szczęścia nie doznawszy uprzednio cierpienia? Stany szczęścia są przecież znacznie intensywniej odczuwane jeśli są poprzedzone wielkim wysiłkiem dla ich osiągnięcia. Dlatego też W pracach Tatarkiewicza zasygnalizowany zostaje także dylemat, czy można odczuwać poczucie szczęścia
bez wcześniejszego odczucia stanów przykrych? Czy człowiek jest w stanie docenić szczęście nie zaznawszy wcześniej utrapienia związanego z cierpieniem? Epikur, do którego
odwoływał się przy tej okazji autor Historii filozofii, co prawda uważał, że stan szczęścia
niejako jest automatycznie osiągany po pozbyciu się wszelkiego cierpienia, ale jego stanowisko wydaje się być możliwe do utrzymania tylko przy założeniu, że szczęście jest niestopniowane, bo jest stanem doskonałym, bez żadnej skazy.
Taka interpretacja wydaje się wynikać wprost z jego przekonania zawartego w pracy Pojęcie wartości, gdzie stwierdził: Stąd, że ktoś czy choćby wszyscy mają własność „x” za wartość, nie
wynika, by rzeczywiście nią była; a także może ona być wartością, choć ktoś temu zaprzecza. Wynikało
to z przekonania, że nie każdy człowiek jest w stanie dostrzec i odczuć konkretne wartości,
a zatem muszą istnieć także wartości niedoceniane i nieuświadamiane 27. Analogicznie ma
się sprawa z cierpieniem, gdyż w określonej sytuacji pewni ludzie nie odczuwają w ogóle
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Materiały archiwalne Mieczysława Wallisa (Wspomnienia o T. Kotarbińskim i materiały autobiograficzne), Archiwum
Połączonych Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego
Towarzystwa Filozoficznego w Warszawie, Rps. 14, t. 1, tom 3, k. 24.
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cierpienia, gdy tymczasem inni mogą zostać przytłoczeni jego ogromem. Taka interpretacja
pozwala nie tylko na włączenie kategorii cierpienia w obręb rozważań aksjologicznych
Tatarkiewicza, ale czyniąc z niego kategorię filozoficzną, rozważać jego wpływ na kształtowanie ludzkiej egzystencji. To przecież właśnie filozofowie dostrzegli obok negatywnych
konsekwencji doznawania cierpienia przez człowieka, także aspekty pozytywne, które
ujawniają się nie tylko w twórczości artystycznej ale także naukowej.
Wspomniany już wcześniej Ryszard Wiśniewski nader trafnie zauważył, że autor Historii
filozofii nie tylko toczył teoretyczne rozważania filozoficzne, ale wyniki swoich refleksji
potrafił je z powodzeniem zastosować we własnym życiu: Kiedy w czasach stalinowskich Tatarkiewicza odsunięto od możliwości prowadzenia wykładów, pocieszał się potem, że mógł wykorzystać ten
czas, aby skończyć pracę nad „Historią estetyki+. Nieszczęście potrafił zamienić w sukces 28.
Ten rys spowodował, że Tatarkiewicz uznawał, iż można być doskonałym bez osiągnięcia stanu szczęścia. Nie ma w tym stwierdzeniu żadnej sprzeczności wewnętrznej. Odnosi
się to przede wszystkim do działalności artystycznej, w której cierpienie artysty jest niejako
niezbędnym warunkiem twórczości lirycznej. Wszelkie treny, poezja liryczna, elegie, muzyczne rapsodie, czy nokturny niejako wymagają bowiem, aby sam artysta uprzednio doświadczył cierpienia. W konsekwencji można osiągnąć prawdziwa doskonałość w swej
dziedzinie pozostając głęboko nieszczęśliwym. Człowiekiem doskonałym jest więc ten,
który posiada największe dobra (w tym przypadku warsztat twórczy), a nie ten kto jest
najbardziej szczęśliwym. Szczęście zaś polega na tym, że doznaje się uzasadnionego zadowolenia z życia, bez względu na okoliczności, jakie do tego stanu doprowadziły. Oznacza
to także, że suma przyjemności nie warunkuje osiągnięcia szczęścia, choćby ich doznawało
się naraz wiele, gdyż czynnik racjonalnego myślenia nakazuje mierzyć wszystko godziwością
środków, za pomocą których zostały one osiągnięte.
Konsekwencją podjętych rozważań było zajęcie stanowiska rozdzielającego doznawanie
od odczuwania. Wrażenia są doznawane, a stany emocjonalne odczuwane. Przedstawił to
obrazowo przy okazji analiza zjawiska rozkoszy, które może osiągnąć pewien stan rozkoszy
do bólu. Musi to być zatem tylko wrażenie, gdyż ból odczuwa nasze ciało posiadające określony próg wrażliwości na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. To intensywność rozkoszy
powoduje takie stany w naszym ciele, które odczuwamy jako ból. Odczucia mają podłoże
psychiczne i z tej racji jest możliwe ich minimalizowanie, co na przykład jest konieczne dla
finalizowania określonych wytworów, kt6órych zamysł powstał pod wpływem cierpienia.
Nic zatem dziwnego, że jako drogę unikania negatywnych stanów emocjonalnych zalecał
28
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przede wszystkim poczucie humoru. Ono to bowiem pozwala nie przejmować się chwilowymi niepowodzeniami, gdyż każde niepowodzenie można obrócić w żart. Tego typu
zdolność w znaczący sposób wydaje się warunkować możliwość osiągania poczucia szczęścia przez człowieka.
Tak rozumiane szczęście jest idealnym konstruktem, nieosiągalnym w realnym życiu. Dla
każdego człowieka jest to wyidealizowany cel, ku któremu podąża. Sam Tatarkiewicz rozważał więc możliwość opracowania osobnych definicji dla szczęścia idealnego i szczęścia
realnego. Jeśli to pierwsze udało mu się zdefiniować jako uzasadnione zadowolenie z życia,
to w przypadku drugiego uznał, że jest ono splotem tylu czynników, że nie jest możliwe
skonstruowanie jednej definicji.
Krytyka stanowiska Tatarkiewicza w kwestii cierpienia
Tatarkiewicz, który w pełni aprobował stanowisko SLW w kwestiach ścisłości i rzetelności naukowej, nie uniknął jednak pewnych sprzeczności. Otóż jego przekonanie o bezwzględności wartości perfekcyjnych w przypadku piękna nie było tak zdecydowane jak
w przypadku dobra. Wytknął mu to słusznie Elzenberg w swojej recenzji Historii estetyki,
gdy wskazał, że zwrot piękno estetyczne stosowany w książce zwłaszcza w jej pierwszym tomie, jest używany dla oznaczenia piękna zmysłowego, które ma być przeciwstawne pięknu
moralnemu, czy też intelektualnemu29. Zastrzeżenia Elzenberga wzbudzała także próba
zawężania zakresu pojęcia piękna, która w sumie kwestionowałaby jego oczywistość sprowadzającą się do tego, że jest ono zawsze wartością estetycznie dodatnią. Tak się dzieje
w sytuacji, gdy Tatarkiewicz przeciwstawiał piękno np. wzniosłości. Autor Historii estetyki nawiązując wyraźnie do swej pracy habilitacyjnej Dobro i oczywistość ostatecznie zastosował
kryterium oczywistości także dla piękna mówiąc o pięknym autentycznie, czy też pięknym naprawdę. Tego typu niezdecydowanie jest także widoczne w przypadku cierpienia. Tatarkiewicz bowiem zdawał sobie sprawę, że cierpienie powinno być jednoznacznie oceniane
negatywnie, a skoro tak nie jest, to zachwiały się podstawy jego aksjologii. W konsekwencji,
jak się wydaje, unikał jednoznacznego sformułowania własnego stanowiska w tej kwestii.
Tatarkiewicz w swej pracy „O bezwzględności dobra” chcąc uzasadnić absolutny charakter dobra przeprowadził bowiem krytyczną analizę teorii antyabsolutystycznych, czyli
nominalizmu, relatywizmu, sceptycyzmu i subiektywizmu. W konsekwencji starał się wykazać, że natura dobra (bezwzględna) nie pociąga za sobą „powszechnych i bezwarunkowych” reguł ludz-
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kiego postępowania, które są względne i obarczone ryzykiem 30. Swoje rozważania na temat piękna
prowadził za pomocą zbliżonej argumentacji, co w przypadku dobra. Można zatem zauważyć pewną analogię pomiędzy poglądami np. Henryka Elzenberga a Tatarkiewicza na temat
statusu wartości wyrażającą się w tym, że obaj aprobowali podział wartości na dwie kategorie: bezwzględne (perfekcyjne) i utylitarne (względne). Elzenberg był jednak konsekwentny
w obronie swego stanowiska, a autor Historii filozofii tego typu konsekwencji nie prezentował.
Taki stan pewnego niezdecydowania być może spowodował, że Tatarkiewicz nie kontynuował swoich badań nad ludzkim szczęściem i cierpieniem. Do utrwalenia takiej postawy
przyczyniły się niewątpliwie także realia polityczne, które nie sprzyjały podejmowaniu zagadnień, w których ujawniłaby się ciemniejsza strona tzw. realnego socjalizmu. Z niektórych treści zawartych w jego pracach wyraźnie wynika to, że nieludzkim ustrojem, przysparzającym ludziom cierpień, był także współczesny mu realny socjalizm. Znakiem czasu jest
natomiast konieczność przemycania tego typu informacji w postaci możliwie neutralnych
zdań.
Konkluzja
Wiele zatem na to wskazuje, że za jednego z prekursorów rozważań bioetycznych
w Polsce można uznać Władysława Tatarkiewicza, którego rozważania na ten temat pojawiły się jeszcze w okresie międzywojennym. O cierpieniu pisał już bowiem w swej rozprawie habilitacyjnej O bezwzględności dobra, a zaraz po wojnie wzbogacił o nowe przemyślenia
swa pracę O szczęściu. Okres powojenny, to przede wszystkim okres rozliczeń z okresem
wojny i okupacji, to także czas szukania winnych i odpowiedzialnych za klęskę i rozmiary
doznanych strat. Oczywistym winnym okropieństw wojny były hitlerowskie Niemcy i funkcjonariusze tego państwa. Ale przecież nie wszyscy Niemcy byli bezpośrednio odpowiedzialni za tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej. Tatarkiewicz stąd jako pierwszy polski filozof miał okazję zmierzyć się z problemem odpowiedzialności zbiorowej oraz
rekompensaty za doznane krzywdy i uszczerbek w majątku narodowym. Taką okazję przysporzyła mu rozprawa przygotowywana na zlecenie Ministerstwa o moralnym uzasadnieniu
polskich roszczeń majątkowych i terytorialnych wobec powojennych Niemiec. Rozprawa,
która wówczas napisał, stała się swego rodzaju podręcznikiem etyki i tylko krok dzielił go
od włączenia do jej obszaru rozważań, które dziś stanowią niekwestionowany przedmiot
bioetyki. Podstawą wyjściową do tego mogły z powodzeniem stać się jego rozważania na
30

J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej, Kraków 2010, s. 517.
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temat ludzkiego cierpienia. Problem bowiem polega na tym, że ból fizyczny od momentu
narodzin jest wpisany w egzystencję każdego człowieka, cierpienie zaś jest czymś niekoniecznym.
W świetle rozważań o doznanej krzywdzie myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że dla
Tatarkiewicz dobro i słuszność wszędzie mają identyczny wymiar. Pisze o tym wyraźnie
w swoich osobistych wypowiedziach, gdy wskazując na inspiracje dla swego sposobu filozofowania płynące z nauk Arystotelesa: nie to samo jest słuszne w polityce i w poezji 31. Nie jest to
przecież charakterystyka filozofii Arystotelesa, ale jeden z jego poglądów, z którym się
Tatarkiewicz utożsamiał. Dlatego też aprobuje wiele dróg dobrego moralnie życia, które
może na przykład być ukierunkowane zasadą eudajmonii, zasadą życzliwości, czy też zasadą
żywych wzorów.
Rozważania tego typu u Tatarkiewicza są wolne od takiej bezstronności i apodyktyczności. Zdaniem autora Historii filozofii nie istnieje bowiem żadne uzasadnienie zewnętrzne
uprawniające do apodyktycznego rozstrzygania dylematów, z którymi się jeszcze nie zetknęła ludzka praktyka. Dobro jest bezwzględnie dobre, ale tylko wówczas, gdy stało się
elementem życia ludzkiego. Tym samym, coś, co tym dobrem nigdy dotąd nie było, nie
może automatycznie nim stać się.
Dlatego też rozważając różne koncepcje szczęścia Tatarkiewicz przyjął jego definicję,
która eksponuje jego podwójną naturę, subiektywno-obiektywną. Jak zauważył Andrzej Książek
Przedstawiona definicja składa się z dwóch członów. Pierwszy „szczęście” to „zadowolenie trwałe, pełne”
oraz drugi człon, „szczęście” to „uzasadnione zadowolenie z życia”32. Ten drugi człon wskazuje na
konieczność realnego odniesienia szczęścia do otaczającej rzeczywistości. Nie jest więc
szczęściem w pełnym tego słowa znaczeniu, euforia narkomana po zażyciu dawki środka
odurzającego, ani nie jest nim szczęście osoby zdradzonej przez najbliższych. Podobnie
i gwałt sobie zadany nie jest krzywdą domagającą się rekompensaty.
Być może najlepszą charakterystyką perfekcjonistycznego nastawienia filozofa są słowa
Stanisława Borzyma: Zamierzenie Tatarkiewicza cechowało się bezinteresowna ciekawością, która
udzielała się w lekturze, chęcią wysłuchania racji każdego omawianego filozofa, dopuszczało, by sam
przemówił, a nie był wykorzystywany jedynie jako element uzasadniający założenia autora. Dzięki temu
nastawieniu olśniewała wielość i różnorakość poszukiwań filozoficznych, unaoczniająca czytelnikowi
rozległą przestrzeń możliwego wyboru światopoglądowego 33. Można zauważyć także, że podkreślenia

31
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W. Tatarkiewicz, Wielcy i bliscy, w: Tenże, O filozofii i sztuce, Warszawa 1986, s. 439.
A. Książek, Tatarkiewicz, Warszawa 2010, s. 53.
S. Borzym, Panorama polskiej myśli filozoficznej, Warszawa 1993, s. 438.
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Tatarkiewicza w rodzaju Ład obowiązkiem uczonego mają swe ugruntowanie w estetyce oraz
rozważaniach nad szczęściem i cierpieniem.
Nie ma sensu pytać się czy Tatarkiewicz przeżył swe życie w poczuciu nieustającego
szczęścia oraz czy potrafił skutecznie minimalizować doznawane przez siebie cierpienia, bo
szczęście jak i cierpienie nie mogą przecież trwać wiecznie. Przemijalność takich stanów
ducha jest jednym z warunków możliwości nieustannego potwierdzania swego człowieczeństwa. Homo patiens to zatem taki człowiek, który nigdy nie traci takiej możliwości. Wielkość moralna autora studiów o cierpieniu i szczęściu ma też swój praktyczny wymiar
w tym, co nazywamy skromnością. Tatarkiewicz dawał temu wyraz, gdy dziękował w
przedmowach do swoich prac wszystkim osobom, które mu w czymkolwiek pomogły.
Ktoś, kto dąży do celu nigdy nie jest z siebie w pełni zadowolony, co uwidacznia się także
w nadwartościowaniu pomocy innych. Wypada jednak korzystać pełną garścią z jego dorobku dla podniesienia poziomu debat bioetycznych prowadzonych w Polsce, aby nie były
one tylko kopią analogicznych toczonych w innych krajach.
Summary
Suffering became a popular object of ethical inquires in Poland already in the interwar
period. It was also surely caused by growing scientific contacts with the British Utilitarian
environment including especially scientific scholarships and placements of Polish philosophers at British and American universities. It seems, however, that considerably essential
were native inspirations cultivating a unique worship of the romantic hero who necessarily
suffered for others, and his suffering was not supposed to be futile but the way to save the
world. This caused, first of all, that the issues of human suffering were the object of inquiries of the representatives of the Left, who in their speeches willingly raised the problem of
misery and a grave situation of the Polish proletariat. About suffering which refines man,
especially authors from Catholic circles wrote willingly. The suffering also became, together
with the development of the academic centres, the object of a serious scientific study carried out by Polish ethicists. One should also include to this circle a prominent Polish historian of philosophy Władysław Tatarkiewicz who dedicated his postdoctoral dissertation
“About absoluteness of good” to ethical issues. Even though he dedicated his further studies mainly to history of philosophy, later he also dedicated lots of his attention to conduct a
study of the issues of human happiness.
It is senseless to ask whether Tatarkiewicz lived his life with the feeling of constant happiness and whether he could effectively minimise suffering which he experienced because
neither happiness nor suffering can last eternally. Temporariness of such conditions of the
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spirit is one of the conditions of the possibility of an incessant confirmation of humanity.
Homo patiens is such a human being who never loses such a possibility. Moral greatness of
the author of the study on suffering and happiness also has its practical dimension in what
we call modesty. Tatarkiewicz expressed it in the prefaces to his works when he thanked all
the people who helped him succeed. Someone who strives to an aim is never fully selfsatisfied which is also seen in overvaluing assistance of others. It would be polite, however,
to take a full advantage of his achievements to raise the standard of bio-ethical debates
conducted in Poland, so that they would not be only a copy of analogous to them conducted in different countries.
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Na temat filozofii polskich uczniów Hegla W. Tatarkiewicz wypowiadał się wielokrotnie
i w różnych okresach swej twórczości 1. Do najważniejszych z nich należą: praca Z dziejów
filozofii na wszechnicy warszawskiej z 1915 roku, Historia filozofii t. II Lwów 1931, wydany
w ramach monografii PAU w 1948 roku, Zarys dziejów filozofii w Polsce, oraz zawarty w tomie
III Historii filozofii z 1950 roku tekst Filozofia dziewiętnastego wieku w Polsce. Nie brak także
innych uwag, które w sposób mniej lub bardziej luźny łączą się z omawianą tu problematyką, które jednak nie mają tego znaczenia, co podane wyżej prace. Tak zresztą widział swe
wypowiedzi sam W. Tatarkiewicz, który wymienił je w bibliografii zamieszczonej po wstępie do wyboru prac w książce Jakiej filozofii Polacy potrzebują z 1970 roku2.
Ogólnie biorąc zaobserwować można pewnego rodzaju ewolucję poglądów zgodną ze
schematem: od polskiego heglizmu do mesjanizmu. W pracy z 1915 roku pisze m.in.
o filozofii J. Kremera, K. Libelta i A. Cieszkowskiego, że była to filozofia natchniona przez
Hegla, więcej lub mniej z nim zgodna, ale zawsze zostająca w sferze jego myśli: już nie idee kantowskie
kierujące doświadczeniem, ale idee tworzące świat i dzieje ludzkości3.
W tekście nie ma mowy o poglądach J. Hoene–Wrońskiego, co jest oczywiste, gdyż nie
oddziałał on na filozofię H. Struvego, zaś ideę syntetycznej filozofii łączy Tatarkiewicz
O filozofii heglizmu polskiego piszę obszernie w pracy: Heglizm polski. Elementy strukturalne, Warszawa 1998.
Por. W. Tatarkiewicz, Między oświeceniem a mesjanizmem, in: Jakiej filozofii Polacy potrzebują, wyboru dokonał
i wstępem poprzedził Władysław Tatarkiewicz, Warszawa, 1970, s. XXXII – XXXIII.
3 Por. W. Tatarkiewicz, Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne, Warszawa 1971, s. 151.
1
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z twórczością polskich uczniów Hegla pisząc wprost, że była ona ważnym momentem filozofii
polskich heglistów4. W pracy swej odwoływał się omawiany autor do rozprawy A. Zieleńczyka
Stanowisko Henryka Struvego w dziejach filozofii polskie 5.
Ustalenia te – którym nic w zasadzie zarzucić nie można – W. Tatarkiewicz milcząco zakwestionował w drugim tomie swej Historii Filozofii, a filozofię polską początku XIX wieku
prezentuje jako filozofię mesjanistyczną. W podobnym duchu wypowiada się o filozofii
XIX wieku w Polsce w tomie trzecim swej Historii filozofii oraz w pracy z 1948 roku Zarys
dziejów filozofii w Polsce. Z jakim obrazem tej filozofii mamy więc w tych opracowaniach do
czynienia i jak są uzasadnione odnośnie poglądy? Oto zasadnicza kwestia mojej pracy. Aby
na to pytanie odpowiedzieć trzeba ustalić: kto, co i kiedy głosił gdy chodzi o filozofię XIX
wieku w Polsce.
Gdy chodzi o pierwsze pytanie to powiedzieć można, że W. Tatarkiewicz do zwolenników mesjanizmu zalicza niemal wszystkich wybitnych twórców polskich tego okresu, świadomie odrzucając podział na przedstawicieli literatury romantycznej i twórców zajmujących
się wówczas filozofią w Polsce. W konsekwencji pisze, że mesjanizm był dziełem nie jednego
człowieka, lecz wielu o podobnych w filozofii dążeniach; dziełem zarówno filozofów, jak wieszczów; mesjanistami byli Wroński, Gołuchowski i Trentowski, Kremer, Libelt i Cieszkowski, ale także Mickiewicz,
Krasiński i Słowacki6. Przeciwko temu podnieść można bardzo wiele zarzutów. Po pierwsze jak pisze R. Ingarden – nie powinno się polskiej literatury romantycznej uważać za filozofię –
jak to się często u nas czyni – ponieważ jest ona tylko wyrazem poetyckiej fantazji i poetyckiej wiary, a nie
teorią filozoficzną7. Po wtóre wielu spośród wymienionych tu polskich filozofów należy do
różnych pokoleń, a co jeszcze ważniejsze różna jest geneza ideowa ich poglądów. I tak
obok zwolenników filozofii Hegla mamy tu wymienionego Wrońskiego silnie związanego
z filozofią Kanta i Gołuchowskiego odwołującego się do poglądów Schellinga. Nikt nigdy
nie udowodnił, że myślicieli tych łączy wspólna perspektywa myślowa, tak jak nikt nie
udowodnił wpływu Wrońskiego na poglądy wymienionych przez Tatarkiewicza filozofów
i poetów.
Pytaniem drugim jest pytanie o treść, o zawartość problemową nurtu określonego przez
Tatarkiewicza mianem mesjanizmu czyli pytanie o to czym jest mesjanizm w jego Historii
filozofii? Otóż twierdzi on, że mesjaszem czyli czynnikiem wybawienia w przypadku Wroń-

4
5
6
7

Tamże, s. 153.
Por. A. Zieleńczyk, Stanowisko Henryka Struvego w dziejach filozofii polskiej, w: „Przegląd Filozoficzny”, 1913: Rok
XVI, zeszyt 1, s. 1 – 20.
Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, Warszawa 1988, s. 171. Wszystkie cytaty podaję z tego wydania.
Por. R. Ingarden, Główne kierunki polskiej filozofii, w: „Studia Filozoficzne” 1/1973, s. 6.
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skiego miała być sama filozofia, która ludzkości odsłoni prawdę, albo też naród polski, który ludzkość do prawdy poprowadzi jak sądził Mickiewicz. Stąd – jak konkluduje Tatarkiewicz - o tym,
że przyjęła się dla tej filozofii nazwa mesjanizmu przesądził motyw wybawienia8. Otóż po
pierwsze, żaden z polskich uczniów Hegla nie głosił mesjanizmu, ani w wersji Wrońskiego,
ani w wersji Mickiewicza. Nie ma też w tej filozofii motywu czy elementu wybawienia jakkolwiek rozumianego już z tego choćby powodu, że ich filozofia ma różny charakter
w różnych okresach, a w jej centrum nie znajduje się refleksja nad mesjaszem. Trudno zresztą
żeby było inaczej gdy weźmie się pod uwagę np. ich wielotomowe prace estetyczne, prace
naukowe, czy pedagogiczne. Nawet tam gdzie można by doszukiwać się pewnego podobieństwa mamy do czynienia ze znacznymi różnicami.
Bez trudu dostrzec można, że Tatarkiewicz na cały okres filozofii polskiej po 1831 roku
patrzy przez pryzmat filozofii Hoene–Wrońskiego i, że – acz z pewnymi zastrzeżeniami –
jego koncepcję filozofii uważa za nadającą ton ideowy ówczesnym poszukiwaniom filozoficznym. Opinii tej jednak nie udowodnił i nie mógł udowodnić, gdyż Wroński nie wywarł
żadnego wpływu na poglądy polskich uczniów Hegla. Jako przykład można tu podać to, co
o mesjanizmie pisze K. Libelt. Otóż, po pierwsze – zarzuca on Wrońskiemu, że bezkrytycznie przenosi twierdzenia religijne na grunt filozofii. Po wtóre, odrzuca koncepcję praw
absolutnych i opartą na nich filozofię absolutną. Znacznie modyfikuje także Wrońskiego ideę
posłannictwa narodów twierdząc, że role przypisane poszczególnym narodom przez twórcę
Metapolityki są skonstruowane arbitralnie i nie wyprowadzone z psychologicznego usposobienia
ludów, z jego pojęć religijnych i filozoficznych….9. Najsilniejszy jednak jego sprzeciw budzi mesjanizm Wrońskiego w tej warstwie, w której stanowi on próbę stworzenia filozofii antycypującej i włączającej przyszłość do zbioru swych twierdzeń. Próbę Wrońskiego odsłonięcia
ostatecznych celów ludzkości uznał on za wynik obłąkania mesjanizmem. Antycypacja
przyszłości jest możliwa ewentualnie na gruncie wiary, a nie filozofii. Dzieje nie posiadają
ostatecznego zwieńczenia, a nawet, jeśli je posiadają, to kres dziejów nie jest poznawczo
dostępny filozoficznej eksploracji. Powołując się na poglądy Trentowskiego twierdzi Libelt,
że antynomie na poziomie życia społecznego są nieusuwalne, zaś antynomie na poziomie
świata bezwzględnego, tj. świata absolutu – nie istnieją. Stosując terminologię Wrońskiego
powie Libelt, że antynomie na polu chromatyczności i ich brak na polu achromatyczności
powodują, iż sprowadzenie na ziemię owej bezwzględności w dobrem i w prawdzie, jest niepodobne10.
8
9
10

Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, dz. cyt., s. 171 – 172.
Por. K. Libelt, Samowładztwo rozumu i Objawy filozofii słowiańskiej; O miłości ojczyzny; System umnictwa; O panteizmie w
filozofii, Warszawa 1967, s. 231.
Tamże, s. 342.
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Odrzucił więc Libelt zdecydowanie mesjanizm Wrońskiego i jego filozofię mającą rzekomo
odsłonić ludzkości prawdę absolutną. Odrzucił tym samym Wrońskiego szóstą epokę
dziejów powszechnych, gdzie zapowiadał on wstąpienie na arenę dziejów świata słowiańskiego i ustanowienie Unii absolutnej pod potężną opieką cesarza rosyjskiego, w ramach, której to
Unii Polska powinna się podporządkować przewodnictwu Rosji 11. Tak więc zarówno filozofii jak i narodom słowiańskim przypisywał Libelt zupełnie inne role niż czynił to Wroński.
W drugim tomie swej Historii filozofii Tatarkiewicz twierdzi, że polscy metafizycy – mesjaniści byli heglistami co do formy i mesjanistami co do treści, uznając że w duchu mesjanistycznym dokonali przekształcenia filozofii Hegla12. Jest to nieprawda, gdyż wysiłek intelektualny uczniów Hegla w Polsce skierowany był na zbudowanie filozofii chrześcijańskiej bez
jakichkolwiek wątków mesjanistycznych, co pośrednio przyznaje Tatarkiewicz pisząc
o filozofii Cieszkowskiego. Również w odniesieniu do J. Kremera zmuszony jest przyznać,
że ze wszystkich mesjanistów był najmniej mesjanistyczny13. Nawet jednak w tej złagodzonej formie opinia ta jest błędna, gdyż np. Kremer ani w formie, ani w treści nigdy nie głosił poglądów mesjanistycznych.
Kwestią następną jest pytanie o to: w jakich pracach i kiedy polscy uczniowie Hegla wyłożyli swe jakoby mesjanistyczne w treści a heglowskie w formie poglądy? Otóż darmo by
szukać w pracach Tatarkiewicza odpowiedzi na to pytanie. Bodaj jedyną wzmianką w tym
względzie jest jego stwierdzenie głoszące, że Rys filozoficzny umiejętności było to pierwsze
w języku polskim dzieło mesjanizmu pióra Józefa Kremera 14. Jest to stwierdzenie błędne, gdyż
praca ta jest recepcją heglowskiej Encyklopedii nauk filozoficznych i nie ma w niej wzmianki ani
o mesjanizmie, ani o kwestii polskiej. Skądinąd zaś wiadomo, że J. Kremer podrwiwał sobie
ze zwolenników filozofii narodowej.
Spojrzenie na filozofię polską przez pryzmat wrońskizmu spowodowało przyjęcie przez
Tatarkiewicza poglądu głoszącego, że gdy chodzi o wpływy zewnętrzne, to od niemieckich
silniejsze były bodaj francuskie, mianowicie wpływy kierunku romantyczno–religijnego, de Maistre'a
i Lammenais'ego15. Poglądu tego nie da się udowodnić, a wymienieni przez Tatarkiewicza
myśliciele nie występują w dziełach polskich uczniów Hegla, którzy skrupulatnie odnotowywali swe parantele ideowe. Było to zresztą niezgodne z Cieszkowskiego i Libelta wizją

11
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Por. A. Sikora, Posłannicy słowa: Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz, Warszawa 1967, s. 104.
Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II, Warszawa 1988, s. 232.
Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, dz. cyt., s. 172.
Por. W. Tatarkiewicz, Między oświeceniem … dz. cyt., s. XIII.
Por. W. Tatarkiewicz, Zarys dziejów filozofii w Polsce, Kraków 1948, s. 17.
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filozofii słowiańskiej. Kremer zaś zmagając się przez długi okres swego życia z filozofią
Hegla nawet w ostatnim okresie swej twórczości, kiedy to zajmował się naukami o duszy,
odwoływał się do pracy J. H. Fichtego, a więc dalej pozostawał pod wpływem filozofii
niemieckiej, a nie francuskiej.
Pewnego rodzaju podobieństwo do idei mesjanistycznej dostrzec można w pracy Libelta
Wcielające się idee czasu. Praca ta jednak powstała po powstaniu styczniowym w 1869 roku
i w sposób oczywisty nie ma żadnego związku z poglądami Wrońskiego. Widzi w niej Libelt pewnego rodzaju paralelę między cierpieniami Polski a zbawczą męką Chrystusa przypisując szczególną rolę ofierze narodu na rzecz ustania wojen i nastania pokoju. Wywody
Libelta mają jednak charakter warunkowy. W unii lubelskiej dopatruje się on zapowiedzi
ustania wojen i początku wiecznego pokoju. W tym procesie ofiara Polski z jednej strony
ma się przyczynić do idei zbratania ludów, a z drugiej strony spowoduje jej zmartwychwstanie, podobnie jak Zmartwychwstaniem zakończyła się śmierć Chrystusa.
Pominąwszy trudności w określeniu samego mesjanizmu twierdzenia Libelta nie są tu
zgodne z tym, co przez mesjanizm rozumie Tatarkiewicz. U Libelta dominuje myśl o ofierze prowadzącej do zmartwychwstania, co jest istotnym elementem wiary chrześcijańskiej.
Jest wątpliwe by praca ta była znana Tatarkiewiczowi, tak jak wątpliwe jest by można było
ją uznać za wyjątkowo reprezentatywną dla poglądów Libelta.
W pracach Tatarkiewicza brak jest próby jakiegokolwiek uszeregowania czasowego dzieł
poszczególnych autorów. I tak np. twierdzi on, że początki mesjanizmu sięgają jeszcze
przed rok 1831 – mając prawdopodobnie na myśli prace Wrońskiego – a następnie stwierdza, że był dziełem wielu autorów o podobnych w filozofii dążeniach16 wymieniając w tym kontekście polskich uczniów Hegla, tak jakby byli oni kontynuatorami filozofii Wrońskiego,
a nie Hegla. Twierdzenia tego jednak nie dowodzi żadnymi argumentami. Cechą szczególną
jego opracowania jest to, że obywa się on bez odwołania się do jakichkolwiek dzieł, nie
cytuje żadnego tekstu źródłowego, żadnej wypowiedzi na potwierdzenie swoich tez. Tu
właśnie bodaj najwyraźniej widać ograniczenia metody Tatarkiewicza w odniesieniu do
badanego przedmiotu. Nie wyróżnia on bowiem poszczególnych faz w twórczości polskich
uczniów Hegla traktując ich dorobek en block, sugerując przez to jego jednorodność, a nie
zróżnicowanie problemowe i czasowe. W tym jednak przypadku rzecz wygląda zupełnie
inaczej. Twórczość ta – najogólniej biorąc – jest dwutorowa: proweniencji heglowskiej
i pochodzenia własnego, a ponadto prace są zróżnicowane merytorycznie: od ściśle filozoficznych, po pedagogiczne, ekonomiczne, naukowe, do licznych prac społecznych i etycz16

Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, dz. cyt., s. 171.
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nych. Gdzie np. zaliczyć wielotomową i fundamentalną pracę Kremera o sztuce włoskiej
Podróż do Włoch? Dzieło to jest opisem podróży, przewodnikiem po sztuce włoskiej a także
sumą przemyśleń na temat historii sztuki. Czy wybitne i liczne prace estetyczne Kremera
można zaliczyć do mesjanizmu? Pytanie jest czysto retoryczne. Jeśli tak jest to powstaje
inne pytanie: co naprawdę było przyczyną klęski Tatarkiewicza jako badacza heglizmu
polskiego? Otóż przyczyn było kilka. Pierwsza z nich – na którą już częściowo zwróciłem
uwagę – to ogólnikowość jego wywodów. Druga to skłonność do uproszczeń podyktowana charakterem pracy jakiej się podjął. Pisanie historii filozofii kieruje się własnymi prawami, nie ma tu miejsca na analizę złożoności zjawiska, nie ma miejsca na rozbudowaną polemikę. Zamiast tego, dostarczyć należy wiedzy syntetycznej wydobywając to, co istotne,
odwołując się do wieloletnich badań i własnej kultury filozoficznej.
W. Tatarkiewicz był przede wszystkim historykiem filozofii jako takiej, a ubocznie tylko
historykiem filozofii polskiej. A przedmiot tej ostatniej jest swoisty w każdym wymiarze
i wymaga odrębnych studiów źródłowych. Czy autor polskiej historii filozofii mógł te studia podjąć? Teoretycznie tak, faktycznie nie, gdyż wymagałoby to znacznego wysiłku
i wieloletnich badań. Trudno się więc dziwić, że R. Ingarden uznał, że wiadomości o polskiej filozofii jakie zawarł Tatarkiewicz w drugim i trzecim tomie swej historii filozofii są
więcej niż skromne i nie oparte na własnych badaniach17. Mogło by się wydawać, że opinia ta odnosi się tylko do Historii filozofii Tatarkiewicza, a nie do innych jego prac. Otóż, jeśli sięgniemy np. do innej jego znanej pracy Dzieje sześciu pojęć z roku 1976, to bodaj najbardziej
rozbudowana wypowiedź pozostająca w związku z twórczością heglistów polskich dotyczy
kwestii stosunku prawdy i piękna na gruncie estetyki. Poglądy Libelta są tu ukazane jako
związane z estetyką Hegla, a cały nurt traktowany jest jako idealizm filozoficzny i mesjanizm 18.
Faktycznie więc Tatarkiewicz nie zmienił tu swych poglądów, podobnie jak w pracy z 1971
Romantyzm, czyli rozpacz semantyka, gdzie konkluduje pisząc, że ponieważ historia filozofii
operuje nazwami idealizmu, spirytualizmu, mesjanizmu, to można zrezygnować w posługiwaniu
się w filozofii nazwą romantyzmu19. Niewątpliwie w poglądach na romantyzm zbliżył się on do
opinii Romana Ingardena, lecz trudność zasadnicza pozostała. Trudność tę można wyrazić
w formie pytania: czy faktycznie jest tak, że historia filozofii dysponuje i posługuje się nazwą mesjanizmu, czy też jest to pojęcie biblijne w sposób nieuprawniony przenoszone na

17
18
19

Por. R. Ingarden, Uwagi o niektórych twierdzeniach ontologicznych w książce Kazimierza Twardowskiego „Zur Lehre vom
Inhalt und Gegendstand der Vorstellungen”, w: „Ruch Filozoficzny” 1-2/1966, s. 21.
Por. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, Warszawa
1976, s. 359.
Por. W. Tatarkiewicz, Romantyzm, czyli rozpacz semantyka, w: „Pamiętnik Literacki” 24/1971, s. 17.
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grunt filozofii? Wszystko wskazuje na to, że bliższa prawdy jest druga opinia. Nie ma bowiem nikogo kto jako klasyk historii filozofii uchodziłby za mesjanistę. Sam nawet Wroński
zmieniał określenia swej filozofii, która przez badaczy traktowana jest z przymrużeniem
oka jako swoiste curiosum. Tak np. pisze o niej Adam Sikora, uznając że Towiański
i Wroński to byli kapłani, byli to strażnicy absolutu zadufani we własną misję posłanniczą, przekonani o osobistej wielkości, ba, boskiej naturze. Wierzyli, iż przynoszą ostateczną prawdę, która wyjaśni
wszystko i przez którą wszystko się spełni20.
Czy w kwestii posługiwania się pojęciem mesjanizmu można zadowolić się wyjaśnieniem
W. Tatarkiewicza, który pisze, że to motyw wybawienia spowodował, że przyjęła się dla tej filozofii
nazwa ‘mesjanizmu’21. Pominąwszy już zupełną dowolność w łączeniu wybawienia z mesjanizmem, powstaje kwestia, czy historyk filozofii może operować nazwą, która przyjęła się dla
jakiejś filozofii?
Po pierwsze heglizm polski był określany od początku, tj. już przez samych twórców
inaczej, inaczej znów przez późniejszych badaczy. A po wtóre czy można operować jakąś
nazwą tylko dlatego, że się przyjęła bez gruntowego zbadania, co tak naprawdę tej nazwie
odpowiada, i czy jest ona stosowana zasadnie w odniesieniu do całości, czy do części poglądów danego autora czy autorów? Znów okazuje się, że opinia R. Ingardena o braku
badań własnych W. Tatarkiewicza nie jest jednak pozbawiona podstaw.
Błąd Tatarkiewicza polega na zbyt ogólnikowej charakterystyce filozofii polskich
uczniów Hegla. Mimo wiec, że zastrzega się on, iż nazwa mesjanizmu nie dla wszystkich
systemów jest równie trafna22, to jednak pozostaje wątpliwość, czy w ogóle do jakiegokolwiek
systemu, poza systemem Wrońskiego jest ona trafna. Podobnie gdy pisze w odniesieniu do
polskich heglistów, że nie byli oni rzecznikami obcej filozofii: pobudzeni przez idee obce powzięli idee
własne. Poglądy ich wyrosły z wysokich aspiracji duchowych poniżonego politycznie narodu 23. Zdanie to
jest fałszywe bądź prawdzie w zależności od tego z jaką fazą i z jakim konkretnie dziełem
mamy do czynienia. Czy jest to np. dzieło będące recepcją jakiejś pracy Hegla, czy też np.
jest dziełem własnym.

20

21
22
23

Trudno się dziwić, że A. Sikora pisze o swoim ironicznym dystansie do twórczości Wrońskiego, Por.
A. Sikora, Posłannicy słowa … dz. cyt., s. 346. Czy można poważnie traktować rzekomą iluminację Wrońskiego,
który 15 sierpnia 1803 roku roztrącając tańczące pary wybiega na ulicę by dokonać ostatecznej reformy wiedzy
ludzkiej i z pojęcia absolutu wywieść system obejmujący całą rzeczywistość świata? Czy można poważnie traktować kogoś, kto sprzedał absolut swemu uczniowi P. Arsonowi, z którym toczył spór przed sądem „o cenę
absolutu”? Por. J. Ujejski, O cenę absolutu. Rzecz o Hoene–Wrońskim, Gebethner i Wolff, Warszawa 1925.
Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, dz. cyt., s. 171-172.
Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II, dz. cyt., s. 229.
Tamże, s. 228.
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Innym przykładem niejasności, z jaką mamy do czynienia notorycznie w pracach Tatarkiewicza jest jego opinia na temat polskich heglistów zawarta w jego pracy z 1948 roku pt.
Zarys dziejów filozofii w Polsce. Otóż można tam przeczytać bardzo trafną opinię głoszącą, że
dość zwartą grupę stanowili trzej filozofowie czynni w kraju: Józef Kremer…oraz … Karol Libelt i August hr. Cieszkowski24. Cóż z tego jednak skoro wymienione w tej pracy ich dzieła nie mają
nic wspólnego z mesjanizmem, o który posądza ich Tatarkiewicz. W podobny sposób
ocenić można ogólne konstatacje omawianego autora głoszącego np., że: Wszyscy trzej jak
w ogóle mesjaniści zajmowali się historiozofią, posłannictwem narodów, zwłaszcza polskiego i przyszłą
doskonałością, ku której ludzkość idzie25. Nie badając problematyki recepcji poglądów Hegla nie
wiedział Tatarkiewicz, iż np. J. Kremer problematyką historiozoficzną par ekscellance się
nie zajmował i nie głosił ani posłannictwa narodów ani przyszłej doskonałości, ku której
ludzkość rzekomo idzie. Równie błędnie Libelt został tam zaklasyfikowany jako ktoś, kto
sam był jej czołowym przedstawicielem26. Tak więc nawet trafne spostrzeżenia Tatarkiewicza
podane zostały w kontekście nieprawdziwym i domagają się badań źródłowych w celu ich
weryfikacji. Dwa podstawowe błędy Tatarkiewicza to z jednej strony fałszywa etykietka
mesjanizmu, która nakazuje takie a nie inne widzenie tej filozofii, a z drugiej traktowanie
filozofii polskich heglistów jako jakiejś całości niezróżnicowanej problemowo i nie rozczłonkowanej czasowo. Nie widzi on bowiem ani fazy recepcji poglądów Hegla przez jego
polskich uczniów, ani fazy kryzysu, ani fazy rozpadu. Nie dostrzega także twórczości własnej, twórczości pozaheglowskiej w ich dorobku. Nie widzi także wzajemnych związków
i powiązań ideowych miedzy koncepcjami Kremera, Libelta i Cieszkowskiego.
Równie błędna jest opinia Tatarkiewicza o historiozofii Libelta, gdy pisze on, że historiozofia jego była trzeźwiejsza od innych, nie mówiła o Chrystusie narodów ani nadchodzącej epoce Ducha
Świętego27. Opinię tę można bądź potwierdzić, bądź zakwestionować w zależności od tego
czy odwołamy się do koncepcji libeltowskiej filozofii słowiańskiej w jego Umnictwie, czy np.
do pracy z 1869 r. pt.: Wcielające się idee czasu.
Idea mesjanizmu tak zawładnęła umysłem Tatarkiewicza, że wydawała mu się ona
czymś oczywistym, a jej obraz ukształtował sobie na twierdzeniach Wrońskiego, które
przez ekstrapolację rozszerzył tak na twórczość romantyków polskich jak i na filozofię
heglistów polskich i to mimo ewidentnych różnic między poglądami tych myślicieli. Ekstrapolacja ta jest nieuprawniona tak problemowo i merytorycznie, jak językowo, gdyż różna
24
25
26
27

W. Tatarkiewicz, Zarys dziejów… dz. cyt., s. 21.
Tamże, s.122.
Tamże.
Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II, dz. cyt., s. 233.
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jest geneza poglądów i twórczości tych autorów. Niestety, Tatarkiewicz nie miał dystansu
względem głoszonej przez siebie koncepcji i nigdy nie poddał jej krytycznej weryfikacji.
Sprawiedliwość karze nadmienić, że opinie jego nie zostały nigdy w Polsce zweryfikowane
przez innych badaczy. Odwrotnie, dostrzec można było trend oparty na kontynuacji jego
poglądów czego wyrazem jest choćby drugi tom Historii filozofii polskiej W. Wąsika z 1966
roku. W. Tatarkiewicz mógłby się nie zgodzić z jej podtytułem: Romantyzm, gdyż kwestionował posługiwanie się tym pojęciem do filozofii polskiej, ale polecał wydawnictwu jej
wydanie ze względu na wartość i potrzebę książki28. O tym, że praca ta jest pozbawiona większej
wartości przekonać się można choćby z tego, że zupełnie pomija ona omówienie filozofii
J. Kremera, bez którego dorobku nie sposób zrozumieć polskiego heglizmu. Jeśli tę pracę
W. Tatarkiewicz uznał za wartościową to ze względu na to, że Wąsik Wrońskiego uznał za
najwybitniejszego polskiego myśliciela tych czasów pisząc, że jego rola jest bardzo doniosła
w historii filozofii polskiej, ponieważ był on twórca pewnych idei, które w różnych wariantach stanowią
podstawową ideologię naszych myślicieli romantycznych. Mówimy tu oczywista, szczególnie o jego ogólnej
koncepcji mesjanizmu, tak płodnej na gruncie polskim

29.

Wąsik występuje tu jako kontynuator

poglądów Tatarkiewicza i trudno się dziwić, że ten ostatni uznał jego pracę za wartościową.
Nie trzeba dodawać, że powyższe opinie Wąsika są błędne. O wiele bliższa prawdy jest
opinia A. Sikory, który pisze że mimo usiłowań Wroński pozostał samotny; nie skupił wokół siebie
kręgu zwolenników i uczniów, a jego nowa parakletyczna religia nie ukonstytuowała się nawet w maleńką
sektę. W pierwszej połowie wieku XIX pozostała głosem odosobnionym30. Tak więc nie wszyscy i nie
do końca akceptowali poglądy Tatarkiewicza.
W tym kontekście warto wspomnieć, że wcześniej bo 1913 roku pojawiła się obszerna,
dwutomowa praca ks. F. Gabryla Polska filozofia religijna w wieku XIX, której ustalenia są
wyraźnie sprzeczne z twierdzeniami Tatarkiewicza. O ile ten ostatni prezentuje monistyczną
i unifikującą wizję polskiej filozofii XIX wieku, to Gabryl odwrotnie – przedstawia pluralistyczną jej koncepcję. Wyróżnia on bowiem m.in. kierunek kantowski omawiając tu poglądy
Wrońskiego, kierunek filozofii Hegla, gdzie omawia poglądy J. Kremera i A. Cieszkowskiego, zwolenników filozofii Schellinga, a nadto zwolenników filozofii tradycjonalistycznej,
scholastycznej i mistycznej. Widać z tego wyraźnie jak słabo uzasadniona jest teza Tatarkiewicza, głosząca że dla filozofii polskiej pierwszej połowy XIX wieku przyjęła się … nazwa
mesjanizmu, skoro są opracowania nie posługujące się tym pojęciem – wytrychem. Praca

28
29
30

Por. W. Wąsik, Historia filozofii polskiej, t. II: Romantyzm, Warszawa 1966, s. 5.
Tamże, s. 69.
Por. A. Sikora, Posłannicy słowa … dz. cyt., s. 124.
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Gabryla jest także dowodem na to, że Tatarkiewicz dysponował obszernymi i koncepcyjnie
odmiennymi opracowaniami poruszanej przez siebie problematyki.
Za zupełnie błędną należy więc uznać opinię Tatarkiewicza głoszącą, że w pierwszej połowie XIX w. wystąpił w Polsce cały zastęp metafizyków, jednomyślny w swych podstawowych tezach,
a wybitnie różniących się w szczegółach31. Omawiany autor wymienia tu tak różnych filozofów
jak: Trentowskiego, Gołuchowskiego, Cieszkowskiego, Libelta, Kremera, oraz poetów:
Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego, oraz działacza religijnego, Towiańskiego. Najbardziej jednak zadziwiająca jest konkluzja: Dążenia mesjaniczne łączyły ich wszystkich….32. Jest to
teza aprioryczna i głęboko fałszująca obraz polskiej myśli filozoficznej i twórczości artystycznej tego okresu.
Pragnę z całą mocą podkreślić, że niniejsze uwagi krytyczne w niczym nie podważają
dorobku W. Tatarkiewicza jako historyka filozofii, jego bowiem zasługi w tym względzie są
znane i uznane. Niestety, dzięki m.in. jego pracom nie są tak znane i doceniane prace polskich uczniów Hegla, które widziane są często w krzywym zwierciadle bodaj najbardziej
mętnego w filozofii pojęcia mesjanizmu. Jest to o tyle bulwersujące, że przypisywanie sobie
przez Wrońskiego posiadania absolutnej prawdy filozoficznej i religijnej jest dowodem jego
pychy, na co zwracał uwagę Libelt pisząc o obłąkańczym charakterze jego mesjanizmu.
Summary
The article is a review of Władysław Tatarkiewicz’s statements on the philosophy of the
Polish disciples of Hegel, namely A. Cieszkowski, J. Kremer and K. Libelt. Since it is a
chronological and factual analysis, it begins with the first statements in which Tatarkiewicz,
basing on the studies of A. Zieleńczyk, perceives the works of the discussed philosophers
as being under the influence of their master, i.e. Hegel. However, this interpretation line
collapses in the subsequent studies, where the dominant term is so-called ‘messianism.’
This notion is used by W. Tatarkiewicz when he refers to the philosophy of J. HoeneWroński and he gives it the broadest possible meaning, so that – in his interpretation – it
covers almost all outstanding Polish authors of this period, regardless of whether they were
poets, philosophers or whether they dealt with a certain kind of mysticism, such as A.
Towiański. Such an operation inherently causes blurring of the very notion, which blurs
any distinction of substance and genre, preventing the revealment of specific features in the
works of a given author. Despite all the mitigating statements, as an interpretative key it

31
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Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II, dz. cyt., s. 229.
Tamże.
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does not meet the requirements of a fair description of the historical and philosophical
facts which we face when it comes to creativity of the Polish Hegelians. This work should
be in fact seen as originating from the same system, which, however, in the development
process goes through a critical phase, leads to its own research and philosophical exploration.
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Prowadząc badania historyczno-kulturowe bardzo łatwo jest natknąć się na licznych myślicieli, którzy stosunkowo znani i poważani w swojej epoce, wraz z upływem czasu popadali w zapomnienie. Przychodziło ono nie tyle z powodu naturalnej erozji społecznokulturowej pamięci, co było wynikiem malejącej atrakcyjności ich poglądów lub/i rozwoju
prezentowanej przez nich dyscypliny naukowej w innym zupełnie kierunku. Stąd jeśli już,
to błąkają się oni po peryferiach samoświadomości konkretnych nauk, stanowiąc sam
w sobie wdzięczny obiekt jedynie dla historycznego przyczynkarstwa.
W powyższą perspektywę wyśmienicie wpisuje się Ludwik Gumplowicz (1838-1909),
będący w latach osiemdziesiątych XIX stulecia pionierem socjologii na ziemiach polskich
oraz uznanym propagatorem owej raczkującej wówczas nauki na obszarze niemieckojęzycznym. Jako autor jej całościowego projektu zyskał powszechny szacunek wśród innych
pionierów tej dyscypliny, między innymi Durkheima1; współcześnie jest myślicielem nie
tylko niedocenianym, ale – poza znawcami dziejów socjologii i historyków myśli społecznej
- wręcz nieznanym.
Gumplowicz studiował w Krakowie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1857-1961), gdzie w roku 1864 uzyskał doktorat (Wola ostatnia w rozwoju dziejowym i umiejętnym. Rys prawno-historyczny). W latach 1861- 1874 prowadził aktywną działalność publicystyczną na łamach lwowskiego Dziennika Literackiego, warszawskiej Jutrzenki oraz własnego
pisma Kraj, wydawanego w Krakowie od 1869 do roku 1874. Ponadto opublikował kilka
1

Zob. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, t. I, red. A. Hochfeldowa i B. Skarga, Warszawa1980, s. 609.
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prac historycznych z zakresu historii prawa i ustroju społecznego dawnej Polski; najważniejsza z nich dotyczyła Prawodawstwa polskiego wobec Żydów (1867). W roku 1868, na podstawie owych prac, bez powodzenia, starał się uzyskać habilitację na UJ. Przyczyną odmowy
był nie do przyjęcia przez recenzentów silny antyklerykalizm jego rozpraw. W tym też
czasie podjął studia nad naukami społecznymi.
W roku 1874 Gumplowicz opuścił Kraków i przeniósł się do Grazu w Austrii, gdzie
spędził całe swoje późniejsze życie. Do Polski nigdy nie wrócił. W Grazu, początkowo jako
privatdocent, później, od 1892 roku, jako profesor, wykładał na tamtejszym uniwersytecie
prawo państwowe. W roku 1908 przeszedł na emeryturę z tytułem profesora honorowego.
W roku 1909, będąc w stanie terminalnym wywołanym rakiem języka, wraz z żoną popełnił
samobójstwo.
Pracując na obczyźnie Gumplowicz opublikował kilka znaczących książek, które przydały mu znaczenia w europejskim środowisku intelektualnym. Należy dodać, że pisał je
w języku niemieckim i wydawał w Austrii, co przyczyniło się się do upowszechnienia poglądu, pokutującego do dzisiaj nawet w Polsce, że Gumplowicz był austriackim uczonym.
Jego najważniejsze dzieła to: Rasse und Staat (Wien 1875); Der Rassenkampf. Soziologische Untersuchungen (Innsbruck 1823); najbardziej znane i przetłumaczone na wiele języków Grundriss der Soziologie (Wien 1885); Sozialphilosophie im Umriss (Innsbruck 1910). Dwie ostatnie
pozycje ukazały się w polskim przekładzie: System socjologii (Warszawa 1887) oraz Filozofia
społeczna (Warszawa 1918).
Za punkt wyjścia analiz społecznych Gumplowicz, w duchu epoki, za pozytywizmem,
przyjął naturalizm. Naturalizm zakłada monistyczny charakter rzeczywistości, która w tym
ujęciu w całości jest podporządkowana ogólnym prawidłowościom, występującym pospołu
w świecie przyrody i w świecie człowieka. W tym też duchu polski uczony pierwszoplanowym zadaniem socjologii uczynił wykrywanie przyrodniczych praw życia społecznego.
Proces społeczny jest procesem naturalnym sui generis2 - pisał jednoznacznie w tym kontekście.
Nie chodziło mu jednak przy tym o sprowadzenia życia społecznego do poziomu przyrodniczego. Gumplowicz wprost odwrotnie twierdził, że zjawiska świata społecznego nie dają
się zredukować do do innych zjawisk, nieorganicznych (fizycznych), organicznych (biologicznych) czy psychicznych. Zdecydowanie występował w obronie odrębności i swoistości
świata społecznego i dopiero na tym gruncie poszukiwał prawidłowości analogicznych do
tych, które obowiązują w naturze. Tym samym konstytuował obszar badań właściwych
jedynie socjologii.
2

L. Gumplowicz, System socjologii, Warszawa 1887, s. 212.
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Zasadniczym celem naukowej twórczości Gumplowicza było właśnie wykazanie, iż
przedmiotem socjologii jest autonomiczna wobec innych faktów (przyrodniczych głównie)
rzeczywistość społeczna. Byt społeczny jest według niego specyficznym zjawiskiem nieredukowalnym do świata przyrody. Jest on regulowany obiektywnymi, żelaznymi prawidłowościami takimi, jakie obowiązują na gruncie przyrodoznawstwa, ale które stąd się nie wywodzą; mają one charakter stricte społeczny. Nie jest możliwym, jego zdaniem, opisać i zrozumieć swoistego świata człowieka bez odwołania się do reguł tylko tu mających zastosowanie. Stąd zadaniem socjologii jest odkrywanie osobliwych praw, […] wyłącznie społecznych,
które wynikają z zastosowania praw ogólnych do szczególnej natury zjawisk społecznych 3.
Równocześnie polski uczony podkreślał, że socjologia, jako ogólna nauka o społeczeństwie ludzkim, jest podstawą dla konkretnych nauk o zjawiskach społecznych w rodzaju
nauki o państwie i prawie, politologii, historiografii, etnologii, etnografii. Podkreślając
odrębność rzeczywistości społecznej od przyrody, poszukując na gruncie społecznym
swoistych praw, widząc w socjologii fundament wszelkich innych nauk, zajmujących się
zjawiskami społecznymi, Gumplowicz bez wątpienia zasługuje na miano jednego z Ojców
Założycieli socjologii. Tak i też był postrzegany przez swoich współczesnych.
Z punktu widzenia historii socjologii Gumplowicz jest zasadnie uważany za jednego
z bardziej znaczących, przed Durkheimem, reprezentantów socjologizmu. Przede wszystkim jednak dla historyków myśli społecznej jest on kojarzony z koncepcją socjaldarwinizmu społecznego i społeczną teorią konfliktu 4. W tych ramach wypracował on oryginalną
filozofię społeczną, koncentrującą się na ukazaniu zasadniczych mechanizmów życia społecznego.
Podstawową przesłanką Gumplowiczowskiej wizji społecznego świata człowieka był filozoficzny determinizm. Zgodnie z tezą monistycznego naturalizmu obowiązuje on na
gruncie przyrodniczym i społecznym, wyznaczając wszelaki bieg rzeczy. W perspektywie
egzystencji ludzkiej przybiera on kształt ślepych i nieuniknionych kolein, kształtujących odgórnie los człowieka, pozbawiając go woli i możliwości samostanowienia. Nie wolna wola ani
rozum ludzki rozstrzygają o losach ludzkich, lecz odwieczne prawa, które żelazną koniecznością ciążą
nad życiem i rozwojem wszechjestestwa5. W takim ujęciu życie społeczne i wszelkie jego procesy
polegają na spełnianiu naturalnych popędów, spontanicznych i bezwiednych odruchów,
zachodzących mimo ludzkiej woli. Zgodnie z tym Gumplowicz negatywnie zapatrywał się
na wszystkie te koncepcje, według których o rozwoju społecznym decyduje rozum czy też
3
4
5

Tamże, s. 202.
J. Szacki, Historia mysli socjologicznej, Warszawa 2003, s. 365.
L. Gumplowicz, dz. cyt., s.27.
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wartości. Niechętnie odnosił się w tym względzie szczególnie do teorii Comte'a, według
której o rozwoju społecznym decyduje rozwój ludzkich władz umysłowych. Pierwotne jest
zawsze działanie, czyn; refleksja i namysł przychodzą później  tak można by określić credo Gumplowicza w tym względzie. W takim nastawieniu uwidacznia się dość jasno wpływ darwinizmu na polskiego uczonego w dokonywanym przezeń opisie społecznego świata, skutkujący postulatem jego czysto naturalistycznego oglądu.
W powyższej perspektywie Gumplowicz postawił sobie zadanie poznania praw społecznych. Jego zdaniem przedmiotem tych praw nie może być jednostka [...] bo na jednostce zamanifestować się może tylko prawo fizyczne albo psychiczne, ale nie społeczne 6. Nie może być nim
także ludzkość. Teza ta oparta jest na przyjęciu przez niego koncepcji poligenizmu, wyrażającej przekonanie o braku genetycznej wspólnoty ludzkiej. Ludzkość nie wywodzi się ze
wspólnego źródła, zatem nie ma charakteru jednorodnego. Ludzkość powstała w wielu
miejscach na świecie i ma charakter heterogeniczny; od początku składa się ona z wielości
zróżnicowanych grup społecznych. Trzeba przyjąć ludzkość za to czym jest w rzeczywistości – za
ogół niezliczonych różnorodnych grup społecznych, bądź to narodów, bądź szczepów, hord, gromad 7. I to
właśnie owe grupy społeczne stanowią obszar, na którym manifestują się prawa społeczne.
Każdą zawsze odrębną i czasoprzestrzenne wyróżnioną grupę społeczną Gumplowicz
nazwał niezbyt szczęśliwym terminem: rasa. Przyczyniło się do postawienia mu zarzutów
o forsowanie ideologii rasistowskiej8. Należy to zdecydowanie sprostować, gdyż dla polskiego socjologa rasa nie ma wydźwięku antropologicznego a niesie za sobą sens jednoznacznie kulturowy. Rasa, jak często podkreślał polski uczony, nie jest [...] produktem samego
procesu fizjologicznego, czy biologicznego, lecz jest produktem procesu historycznego […]. Rasa stała się
dziś poprzez rozwój społeczny na przestrzeni dziejów wyłaniającą się w elementach duchowych (język,
religia, obyczaje, prawo, kultura etc) i dopiero z tym dochodzi do najpotężniejszego elementu fizycznego, do
istotnego spoiwa, które łączy [...]9.
Rasa w terminologii Gumplowicza odnosi się zatem wyłącznie do grup społecznych wyróżnianych na wiele sposobów: etnicznie, narodowo, państwowo, religijnie czy ekonomicznie, a przede wszystkim kulturowo. I tylko takie kryteria zespolenia mają tu zastosowanie.
6
7
8

9

Tamże, s. 214.
Tamże, s. 144.
Bywało to przyczyną pomawiania go o ordynarny rasizm, a nawet torowanie drogi ideologii faszystowskiej pisał Szacki o
krytyce, jakiej poddał koncepcję Gumplowicza G. Lukacs: Szacki J., Historia myśli socjologicznej, T. I, Warszawa
1981, s. 409. Sam Gumplowicz expresis verbis krytykował rasistowskie koncepcje, które w Niemczech pojawiły
się w drugiej połowie XIX stulecia. Por. jego teksty Najnowszy stan kwestii rasowej (1884) oraz Nieco z rasologii
niemieckiej (1906).
L. Gumplowicz, Der Rassenkamf, cyt. za Gella A., Ewolucjonizm a początki socjologii (Ludwik Gumplowicz a Lester
Frank Ward ), Wrocław 1966, s. 88.
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W grupach tych zachodzą nieustanne procesy wzajemnych wewnętrznych oddziaływań,
skutkujących bądź większą ich zwartością, bądź erozją. Owe grupy społeczne różnicują się
zatem według siły, środków, jakimi dysponują, spójności wewnętrznej i historycznej trwałości. Od stopnia owego wyposażenia uzależnione są losy ras (grup społecznych), czyli ich
historia; albo stają się one zdobywcami, albo zniewolonymi.
Grupy społeczne (rasy), stanowiące przedmiot badań socjologicznych, są podstawowymi
elementami, wytwarzającymi dynamicznie pojmowane życie społeczne, zwane przez Gumplowicza procesem społecznym. Jak pisze: Proces społeczny odbywa się wszędzie tam, gdzie dwie
lub więcej grup społecznych wchodzi z sobą w styczność i wstępuje w zakres wzajemnego oddziaływania 10.
Oddziaływanie owe, zdaniem polskiego badacza ma zawsze charakter antagonistyczny.
Każda styczność czasoprzestrzenna owych grup społecznych rodzi nieuchronny konflikt,
co według Gumplowicza jest podstawowym procesem rozwoju społecznego.
Na marginesie warto tu zauważyć, że koncepcją tą polski badacz wpisuje się w pewien
nurt ubocznej refleksji społecznej akcentującej nieusuwalność konfliktu z bytu społecznego. Taki sposób myślenia o mechanizmach rozwoju społecznego można znaleźć u Heraklita i Polibiusza w starożytności, w średniowieczu u Ibn Chalduna 11 a u Hobbes'a w nowożytności. Teoria konfliktu społecznego stała się głośna dopiero od drugiej połowy XIX
wieku, po wystąpieniu Marksa, i znalazła wielu zwolenników w wieku następnym 12. Z uwagi na pierwszorzędne znaczenie jakie Gumplowicz przypisuje konfliktowi w życiu społecznym, staje się on tej teorii jednym z charakterystyczniejszych przedstawicieli.
Źródłem motorycznym konfliktowego charakteru procesu społecznego jest zdaniem
Gumplowicza ślepe i bezwolne dążenie do zamanifestowania obecności każdej rasy
w świecie poprzez albo eksterminację albo podporządkowanie sobie grup innych. Działania
takie mają charakter obiektywnie deterministyczny i człowiek nie ma nań jakiegokolwiek
wpływu. Oddziaływanie wzajemne ras ma zatem, jego zdaniem, zawsze charakter koniecznej i bezwzględnej walki grupowych egoizmów. Pierwszym faktem dającym się stwierdzić w każdym zdarzeniu dziejowym jest walka jednych przeciw drugim. Powody tych walk to kwestia drugorzędna;
te powody mogą być rozmaite13. Walka ta, zwana przezeń krwawym dramatem, w toku dziejów
ludzkich przybiera różne historyczne postaci: od ludobójczych etnicznych rzezi, wojen
religijnych, przez rewolucyjne zmiany form rządów do sporów parlamentarnych. Jest ona
zawsze wojną toczoną na różnych frontach. Gumplowicz wprost stwierdza: […] wojna jest
10
11
12
13

Tenże, System socjologii, s. 432.
Por. S. Jedynak, Teorie konfliktu społecznego, w: Konflikt i walka, red. A. Żuk, Lublin 1996.
Por. J. Szacki, Teoria konfliktu, w: Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2003, s. 828-838.
L. Gumplowicz, Socjologiczne pojmowanie historii, Warszawa 1960, s. 2.
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normalnym stanem ludzkości po wszech czasy. Wszak dzieje ludzkości, jak i żywa teraźniejszość, przedstawiają nam obrazy nieustannych walk plemion przeciwko plemionom, szczepów przeciwko szczepom, ludów i narodów przeciwko ludom i narodom, państw przeciwko państwom14. W takim ujęciu walka grupowych egoizmów jest atrybutem świata społecznego człowieka; tak jak wojna wszystkich przeciw wszystkim w Hobbes'owskiej epoce
sprzed umowy społecznej. Ma ona charakter nieusuwalnego prawa natury. Zmagań tych nie
da się, wraz z nieustannie towarzyszącą im przemocą, opanować czy wprost wyeliminować
z ludzkiej historycznej egzystencji. Walka ras jest ontologiczną składową świata społecznego człowieka.
Powyższy obraz rzeczywistości społecznej wyznaczony koncepcją wiecznej walk o byt
społeczny oraz egoistyczną motywacją wszelkich działań ludzkich, a nawet użycie przez
Gumplowicza miana rasy na oznaczenie zróżnicowanych kulturowo grup społecznych,
wskazują bardzo wyraźnie na uleganie polskiego badacza socjaldarwinistycznym inklinacjom15. W tym też duchu interpretuje on proces rozwojowy rodzaju ludzkiego oraz zajmuje
stanowisko w sprawie postępu.
Walka i przemoc stanowią, zdaniem Gumplowicza, jedyną siłę napędową historii i źródło wszelkich zjawisk społecznych. Szczególnie uwidacznia to przekonanie wykoncypowana przezeń teoria podboju i przemocy, tłumacząca genezę państwa i jego instytucji, zwłaszcza prawa16. Historia nie daje żadnego innego przykładu powstania państwa inaczej jak przez akt
gwałtu jednego plemienia przeciw drugiemu, podbój i ujarzmienie dokonane przez silniejsze plemię nad
ludnością słabszą17 W myśl tej teorii każde państwo powstało w wyniku podporządkowania
sobie przemocą rasy słabszej przez silniejszą, zaś wszelkie instytucje państwa są instrumentem panowania zwycięzców nad pokonanymi. Wiąże się ten istotny fakt dziejów ludzkich
(powstanie państwa) ze zmianą stosunku zwycięskich ras do zwyciężonych; fizyczna likwidacja wroga została zastąpiona jego eksploatacją.
Państwo staje się zwornikiem wielu różnych i odmiennych ras (grup społecznych).
W wyniku nieustannej walki między nimi, obliczonej wszak nie na unicestwienie przeciwnika a podporządkowanie go sobie, następuje proces – jak go określa Gumplowicz – amalgamacji tj. łączenia się różnorodnych ras w nową jakościowo całość. W państwie wytwarza-

14
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Tenże., System socjologii, s. 229.
O socjaldarwinistycznych koneksjach Guplowicza patrz: J. Zdybel, Darwinizm społeczny a kryzys optymizmu
historycznego w: W kregu pesymizmu historycznego, red. Z.J. Czarnecki, Lublin 1992, s. 172-175.
Jest to podręcznikowa teoria powszechnie wymieniana, wśród wielu innych, tłumaczących powstanie państwa.
Przykładowo por. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, red. B. Szmulik i M. Żmigrodzki, Lublin 2006, s. 3839.
L. Gumplowicz, System socjologii, s. 299.
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ją się swoiste więzi (węzły społeczne - w terminologii polskiego badacza) o charakterze materialnym (wspólne terytorium) i gospodarczym. Nie oznacza wszak ten proces powstania
równego i sprawiedliwego społeczeństwa; pierwotne zróżnicowanie rasowe zostaje w państwie zastąpione zróżnicowaniem stanowym, kastowym czy klasowym. Natomiast łączącym
je kryterium staje się kultura – wspólnie wyznawane wartości i sposób percepcji rzeczywistości. Ukoronowaniem jej jest prawo, które wszak nie służy wszystkim, a jest skutecznym
środkiem panowania silniejszych w państwie nad pozostałymi.
Powstanie państwa i kultury przyczyniło się, między innymi, do wytworzenia nowej
formy rasowości – narodowej postaci zbiorowości ludzkiej; państwotwórcza przemoc
wpłynęła bowiem […] ujednostajniająco na różnorodne żywioły społeczne państwa i przetwarza
z czasem różnorodne części składowe ludu w naród jednolity 18. Według Gumplowicza rasa w narodzie zyskuje swą najdojrzalszą i najtrwalszą postać. Narodowość jest najpotężniejszym
węzłem społecznym spajającym ogół pod względem moralnym. Silniejszego spoiwa grupy
społecznej nie ma. Oczywiście perspektywa taka nie powinna przysłaniać istnienia w narodowej formie życia społecznego fundamentalnej płaszczyzny, na której trwa walka antagonistycznych ugrupowań prących do zdobycia panowania nad narodem i państwem.
Założeniom o nieusuwalnym antagonizmie rasowym ludzkości oraz stałości przemocy
w życiu społecznym człowieka towarzyszy głębokie przekonanie Gumplowicza o braku
w rozwoju rodzaju ludzkiego postępu moralnego oraz intelektualnego. Zauważa, co prawda, pewien postęp w zakresie techniki, ale jak pisze: Pomimo wszystkich wynalazków ludzie
zostają zawsze tymi samymi […] tylko że nowymi się teraz posługują środkami do osiągania zawsze tego
samego celu: wzajemnego wyzyskiwania; nie czyni w gruncie różnicy, czy się w wojnach zabijają maczugami
i jataganami, czy odtylcówkami i kruppami, czy nareszcie dynamitem i torpedami. Nie ma w tym ani
postępu, ani upadku i cofania się, ale jest zawsze ten sam proces społeczny, i inaczej być nie może, bo
żywioły społeczne jako takie mają zawsze te same dążności19. W tym pesymistycznym obrazie
świata społecznego człowiek, poddany fatalistycznie naturze, nie ma możliwości samodoskonalenia się; w jego rzeczywistości nie ma miejsca na wyższe wartości moralne. Kultura
najogólniej nie ma na tym gruncie charakteru samoistnego; jej zobiektywizowane formy
w postaci konkretnych systemów kulturowych (np. moralnych czy religijnych) są jedynie
funkcjonalnymi środkami nadającymi wewnętrzną spoistość poszczególnym rasom i źródłem ksenofobii wobec odmiennych zbiorowości ludzkich oraz przemocy, jeśli jest się
silniejszym. Nie ma też, zdaniem Gumplowicza, regresu historycznego czy też niebezpie-

18
19

Tamże, s. 333.
Tamże, s. 464-465.
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czeństwa katastrofalnego unicestwienia rodzaju ludzkiego; Rezultatem dziejów […] jest zawsze
ten sam proces naturalny, odgrywający się w różnych czasach i miejscach w nieco zmienionych formach,
których treść jest zawsze ta sama. Wszędzie i zawsze w procesie tym społecznym widzimy te same czynniki: tłum bezmyślny stanowi zawsze większość, podstawę ustrojów społecznych, nad nimi „wyzyskująca” go
mniejszość20. Słowem rozwój ludzkości jest nie tylko pozbawiony postępu, ale i celu. Ludzkość jest, jak pisze Spengler i z czym bez wątpienia zgodziłby się Gumplowicz, jedynie,
wielkością zoologiczną21. Bez sensu jest zatem dopatrywanie się sensu dziejów. Rozwój człowieka
jest tylko czczą formułą werbalną, oznaczającą zmienność historycznych kostiumów, przykrywających zawsze ten sam krwawy dramat  konflikt i walkę o zyskanie przewagi jednej
rasy nad innymi grupami społecznymi.
Koncepcja Gumplowicza należy do jednej z bardziej wyrazistych i ponurych w swym
nieprzejednanym pesymizmie teorii społecznego konfliktu. Na jej gruncie walka i przemoc
są beznamiętnie ujmowane jako fundamentalny mechanizm życia społeczeństwa ludzkiego.
Społeczne antagonizmy i wojny nie mają w tym ujęciu charakteru historycznego, są zjawiskami naturalnymi dla życia społecznego i stąd nieuchronnymi. Nie jest ontologicznie możliwe usunięcie ich z życia społecznego, tak jak nieusuwalna jest na gruncie przyrody międzygatunkowa i w obrębie gatunków wieczna walka o byt. W tym sensie koncepcja Gumplowicza jest dobrą egzemplifikacją XIX socjaldarwinizmu.
Powyżej przedstawione idee Gumplowicza w późniejszej refleksji społecznej nie cieszyły
się zbyt wielkim powodzeniem. Głoszony przezeń radykalny naturalizm dyskredytujący
postęp moralny i umysłowy, akcentujący niezbyt chwalebny dla ludzkości obraz życia społecznego, uderzający w antropologiczny optymizm i podważający sens religii, był i jest zbyt
trudny do przełknięcia, praktycznie i teoretycznie. Niemniej jednak kilku badaczy życia
społecznego do jego koncepcji wyraźnie nawiązywało. Wymienić tu należy Gustawa Ratzenhofera (1842-1904)22, Lestera F. Warda 1841-193123 czy z polskich autorów Jana Karola
Kochanowskiego-Korwina24. Analogii do Gumplowicza wizji procesu dziejowego można
doszukać się na gruncie nauki o wielości cywilizacji Feliksa Konecznego (1862-1949)25 oraz
idei zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona (1927-2008)26, którzy także podkreślali
20
21
22
23
24
25
26

Tamże, s. 464.
Por. rozważania Spenglera o braku celu ludzkości w: A. Kołakowski, Spengler, Warszawa 1981, wybór pism,
s. 301 i dalej.
Patrz: J. Zdybel, dz. cyt. s. 175.
Patrz: J. Szacki, dz. cyt., s. 321, 371.
Patrz: J.K. Kochanowski-Korwin, Echa prawieku i błyskawice praw dziejowych na tle teraxniejszości, Warszawa 1910.
Fragment tej pracy: Tłum i jego przywódcy (1906), jest dedykowany Gumplowiczowi.
Patrz: F. Koneczny, O wielości cywilizacji, Kraków 1935.
Patrz: S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997.

Lumen Poloniae – NR 1/2012

Filozofia społeczna Ludwika Gumplowicza

131

zasadniczą rolę zawsze występującego konfliktu w życiu społecznym. W ich ujęciu antagonistami są cywilizacje, które łatwo można zinterpretować jako największe zasięgiem rasy.
Wreszcie należy przywołać rozważania Carla Schmitta (188-1985)27, którego rozważania
nad politycznością, państwem, a przede wszystkim opozycją wróg-przyjaciel, są jednoznacznie
z Gumplowiczowskiego ducha.
Na zakończenie należy wyrazić ubolewanie, że postać i myśl Ludwika Gumplowicza na
gruncie polskim nie jest zbyt znana. Świadczy o tym choćby nieliczna rodzima literatura
jemu poświęcona28. Wypada mieć tylko nadzieję, że taki stan rzeczy ulegnie (a nawet
z punktu widzenia historii polskiej myśli filozoficznej i społecznej – powinien ulec) zmianie.
Summary
Conducting historical and cultural research, it is easy to find thinkers who were relatively
well-known and highly esteemed in their times but, with the time passing by, became forgotten. This was not due to natural socio-cultural erosion of memory but, rather, the result
of their views becoming less attractive and/or the development of their scientific discipline
in entirely different direction.
Taking the above into consideration, one needs to mention Ludwik Gumplowicz (18381909) who in the 80s of the 19th century was a real pioneer of sociology in Poland and
widely recognized propagator of the index discipline in the German-speaking area. Gumplowicz was held in high esteem by other pioneers of that discipline – among others Durkheim. Nowadays, he is neither appreciated nor – except for history of sociology experts or
social thought historians – known at all.

27
28

Patrz: C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma polityczne, Kraków 2003.
Można tu wymienić zaledwie kilka, nie licząc drobnych artykułów, znaczących tytułów, np.: Gella A., Ewolucjonizm a początek socjologii (Ludwik Gumplowicz i Lester Frank Ward), Wrocław 1966; J. Baszkiewicz, Ludwik Gumplowicz jako teoretyk prawa, "Państwo i Prawo", nr 10/1951; Dwa życia Ludwika Gumplowicza, Wybór tekstów.
Wybór, opracowanie i wprowadzenie J. Surman i G. Mozetic, Warszawa 2010.
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Filozofię polską ubiegłego stulecia najłatwiej jest przedstawić zarysowując jej główne
kierunki oraz szkoły. Poprzez orientację filozoficzną należy rozumieć wspólny rodowód
charakteryzujący się ogólnoteoretycznymi zagadnieniami tożsamymi dla wielu różnych
filozofów. Dlatego też patrząc na filozofię polską XX wieku można wymienić cztery główne nurty, do których zalicza się orientację:


pozytywistyczną,



neotomistyczną,



analityczną,



oraz marksistowską nad, którą pracował także profesor Burlikowski.

Odnosząc się do tego ostatniego warto zaznaczyć, że niniejszy rozdział będzie zawierał
w głównej mierze przemyślenia innych filozofów, przy czym wszyscy oni znajdują uznanie
w oczach profesora Burlikowskiego, który pełni względem nich rolę redaktora. Jednocześnie w trakcie analizy przedmiotowych tekstów tożsamych z problemami poruszanymi w
pracach profesora znajdować się będą odniesienia do prac samego Bronisława Burlikowskiego.
Ze względu na zainteresowania samego profesora Bronisława Burlikowskiego w ramach
analizy orientacji filozofii polskiej XX wieku prezentowanej między innymi przez Leszka
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Gawora zaprezentowana zostanie wizja tegoż ostatniego w kontekście orientacji marksistowskiej, szeroko opisywanej przez Burlikowskiego.
Marksizm pojawił się na ziemiach polskich wraz z proletariackimi organizacjami, które
rozpoczęły walkę z rodzimym ustrojem kapitalistycznym. Warto odnotować, że w pierwszej połowie ubiegłego stulecia w porównaniu z innymi szkołami filozoficznymi marksizm
był w Polsce raczej orientacją marginalną. 1
Sytuacja uległa zmianie dopiero po zakończeniu II wojny światowej, o czym świadczą
między innymi prace profesora Burlikowskiego, który najczęściej w swoich analizach skupia
się na szkole marksistowskiej lat powojennych oraz pięćdziesiątych i sześćdziesiątych.
Zaraz po zakończeniu działań wojennych w Polsce starano się uprawiać filozofię według
przedwojennego modelu pluralistycznego. Jednak bardzo szybko pod wpływem czynników
politycznych, takich jak powstanie PZPR, czy postawa wasalna w stosunku do Związku
Radzieckiego, model pluralistyczny został zastąpiony modelem radzieckim, w którym
główny nurt stanowiła filozofia marksistowska. Tym oto sposobem marksizm stał się filozofią dominującą w formalnym życiu intelektualnym. 2
Pierwsze oznaki wzmożonego propagowania marksizmu pojawiły się już pod koniec lat
czterdziestych XX wieku, jak pisze profesor Burlikowski. Jednym z zadań było wprowadzenie marksizmu na salony uniwersyteckie jako równorzędnej teorii naukowej. Zdaniem
profesora chodziło o zdominowanie refleksji filozoficznej przez system marksistowski.
Poza tym, jak zauważa Burlikowski, dochodziło coraz częściej do sytuacji, które pozwalały wydedukować, że postulowano jak najszybsze i jednoznaczne opowiedzenie się po
stronie marksizmu, którego miały dokonać jednostki społeczne, wywodzące się czy to z
klasy robotniczej, czy inteligenckiej.
W wizji profesora jest to tendencja o charakterze naturalnym i zrozumiałym, biorąc pod
uwagę sytuację polityczną w państwie. Z historycznego punktu widzenia chodziło bowiem
o to, aby teoria marksizmu-leninizmu zajęła poczytne miejsce w życiu umysłowym społeczeństwa.3
Okres ten symbolicznie datuje się od chwili założenia „Myśli Filozoficznej”, czyli od roku 1951. Można wówczas odnotować, że zaczęto podważać zasadność innych systemów

1
2
3

L. Gawor, Orientacje w XX-wiecznej filozofii polskiej, w: Filozofia w szkole. Filozofia polska XX wieku, t. VIII, Kielce
2008, s. 9.
Tamże, s. 18.
B. Burlikowski, Filozofia i nauka w ujęciu marksistów na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych, dz.cyt., s. 31.
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filozoficznych oraz poddawać je ostrej, często niewybrednej krytyce, wyłączając z tego
oczywiści system marksistowski.4
Jak wyglądała ówczesna sytuacja pokazują analizy profesora Burlikowskiego, który
w swoich pracach wykazuje bezkrytyczne podejście Adama Schaffa do filozofii marksistowskiej.
Sam zaś autor w wielu miejscach poddaje krytyce publikacje profesora Adama Schaffa,
albowiem nie zgadza się z nim między innymi w sposobie przedstawiania historiozofii
Polski Ludowej, jakiej dokonał ten pierwszy na łamach publikacji, ukazujących się za granicą. To co stanowi element refleksji dla profesora Bronisława Burlikowskiego to tak zwany
przez Adama Schaffa syndrom polski, który pojawia się w książce tegoż autora, nie pojawia
się natomiast – jak podkreśla Burlikowski – w publikacjach, jakie ukazały się między innymi
na łamach czasopisma Tu i Teraz.
Zdaniem profesora Bronisława Burlikowskiego już interpretacja samego syndromu polskiego powoduje, że prace Schaffa tracą na obiektywizmie, a przez to na wiarygodności, co
ostatecznie odbija się na ich naukowej rzetelności. 5
W opinii Bronisława Burlikowskiego A. Schaff w w swoich genetyczno-analitycznych rozważaniach ustawicznie, z uporem godnym lepszej sprawy podejmuje próby ukształtowania przekonania, że
szerokie rzesze społeczeństwa polskiego, zwłaszcza inteligencji, były wrogie w stosunku do Rosji, a tym
samym i do Związku Radzieckiego. (...) A. Schaff wszystkie swoje umiejętności pisarskie uruchamia po
to, aby uformować i utwierdzić przekonanie o genetycznej wprost wrogości inteligencji polskiej do Rosjan
i ZSRR. Dlatego też bez żadnych skrupułów miesza on przyczyny ze skutkami, manipuluje bezkarnie
faktami i historią po to, aby móc uprawomocnić w sensie naukowym obsesyjną historiozofię powstania
i rozwoju Polski Ludowej, która nie ma nic wspólnego z prawdą. 6.
W dalszej części, podsumowującej pracę Adama Schaffa, profesor Burlikowski wyrażą
wyraźny sprzeciw przeciwko takiemu postępowaniu, którego efektem jest historyczna manipulacja, nieopierająca się na faktach, lub na faktach dobranych w ten sposób, aby mijały
się z daleko idącą prawdą. Konkluduje więc profesor Burlikowski swoją wypowiedź słowami, że pomijając prymitywizm i płaskość takiego historiozaficznego punktu widzenia, stwierdzić
trzeba, że ani Schaff, ani jemu podobni nie mają żadnych podstaw do tego, aby mówić o nietolerancji (...) 7
Z drugiej strony w innej ze swoich prac podkreśla profesor Burlikowski, że w owych
czasach zwolennicy filozofii marksistowskiej, chcący na dobre wprowadzić ją do systemu
4
5
6
7

L. Gawor, dz.cyt., s. 18
B. Burlikowski, Dyskusja, Filozofia Ekonomia Socjalizm Naukowy, Nr 3-4 (28-29) Warszawa 1983, s. 312.
Tamże, s. 315.
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ideologicznego państwa musieli działać na wielu frontach. Jednym z nich było dotarcie do
szerokich kręgów inteligencji, która zdaniem Burlikowskiego została ukształtowana przez
systemy filozoficzne w okresie międzywojennym.
Jednym z głównych zadań było zneutralizowanie wpływu Kościoła, który w opinii profesora w okresie międzywojennym stał na pozycji uprzywilejowanej, wolny od wszelkiej
krytyki. Jak zauważa Bronisław Burlikowski także w okresie od zakończenia II wojny światowej w dalszym ciągu Kościół pragnął pełnić rolę nie tylko przewodnika duchowego społeczeństwa polskiego, ale także politycznego.
Dlatego też stawia profesor Burlikowski tezę jakoby konfrontacja stanowisk i poglądów w żywotnych sprawach dla perspektywy rozwojowej naszego społeczeństwa jest nieodzowne, zwłaszcza w sytuacji, kiedy chodzi o pozyskanie i rozszerzenie nie tylko grona zwolenników, ale również bezpośrednich
realizatorów – ludzi angażujących bezpośrednio swój intelekt w proces społecznych przeobrażeń. 8
Stan owego bezkrytycznego oddania filozofii marksistowskiej w różnych natężeniach,
które spowodowane były sytuacją polityczną, związaną z wydarzeniami roku 1956 czy
1968, trwał aż do roku 1989, czyli do transformacji ustrojowej.
Podobnie jak profesor Bronisław Burlikowski, tak i Leszek Gawor odnotowuje, że
marksizm uprawiany w Polsce nie miał jednobarwnego oblicza, przez co należy rozumieć,
że obok uwielbienia bezkrytycznego spotkać można było także prace wykazujące błędne
zasady ideologiczne marksizmu. Warto tutaj zwrócić uwagę, że większość z filozofów
uprawiających marksizm z czasem podlegała ewolucji myślowej i albo zaczynała zauważać
określone jego błędy, albo całkowicie zaczynali odchodzić od marksizmu stając się jego
krytykami.9
Przykładem takiej postawy są sylwetki wspomnianego już Adama Schaffa oraz Leszka
Kołakowskiego, o których w swoich pracach wspomina profesor Burlikowski, zestawiając
ich poglądy i spory ideologiczne.
Patrząc na analizy profesora Bronisława Burlikowskiego w odniesieniu do twórczości
i poglądów profesora Adama Schaffa warto odnotować, że dużą część swojej uwagi poświęca Burlikowski zagadnieniu klasowości nauki widzianej oczami Schaffa, z którą nie
zgadzał się między innymi wspomniany wyżej Leszek Kołakowski.
To co znamienne to fakt, że chociaż patrząc na poglądy profesora w odniesieniu do
twórczości Adama Schaffa to w ogólnej perspektywie stały one raczej w sprzeczności
z nim, a jednak w niektórych miejscach dochodziło do wzajemnej zbieżności opinii wyra-
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B. Burlikowski, Dlaczego nie zostali marksistami, w: „Rzeczywistość”, 3/1983, s. 5
L. Gawor, dz.cyt., s. 19.
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żanej tak przez Burlikowskiego, jak i Schaffa. Takim punktem stycznym była wizja tego, że
każda nauka oraz wszelkie wyrażane opinie i teorie naukowa są uwarunkowane pod względem społecznym.
Ponadto jak pisał Bronisław Burlikowski trzeba zgodzić się również i z tym, że faktycznie określone poglądy tak czy inaczej łączą się z praktyką społeczną, z polityką – sprzyjają kształtowaniu się
postępowych lub wstecznych ruchów społecznych itp. Ale czy z tego ma wynikać, że każda nauka, że
każda teoria naukowa jest i musi być zawsze10 nosicielką interesu określonej klasy społecznej i wyrażać go
w dziedzinie teorii – jak twierdzi cytowany autor11, czyli w tym przypadku profesor Adam Schaff.
Charakterystycznym jest także, że profesor Bronisław Burlikowski zgadza się między innymi z Schaffem, że walka zachodząca pomiędzy materializmem a idealizmem będzie się z
biegiem czasu nasilać, poza tym zastrzeżeń nie budzi w Burlikowskim także sposób nakreślenia relacji pomiędzy filozofią a polityką i propagowaną ideologią, jak również linia podziału pomiędzy wspomnianym powyżej materializmem a idealizmem.
Zdaniem profesora Burlikowskiego swoiste komplikacje zaczynają pojawiać się w chwili,
kiedy Adam Schaff dokonuje aktualizacji poglądów W. Lenina w kwestii partyjności filozofii, przenosząc leninowską zasadę partyjności w sposób automatyczny na naukę. Bronisław
Burlikowski konkluduje rozważania Adama Schaffa tezą, zgodnie z którą autorowi chodziło o to, aby wszystko to co odnosi się do filozofii i polityki zostało także przeniesione na
naukę.
Jak pisze profesor Bronisław Burlikowski wywody poczynione przez Adama Schaffa są
wystarczająco czytelne, chociaż poczynione w dość nietypowym stylu. Ów nietypowy styl
to w opinii Burlikowskiego przeskakiwanie z jednego tematu do drugiego, a następnie do
kolejnego Tematami tymi są filozofia, ideologia i nauka, klasowość oraz partyjność.
Warto w tym miejscu posłużyć się słowami samego profesora Burlikowskiego, które
odnoszą się do poruszanej zasady partyjności filozofii, a mianowicie, że (...) pod koniec lat
czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych pojawiły się interpretacje, które wyraźnie kolidowały
z sensem, jaki nadawał tej zasadzie W. Lenin (...) Pociągało to za sobą (...) krytykę współczesnej filozofii
burżuazyjnej, ale również kształtowanie szczególnego marksizmu - „marksizmu”, który tracił atrakcyjność intelektualną.12
Jak widać Adam Schaff był w piątej dekadzie XX wieku głównym animatorem myśli filozoficznej w ramach ideologii marksistowskiej. To pod jego kierownictwem prowadzona
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B. Burlikowski, Filozofia i nauka w ujęciu marksistów..., dz.cyt., s. 35.
Cytat za B. Burlikowskim: A. Schaff, Klasowy charakter filozofii (II), s. 4.
B. Burlikowski, Filozofia i nauka w ujęciu..., Tamże, s. 62.
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była kampania o charakterze oszczerczym wymierzona w stronę wszystkich niemarksistowskich kierunków i szkół filozoficznych jakie funkcjonowały w Polsce.
Główne ataki skierowane były w kierunku szkoły lwowsko-warszawskiej oraz w stronę
filozofii chrześcijańskiej. Za oficjalne źródła wiedzy ideologicznej należało uznać napisane
w duchu ortodoksyjnym Wstęp do teorii marksizmu oraz Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej, które ukazały się pod koniec lat czterdziestych XX stulecia.
W latach pięćdziesiątych XX wieku także Leszcze Kołakowski był uznawany za propagatorów marksizmu oraz krytyków innych kierunków filozoficznych, z uwzględnieniem
filozofii chrześcijańskiej. Jednak w jego przypadku dało się odnotować dość szybkie odejście od marksizmu o charakterze ortodoksyjnym, która z czasem przeobraziła się w twierdzenie, że jest to ideologia, która powstała pod wpływem dziejów historycznych i kulturowych oraz stała się przedmiotem refleksji człowieka. Jego postawa nie spodobała się władzom partyjnym co doprowadziło, że w roku 1966 Leszek Kołakowski został usunięty
z partii.
O jego wielkiej erudycji oraz fakcie, że potrafił w sposób obiektywny patrzeć na różne
szkoły filozoficzne niech świadczy fakt, że przebywając na obczyźnie wykładał na wielu
prestiżowych uniwersytetach. Jego działalność została ostatecznie nagrodzona w roku 2003
odpowiednikiem nagrody Nobla w dziedzinach nauk humanistycznych, której pierwszym
laureatem był właśnie Kołakowski, któremu wiele uwagi w swoich pracach poświęca także
profesor Burlikowski.
Tym samym można powiedzieć, że filozofia marksistowska była podejmowana w Polsce
na dwóch zasadniczych obszarach dociekań. Pierwszy z nich koncentrował się na kwestii
filozofii natury i rozważań epistemologicznych, a więc sytuował się w naukach materializmu dialektycznego. Z kolei drugi miał charakter antropologicznej refleksji, która wykraczała poza ramy tradycyjnego materializmu historycznego.
Patrząc przez pryzmat tychże dwóch obszarów należy odnotować, że polska myśl marksistowska znacznie szerzej rozwijała się w ramach antropologicznych i aksjologicznych, ze
szczególnym uwzględnieniem etyki. Poza tym odnajduje się tutaj także liczne grono filozofów, którzy inspirowani marksizmem tworzyli historię filozofii oraz historię myśli społecznej.13
Szczególnie ważną postacią jest tutaj osoba Jana Legowicza, którego prace odnoszące się
do nauczania i wychowania stały się przykładem dla profesora Burlikowskiego.

13

L. Gawor, dz.cyt., s. 20-22.
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W ciągu półwiecza, kiedy myśl marksistowska rozwijała się w Polsce zaczęły się w jej
łonie tworzyć bardzo ciekawe konstrukcje, które dały podstawy wspólnego dorobku filozofom i dlatego też ujmuje się je w ramach szkół filozoficznych.
Mowa w tym miejscu o warszawskiej szkole historii oraz szkole poznańskiej.
Do warszawskiej szkoły historii, której początek datuje się na koniec lat pięćdziesiątych
należał między innymi Leszek Kołakowski. Jak pisze Leszek Gawor „warszawska szkoła
historii wyrosła na gruncie krytyczno-rewizjonistycznej postwy wobec materializmu historycznego jako
całościowej teorii dziejów, rozpatrując każdy historyczny fakt (...) na tle obiektywnych, rozumnych i koniecznych praw historii. W tym sensie, mając oparcie w przyjmowanych prawach rozwoju historycznego,
wyznaczanego przez, najogólniej, walkę klasową, możliwe było doktrynalne wartościowanie historycznych
idei, według ich wstecznego lub postępowego charakteru. (...)
Z takim podejściem do filozoficznej historiografii wiązało się unikanie wartościowania badanego materiału historycznego, wynikające z przekonania o aksjologicznej równorzędności wszelkich badanych, najczęściej opozycyjnych względem siebie, światopoglądów. W tym znaczeniu nadrzędnymi dyrektywami badawczymi były tu: neutralność światopoglądowa oraz pluralizm światopoglądowy.” 14
Z kolei szkoła poznańska dokonała nowatorskich połączeń nurtu marksistowskiego
między innymi z metodologicznymi rozważaniami Poppera, co doprowadziło do tego, że
jej stanowisko znajdowało zastosowanie zwłaszcza w naukach społecznych. 15
Swoją opinię i przemyślenia na temat historii filozofii polskiej przedstawia także Lucyna
Wiśniewska-Rutkowska, której praca ukazała się w książce pod redakcją profesora Bronisława Burlikowskiego, co może wskazywać, że przemyślenia autorki są zbieżne z wizją
Burlikowskiego.
Podobnie jak profesor Burlikowski, tak i autorka część swojej analizy poświęca okresowi
międzywojennemu oraz po zakończeniu II wojny światowej. W pierwszym wskazanym
okresie, a więc w latach dwudziestolecia międzywojennego w Polsce dało się odnotować
dwa zasadnicze kierunki, czyli dominującą szkołę lwowsko-warszawską, o której wspominał także Leszek Gawor oraz neoscholastykę. W owym czasie inne kierunki, także marksizm były przytłumione. Ten ostatni zyskał na znaczeniu dopiero po zakończeniu II wojny
światowej, a w szczególności wraz z rozpoczęciem piątej dekady XX wieku. W owym czasie
negatywnie odbierano nie tylko nauki szkoły lwowsko-warszawskiej, ale także neotomizmu
i filozofii chrześcijańskiej, przy czym ta ostatnia mając oparcie nie tylko w Kościele katolic-
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kim, ale przede wszystkim w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dalszym ciągu odgrywała dużą rolę w życiu filozoficznym kraju. 16
Leszek Nowak wychodzi z założenia, że komuniści starali się po wojnie zawładnąć
trzema zasadniczymi płaszczyznami życia społecznego, czyli ekonomią, polityką oraz stroną duchową obywateli. Innymi słowy komuniści i marksiści chcieli odgrywać jednocześnie
rolę władcy, rządcy i kapłana.17
Jak pisze Bronisław Burlikowski, ale także L. Wiśniewska-Rutkowska, powołując się
w swoim tekście na prace profesora jaka ukazała się na łamach czasopisma Phaenomena,
gdyby za wszelką cenę nie starano się wpoić w ludzkie umysły marksizmu, a jedynie doceniono by w nim cechy najwartościowsze dla poprawy bytu klasy robotniczej możliwe, że
nurt ten miał by szanse na dłuższą egzystencję w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.18
Zresztą także Józef Tischner pisał tymi słowy:
Komunizm obumiera bo nie sprawdziły się etyczne nadzieje i przyrzeczenia. Oto polityka prowadzona
przez partie i rządy komunistyczne nie tylko nie wyzwoliła człowieka z ucisku, ale okazała się sprzeczna
z prawami człowieka wtrącając go w nowy ucisk.19
Rzecz, którą podkreśla w swojej pracy także Wiśniewska-Rutkowska jest wiara, że ludzie
mogą funkcjonować bez religii. Zresztą kwestię religii porusza także w jednej ze swoich
prac profesor Burlikowski, przy czym jego postawa nie jest może tak stanowcza jak postawa większości marksistów w tej materii, ale jest odmienna od zapatrywania wspomnianej
autorki, która wychodzi z założenia, że bez wiary i religii funkcjonować mogą tylko jednostki zdecydowanie silne, a przecież społeczeństwo w większości składa się z jednostek
przeciętnych, które pocieszenia szukają właśnie w wierze. 20
Warto w tym miejscu przypomnieć postawę profesora odnoszącą się do religii w życiu
człowieka.
W tej kwestii profesor wychodzi z założenia, że religia stała się wytworem wyobraźni
człowieka, który pozostając w warunkach nędznej egzystencji, szukał wsparcia siły wyższej
i jemu zawierzał swoje prośby, zwracając się o wstawiennictwo do boga. Proces ten został
określony przez marksistów jako alienacja. Opisując przebieg wspomnianego procesu profesor Bronisław Burlikowski wydaje opinię, że aby zrozumieć genezę religii należałoby
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odwrócić cały proces i rozpocząć nie od poznawania boga, ale od zapoznania się z człowiekiem i przyrodą.
Ponadto zgadza się Bronisław Burlikowski z faktem zgodnie, z którym marksizm stanowczo akcentuje społeczny czynnik przy wyprowadzaniu genezy religii. Ponieważ powyższy problem był już analizowany w niniejszej pracy warto zwrócić jedynie uwagę i jednocześnie przypomnieć stanowisko profesora Burlikowskie, który uważa, że usprawiedliwionym
jest więc stanowisko marksistowskiego religioznawstwa rozpatrujące religię jako produkt życia społecznego.21
Profesor doskonale zdaje sobie jednak sprawę, że za genezą religii nie stoją tylko i wyłącznie czynniki społeczne, które można rozpatrywać w pryzmacie bezsilności jednostki
ludzkiej względem przyrody. Zdaniem Bronisława Burlikowskiego obok wspomnianego
czynnika społecznego pośrednią rolę odgrywa tutaj także element o charakterze poznawczym i psychicznym.
Dlatego pomimo tego, że władza narzucała filozofię marksistowską, wielu filozofów,
w tym profesor Burlikowski zdawało sobie sprawę, że w warunkach życia rzeczywistego
funkcjonowały wartości chrześcijańskie. Na taką zasadę wskazuje także autorka omawianej
pracy, nazywając ten rodzaj sytuacji aksjologiczną schizofrenią.
Pomimo tego powrót do – jak nazywa to L. Wiśniewska-Rutkowska – był dużo prostszy
aniżeli w innych krajach należących do bloku wschodniego, uzależnionego od Związku
Radzieckiego i pozostającego w stosunkach wasalnych z tymże mocarstwem.
Stało się tak dlatego, że polscy filozofowie, chociaż w dużej mierze poświęcający się filozofii marksistowskiej i w niej szukający odpowiedzi na nurtujące ich pytania, tak jak robił to
profesor Burlikowski, pozostawali w kontakcie ze światem filozofii zachodniej o czym
niech świadczy chociażby krytyczna postawa Burlikowskiego względem ortodoksyjnego
Adama Schaffa oraz fakt, że bardzo wiele miejsca w jego działalności publicystycznej zajmowały analizy postaw czy to Anzelma z Aosty, czy św. Augustyna.
L. Wiśniewska-Rutkowska tak oto kończy swoje wywody:
Z jednej strony polscy profesorowie byli inwazją wschodniej ideologii przerażeni, z drugiej zaś przyjmowali ją z pokorą, jako historyczną konieczność. Wiedzieli, że jest niedobra, ale wiedzieli również, że jest
nieuchronna, zatem nie należy się jej sprzeciwiać. Nie bez znaczenia był także fakt, że marksizm opowiadał się przeciwko faszyzmowi i był ideologią zwycięską. Po jego stronie było życie i przyszłość, a ona
zawsze jest jakąś niewiadomą, dlatego intryguje i pociąga. 22
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Zdania cytowane powyżej wydają się być dobrą charakterystyką postawy i swoistej ideologii profesora Bronisława Burlikowskiego, który chociaż opowiada się raczej pozytywnie
po stronie marksizmu, to nie daje się porwać mu bez zastrzeżeń, a z drugiej strony chociaż
wychodzi z założenia, że religia ma określony negatywny wpływ na społeczeństwo, to
jednak nie odżegnuje się od poświęcenia się pracy poświęconej filozofom stricte chrześcijańskim.
Summary
The easiest way to present the last century’s Polish philosophy is outlining its main currents and schools. One should understand a philosophical orientation as a common origin
which is characterized by general theoretical issues the same for many various philosophers. Professor Burlikowski in his analyses in his works most often concentrates on the
Marxist school of post-war years and 1950s and 1960s. Professor, despite sympathising
with Marxism, does not allow it to abduct him without any restrictions. On the other hand,
though, he makes an assumption that religion has a definite negative influence on the society; he does not dissociate himself, however, from devotion to his work dedicated to strictly
Christian philosophers.
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Introduction
Schizophrenia has its over hundred-year history. Eugen Bleuer, who was inspired by
Emilio Kraepelin’s works, confirmed the existence of psychical diseases defined with a
common name dementia praecox, was an author of the term. The main feature of schizophrenia is a state described commonly as “splitting”, a condition in which the subject saying directly - experiences disagreement on uniformity and self-cohesion in the world.
Typical symptoms of schizophrenia, i.e., dissociation, disintegration, lack of contact with
reality, patient’s deep concentration on his so-called internal life, fantasizing, autism, tendency for paranoid delusions, its chronic character, long-lasting and serial conditions of
dementia constitute the invariable challenge for psychiatry. The secret of schizophrenia - at
the philosophical level – is its critical, so to speak, approach to reality.
In accordance with Freud schizophrenia constitutes such a conflict between the Ego
and the Super Ego which unites into itself - as shows the Schreber case1 - disagreement on
found reality and simultaneously hysterical (hallucinatory) tendency to metaphorisation and
creation of perfectly, in terms of logic, organized alternative worlds. Saying otherwise
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schizophrenia is a terrifying discovery of emptiness between the Ego and the Superego
which for Antoni Kępiński generally means You.
Who was Antoni Kępiński?
Antoni Kępiński (born 16th November 1918, Dolina – died 8th June 1972, Cracow) has
been one of the most significant representatives of Polish - and the world – 20thcentury
psychological thought. His personal experiences from the period of WW II, including, first
of all, time which he spent in the concentration camp Miranda de Ebro in Spain tremendously influenced his later discoveries in the field of psychology. This philosopher and a
humanist also dealt with psychiatric and psychological treatment of the prisoners of
Auschwitz concentration camp. His psychological and philosophical conceptions concerning complexities of human experiences and emotions accompanying them, including traumas, are characterized with deep empathy and understanding of every man’s individuality.
Kępiński dealt with these aspects of human ego which the most and the most often
make impossible normal, healthy functioning in the group. Anxiety, depression, melancholy, schizophrenia and emptiness belong to his principal subjects. This last one in the
formulation of Kępiński has all the hallmarks of a deeply philosophical experience. It is
necessary here, as also in many different cases, to remember that psychological theory and
therapy of Antoni Kępiński always went together with the philosophical reflection. This
universal erudite person was acquainted with contemporary humanistic thought towards
which – as e.g. in the case of K. G. Jung - remained frequently critical. Helping other people was always his aim.
A philosophical horizon. A patient as a subject
In a herewith monographic article we will try to elaborate the most important philosophical themes contained in Antoni Kępiński’s works. You should remember that he is an
author of above 140 works including a dozen or so books, written first of all with the
thought about “colleagues in the same line of work” - psychiatrists with whom he desired
to share his experiences and whom these books were supposed to serve as the help in their
medical practice. However, due to specificity of his interests revealing individuality of
placed theses, Kępiński’s writings include reflections also valuable for philosophy, because
it often helped a scholar to clear up the mechanisms of activity of human psyche.
Helping ill human being is a psychiatrist’s aim, supporting him in his sufferings, getting
out of a situation he cannot control. However, to reach this aim, as Kępiński taught, a
psychiatrist cannot shut himself away in the boundaries of his field, he cannot use only the
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“specialist” terminology which would protect him against unpredictability and uniqueness
of man in need of help. Every man is an individual existence. A psychiatrist (Kępiński
underlines this fact more than once) has to see in a human being not only a patient with a
definite, to a greater or lesser extent, disease entity which one can fight off with help of
specific therapeutic and pharmacological methods, but he should also perceive in him, first
of all, another man and treat him as t h e s u b j e c t o f the personal relationship which is
always in this case a unique kind of the contact with another man. Only basing the therapy
on such a subjective, i.e., deeply humane relationship, and treating a patient as an equal and
possessing equal rights a psychiatrist can count on the good effects of his work.
So, Kępiński writes about a human being as the subject of the psychiatric contact, what
is already valuable in itself from the point of view of the philosopher’s cognitive needs. The
author himself more than once admits that the field of psychiatry and reality of mental
disease still wait for the thorough philosophical analysis. Despite that Kępiński does not
undertake such analysis to the larger extent (after all he is, first of all, a psychiatrist, not a
philosopher), then however in his works he is bordering on the spheres being a domain of
philosophy.
One cannot describe man as such, ignoring one of the planes co-creating his subjectivity, similarly as it is not possible to treat a patient subjectively coming down a contact with
him to the “medical interview” and treating his disease more than the whole man. That
holistic way of thinking about man opposing to conviction about the psychical sphere
dominating him, consisting of causes and after-effects, which often turns out to be helpless
while facing a secret which is man - especially the man who is mentally ill - brings Kępiński
nearer philosophy.
Reflection over possibilities and limitations of the reason towards impenetrable depth of
man’s personality and individuality, thought over sense and the essence of human nature in
general, an attempt to explain man, as the special existence towards which description of
phenomena setting in him is always insufficient – that everything causes that Kępiński
makes a breach in psychiatry and shows that its object, i.e., the phenomenon of mental
disease undergoes explaining not only by help of notions coined by practicing doctors, but
also{from man’s point of view whose existence is connected directly with the experience of
mental illness for sure – first of all) with assistance of notions appearing everywhere where
a human tries to understand himself.
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A human being, a language, a mask. About a metaphor of “emptiness” in
Kępiński
At the same time it also comes into being a basic difficulty with which struggles everyone who tries to look at the phenomenon of human nature as a whole not undergoing the
artificial division into components, i.e., a language problem. As man is undefined and still
enigmatical, so undefined and enigmatical has to be the language and while using it one can
talk about him. There is no different way of talking about man, but not about such or different his aspect, Kępiński claims, brought from necessity to the rank of an object being
described, rather than with support of a metaphor. The language of the metaphor which
creates the chance of different understanding than mathematical, is the language which is
opened to the interpretation with the absolute necessity which often leads to partial and
devoid of obviousness understanding. This what is ambiguous will never stop to be open
and due to that, as hermeneutics would say, half-closeness (which always appears there
where man is in some way) can bring closer the described phenomenon to understanding.
A definition and an interpretation of the notion of emptiness in Kępiński requires, however, first of all some certain preliminary differentiation indispensable for correct understanding of the intention of the herewith article. The man’s description has to focus on this
what is really essential in him and what also escapes logical or technical understanding.
While man’s essence is none of his individual aspects, both in biological formulation and in
psychological one, or any, so to speak, of its detailed “planes”.
In accordance with Kępiński you should always perceive human existence in its complexity and entirety. Even assuming that a holistic method of interpretation, and also its
half-closeness about which we have mentioned above, doom us to incompleteness of final
conclusions in advance. However, with consciousness that such a kind of a description is
characteristic for Kępiński, a philosopher seeking understanding cannot make do with
seeing a human as indivisible entirety, because taking this kind of vision for the point of
departure of his consideration nothing will be left for him beyond an attempt to signal
sensed (but not understood) content by himself. That is why, in our feeling overall picture
of it should constitute not so much the point of departure of a philosophical reflection as
the “finishing” point, i.e., the ascertainment should be the fact that entirety is something
more than the sum of its elements. Nevertheless, such a conclusion has to result from the
analysis of the elements that compose the entirety.
For purposes of the present work we desire to distinguish two layers in man which in
reality interpenetrate and co-create the entirety. These layers require a look from the vari-
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ous points of view. The layer of man’s biology to which we also include psychical phenomena (because there is no way to negate their connection with the external physical world and
the man’s organism) combines with the layer of man’s existence, a plane on which he realizes
himself as an existence not only conscious of himself, but first of all conscious of another
man’s existence. This is a very important element of man’s essence to which, e.g. Emmanuel Levinas has paid his attention.
The biological layer is important, first of all, for a doctor including, assuming our distinction, for a psychiatrist, but the most essential for a philosopher is man’s existence. The
biological life runs on at several levels: molecular, organic, psychical, and finally social, and
it combines with achieving practical aims, experiencing suffering or pleasure, is subjected to
various valuations, in one word it consists of this all what each of us knows from one’s
own experience. The opposite of life is death, its, so to speak, a component element, and
even creative (in both meanings of the term) is the passing of time, loss, longing, images
and emptiness, so all this what is immaterial and simultaneously present in its mediation
with nonentity.
An existence, the way of man’s being in the world as existence, though it fulfils on the
biological basis, it is not identical with it. Addressing towards another man is one of its
determinants to which we dedicate the most places in this work, opening to his existence
and simultaneously appearing in his world. Such an ontological “communitisation” gives a
new dimension to the human existence, not depriving a human of his uniqueness and individuality (because otherwise it would be a synthesis creating a new entirety); it gives him a
unique quality without which this existence seems incomplete. If one can compare man’s
life to the road which takes its beginning at the moment of his birth and ends with his
death then one can compare his existence with the speed of covering this road or with the
strength which keeps the man moving.
For Kępiński the man exists in two worlds simultaneously: in his own world full of this
what is unique and impossible to pass on, and in the objective world which for man is
other people’s world. There is an empty space between these two worlds which is necessary
to cover. The man fills this space with partial, sometimes even with total identification of
his own internal world with other people’s world by means of putting on the actor’s mask
serving initially as the camouflage for the individual world which is not tangent to the social
reality, as time passes by, it integrates with man to such an extent that it is not possible to
separate this what is individual in him from this whom he has become as a result of an
effort put in overcoming emptiness separating him from another man’s world. Identifica-
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tion of one’s own world with the reality which arises on the plane of the existence towards
– another man is seldom total. The mask under which the true face hides, does not integrate with him completely. It always remains, to some extent, the mask which one can
reject. It does not adhere to the face ideally creating the space which Kępiński calls emptiness.
Equating the social world with the individual one seldom tends to be total, mostly a certain margin is left where man feels isolated from his surroundings and has to make an
effort to overcome it. There where a full reconciliation with the social world is impossible,
man pretends that he does not feel strangeness and otherness of this world and resorts to
lying. “Then two worlds are face to face with one another - Kępiński writes - his own internal world and the strange external one. The abyss between them has become so large
that one cannot throw the bridge of lies across it, i.e., the mask which on one hand, reflects
the external world, and on the other hand, reflects the internal world.”2 If the space between the two worlds is too difficult to cover, then it remains only one way: the construction of one's own world, which - being the subjective world - becomes a substitute of the
social world.
Emptiness versus schizophrenia
When existence in the social world ceases to be possible due to various causes, then this
world becomes replaced by the world of schizophrenia. The subjective content coming
from man’s inner life of which existence he did not realize, gets outside becoming the
substitute of the social reality. Man is not lonely in schizophrenia despite isolation from
other people because he lives in the world which only he created and filled according to his
needs. Kępiński writes: “Man is so much a social creature that he can never be lonely.
When he is alone, his dreams fill with various true and fictitious, close and far, nice and
loathsome figures.
(...) The same concerns schizophrenia; despite autism the ill person is never lonely. His
empty, as it would seem, social world is being filled with true people.” 3 Coming to the
point where breaking one’s own isolation is not possible, now man is in a situation in
which his endeavour to go beyond himself and achieve his fullness by referring to another
man is stopped. The strength of this endeavour is, however, so huge that it breaks the
borders of this, what is individual, the boundaries which while withdrawing from the social

2
3

A. Kępiński, Schizofrenia, Warszawa 1974, p. 154.
A. Kępiński, Lęk, Warszawa 1995, p. 226.
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world become surprisingly tight. A certain part of this what is own and concealed before
other people becomes pushed out outside the range of subjective experiences taking the
place of destroyed space of interpersonal contacts and becoming a substitute plane on
which strength of going beyond towards another man, characterizing a human being, finds
its outlet.
Emptiness is not the complete lack of existence for Kępiński, but a perspective for man
of becoming withdrawn into his own subjective world, the resignation from the existence
with reference to external, especially social surroundings. One can compare the social reality to the physical environment of man in which his biological functions run: admittedly this
environment is not the same as the inside of the organism, however, the organism perishes
if it is dragged out from his environment and devoid possibilities of moving inside it.
Emptiness is for Kępiński a descent from the plane of existence towards – another
man, but simultaneously depriving another man of existence just on this plane. Man entering the world of schizophrenia changes not only his way of existence, but also the way of
existence of another man who through his consent for participation in his own experiencing the world, he created the chance of realization of his existence on that community
plane. Now emptiness appears in the range of existential sensing, not only in man who is
lost in the darkness of schizophrenia, but in the range of sensing his social surroundings in
equal measure. In these surroundings he arouses anxiety equal to this which accompanies
the ill person himself while getting rid of subjective content of his personality.
However, it is necessary to notice that “emptiness” meaning the distance between individual “Ego” and social “Ego” is not the same for Kępiński as “emptiness” meaning shutting oneself away in the boundaries of this what is subjective and devoid contacts with
external surroundings. We have in the writings of the author of “Schizophrenia” two ways
of understanding the notion “emptiness”. In the narrower meaning it means disproportion
of the subjective reality and experienced as the objective social reality, now it serves to a
description of man’s psychical sphere, it is the notion rather from the field of psychology
than philosophy. In the wider meaning “emptiness” means detachment from the plane of
existence towards – another man and entering the plane of existence towards - oneself,
therefore the thorough change of the man’s situation in the world, what gives this notion
the overtones which combine them with general principles concerning the sense of human
existence.
Similarly, as man cannot enter emptiness in the sense of the lack of the geometrical
space, so he cannot enter emptiness in the sense in which Kępiński has given this notion.
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Maybe only, saying metaphorically, to face emptiness, to hang over its edge, to feel its
existence to a lesser or greater extent of expressiveness, but an attempt to enter it, is always
abortive. The boundary between the existence towards – another man and emptiness of
existence towards - runs both in the psychological and in existential dimensions. An attempt to cross this boundary in the psychological dimension means the beginning of the
disease, the explosion of schizophrenia, but in the existential dimension – it means the
qualitative change of man’s existence, his appearing in the world possessing completely
different ontological status than the world known to a healthy man.
A healthy man never enters emptiness. Only a disease causes withdrawal from contacts
with others, or also, looking from a different perspective, withdrawal from participation in
other people’s world leads to the disease. Only in the face of living in a spiritual void, impossibility of existence, man gets rid of his own, subjective content and replaces the objective, external reality with it. The escape into schizophrenia is the escape from emptiness
which man faces when his separation from the social world is progressing. Although it is
not possible to deny the existence of the individual reality devoid of any plane common
with another man’s individual world, but entering this world and staying there is not possible. Withdrawal from contacts with others does not mean, however, a physical extermination of man to which his surroundings, more or less institutionalized, do not allow, however it means the end of man’s existence as the one who realizes himself (updates his existence) addressing another man and appearing in his world.
The world of schizophrenia is neither the individual world, because a division into the
objective and subjective spheres is maintained, nor the social world because it lacks an
authentic reference to another man’s world. Not being able to go down from the plane of
the existence towards – another one, man remains on it even when a real, imparting the
essence of his existence, reference to another one ceases to be possible and when the place
of another man, the co-participant of the existence, remains empty. In schizophrenia this
place is filled with the subjective, isolated content which rise the pretence of objective
surroundings independent from the ego creating it. On only one, accessible to man, plane
of existence towards another man, constant breaking one’s own isolation and broadening
the “informative metabolism” with the surroundings, this content becomes the counterweight for the existence in a total vacuum. One can say that the ill person relinquishes the
control over this content, gives it the status of the independent existence, and acts in that
way because he is not able to bear a perspective of the existence only towards - himself.
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However, also the world of the “normal” man who does not try to withdraw, due to
some causes, from contacts with others, is not free from elements coming from the subjective inside, from where they got outside to fulfil the function of existing objectively fragments of reality. Kępiński writes: “the picture of reality is never full, there are always some
missing pieces in it. We do not tolerate such missing pieces; according to the following
principle natura horret vacuum (nature abhors the vacuum) we fill them with creatures of our
imagination, our own functional structures which we stop treating as our own but we take
them for the external reality.” 5 Those “creatures of our imagination” which fill completely
a field of vision of the ill person suffering from schizophrenia are not only a symptom of
the disease. Schizophrenia does not even seem to depend on their special exaggeration just the opposite – the elements of reality existing in reality, the places which are not the
“missing pieces”, undergo the process of total extermination leaving the vacuum to which
come subjective content ,i.e., “one’s own functional structures”.
Existence on the plane of going beyond oneself has the most illusory character in schizophrenia. The subjective contents which received the status of independence are independent only seemingly because they bear the mark of the source of their origin. Fulfilling the
functions enabling man breaking his existential loneliness they possess all these features
which by “normal” people are recognised for attributes of loneliness. Man really begins to
live in the world of which he tries unsuccessfully to get out, he shuts himself away in reality
of his own “Ego” which he divides into the subjective and objective spheres.
For social surroundings the person with schizophrenia sinks into the abyss which seems
terrifying. This abyss is, however, true only for people who keep aloof from the disease,
because it becomes for the ill person himself the final and only possible form of existence.
“Together with the ill person - Kępiński writes - his world changes. The change is gradual
or violent, depending on the character of the morbid process, but in every case it is the
final change. Nothing can already happen after it. This is the end of all, the end of the
world.”4
The ill person collapses into nothingness, he goes away to the world well-known only
to him and both he as a co-participant of the social existence and his hitherto existing
world undergo the process of extermination. Admittedly he has a conviction that reality in
which suddenly he found himself is the same real, maybe even, because of exaggeration of
contrasts and thorough re-evaluating of everything, realer than this one in which he was
before development of the disease, however, this conviction would bring him to physical
4
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extermination shortly if the ill person did not exist in other people’s world in a certain way.
Withdrawing into schizophrenia, an attempt to return to emptiness (from which human
existence takes its origin) turns out to be a double defeat: not only the subjective contents
undergo the objectivity taking, on the plane of existence, another man’s place but also that
another man cannot also reconcile with withdrawal of the ill person from the community
world. One can recognise a contemporary psychiatric care for such a refusal of reconciliation with falling into the world of delusions.
When schizophrenia, however, becomes a fact and the possibility of agreement with
others disappears for the ill person, then in a certain sense, the emptiness of his reference
to another man also becomes the fact. The ill person with schizophrenia is and simultaneously is not in emptiness. Because the world in which he lives has been created by him, and
is the product of his own ego, therefore man has lost the possibility of moving in the real,
social world. The reality of schizophrenia, however, does not cancel division into this what
is subjective and objective, what is external and internal, and only transfers the boundaries
of that division. The existence in schizophrenia is a different kind of existence than the
existence on the plane towards – another man because the ill person realizes his existence
without appealing to the reality of community. Existing in the real isolation from the social
world and filling the resultant emptiness with the creatures of his own psychical actions,
that man is still co-creating other people’s world - existing for them, though according to
different principles, on the plane of the existence towards – another man.
It seems now that the perspective of emptiness of existence towards – another man allows to appreciate validity and importance of relationships with others, to discover their
true dimension and clear the way of their comprehension from distortions caused by ignorance of one’s own situation in the world. It is not at all obvious that re-evaluating of the
world which happens in schizophrenia, is a symptom of the disease. One can also accept
that the disease which threatens the total degradation of the existence in the social world
allows to realize the proportion of phenomena setting in the reality surrounding man. Realizing that the distance between isolation from the world and participation in the world is
neither huge nor unambiguous. It forces man to take off a mask of pretences, and keep
from contacts with others only this what is authentic and important.
On the other hand, a cruel and ruthless world of healthy people possesses, at least on
the plane of relationships with others, more features of delusion than the world of the ill
persons with schizophrenia. “It is not excluded - Kępiński writes - that hidden features of
the members of the community play a larger role in the collective life, not clearly manifest-
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ing while observing them individually, and appearing intensely when they undergo totalling
in the social life. (...) On the contrary, such features as sensibility, sensitivity, desire of empathizing in another man and readiness to help him, which while looking into individual
figure hide under rich schizophrenic symptomology appear only in community.”

7

Using

applied by Kępiński a metaphor of the mask, by means of which man comes in the contact
with another one, or which he puts on as a result of this contact, one can say that this mask
gives to a face wearing it a certain tint of delusion, the shadow of madness, appearing actually in this that an inauthentic mask takes another man’s place on the real plane of existence.
Endeavour to going beyond oneself and identification of one’s own world with the social world seems so strong that man is not able to distinguish an authentic existence towards – another man, true complement of his ego by allowing another man to coparticipation in himself from illusions and pretences about which truthfulness he is convinced. One can have an impression that the world of schizophrenia which did not detach
from the community world yet is truer than last one. Breaking up the worlds just begins
while withdrawing by the ill person from the illusory existence towards – another man,
from wearing a false mask, but authentic relationships with others, as more stable undergo
a breach in later stage of the disease.
The world of schizophrenia possesses certain common features despite individual differences in the course of the disease. “Though general events selectively influence the
subject matter of the schizophrenic world - Kępiński writes - so that it has changed dependent on an epoch and a cultural circle and looked differently a half century age than at
present, however, certain motives repeat themselves: struggle of opposite strengths, acting
on distance, appearance of the usual picture of the world. (...) The ill person has discovered
the essence of reality, Kant’s Ding an sich.”5
However, there is no way to allow to decide whether the schizophrenic discovery “the
thing in itself” makes up one of the symptoms of the disease, an illusion produced by brain
tormented by the disorders of transformation of chemical compounds, or also an escape
into the world of schizophrenia really brings closer the man to the essence of the thing.
The illusion of unreality of phenomena received by the senses, intuition that under reality
known from experience there is other reality truer than the previous one, Schopenhauer
finds for the basic condition for scientific philosophising.

5
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Why being guided by a stereotype of schizophrenia as a mental disease would we have
to recognise as true only this what finds the healthy man’s consciousness? A. Kępiński
writes about similar doubts claiming that: “the distortion of the reality’s picture is the essence of delusion. This is not the exact definition, because we do not know how the reality’s picture which is not distorted looks like and whether our so-called normal perceiving it,
is not a distortion yet. In general, consensus of the public opinion is adopted, i.e., this what
majority of people finds as reality is not treated as delusion.”6 Maybe emptiness which is
inaccessible for man and before which he is protected by an escape into schizophrenia, also
means a certain kind of cognition paid with disintegration of personality. It would be hard
obviously to say what is more primal: cognition in relation to a disease or a disease in relation to cognition, however, the above mentioned interpretation as a metaphor of the human desire of cognition of reality seems tempting.
Man’s relationship with the surrounding world
Kępiński distinguishes two principal man’s attitudes towards the world surrounding him:
the attitude “to” and the attitude “from”. In the first attitude the world is perceived as
friendly, giving more pleasure than unpleasantness and encouraging to approach it. In the
attitude “from’ outweighs hostility to surroundings, a conviction that the presence in the
world provides with much more distress than withdrawal from it. Depending on the current situation man has to choose between the attitude “to” and the attitude “from”.
However, these attitudes have been retained in memory already in the earliest phase of
childhood and define a general way we perceive the world which will determine shaping
relationships with surroundings by man through his whole life. People whom in their early
childhood retained the attitude “to” were shaped to perceive the world as friendly. That
attitude means easiness and naturalness of making real contacts with others, resisting to
emptiness in which man collapses - ceasing his always turned towards the external world activity. Striving to identification of one’s own world with different people’s world man
with the attitude “to” allows a personality shaped in early childhood to flow naturally with
current of life, not even noticing an effort which he puts in overcoming threatening him
incessantly emptiness. Unlike man in whom outweighs the attitude “from”, he turns his
face towards other people, more sensing emptiness around him than clearly perceiving it.
In the attitude “from” outweighs the opposite direction: to keep his existence on the
plane towards – another man, a human being has to overcome resistance incessantly, over6

A. Kępiński, Rytm życia, Kraków, 1978, p. 183f.
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come anxiety aroused by surroundings, flow against the tide of one’s own destination, so to
speak. A defeat in contacts with others which for man with an advantage of the attitude
“to” makes up a natural element of reality, however, for man with an advantage of the
attitude “from” means further pushing down in the direction of emptiness of which getting out will be more difficult later than it was before an attempt to deepen his existence in
the social world. That anxiety in the face of necessity beyond himself and appearing in
another man’s world and allowing him to appear in his own world, one can interpret not
only as psychological anxiety caused by experiences from the early childhood. Equally well
it allows to interpret as the “existential” anxiety caused by the consciousness of this what is
for man’s existence leaving the plane of existence towards – another man.
The objective measure of identification of one’s own world with the external world can
be a level of commanding the community’s language - both a language as a system of
words (signs) linked with grammatical rules as a language of non-verbal signals (facial expression, gestures) and symbols being the product of culture. “Because language - Kępiński
writes - as means of communication between people thanks to which we enter a ready
system of notions, valuing and in cultural wealth created by the previous generations, is
based first of all on this what is common for all people in the given cultural circle and is
based on the collective experience.”7
Learning a language of the given community is the condition of participation in it, and
all attempts to go beyond this what belongs to the community mean the loss of the possibility of communicating. The disintegration of the ability of using the language characterizes both mental diseases, especially schizophrenia and every kind of activity requiring distancing oneself from patterns of understanding reality created by the community (science,
philosophy, art). Every new field of knowledge requires creation of proper terminology for
it, without which it is impossible deepening and passing on captured knowledge. The necessity of using a different language than the community language aiming at expressing the
content which the community does not perceive, becomes particularly visible in art. Its
essence actually consists in expressing this what nobody has expressed earlier, and meanings impossible to express with help of a colloquial language.
There where a language comprehensible for the community ceases to be sufficient, and
where arises a need of constructing a new language, and then making it comprehensible for
the community, there one can always discover man’s separation from the social world and
descending from the plane of existence towards – another man.
7
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The widely comprehended a communication process between man and the external
world calls Kępiński “informative metabolism”. That metabolism makes up the condition
of correct and effective functioning of man in the world, achieving practical aims, at the
same time it leads to shaping a picture of the world which superiority over a picture of the
world coming into being in schizophrenia (in the sense of larger faithfulness of the objective reality) is not obvious for Kępiński. Man being driven by anxiety of emptiness tries to
run away before it and concentrates on this what enables that escape. “Everyday matters the author writes - small problems, joy, distresses, worrying about providing the means of
upkeep - blunt the blade of great emotions, dreams, ideas. Elevated matters change to a
small coin.” 11 This what in life is really important is left on the margin, as though magnifying small matters and diminishing essential ones on purpose.
In the chase for everyday matters being at the same time an escape from rejection by social surroundings, only the few are successful to stop. This coming to a halt is, however,
necessary for every philosophical reflection over the structure of reality, is the condition of
looking at one’s own existence from outside and realization that this existence possesses
much more dimensions than man heading to the nearest aims. That coming to a halt and
the thought over the world require, however, not only intellectual predispositions to
searching a general sense in this what is individual, but the courage to break fetters which
bond man with another man’s world, not enabling him to look independently at reality, the
courage of submerging into loneliness of one’s own inquiries. Man who never spends time
in loneliness is not capable of the philosophical reflection.
Seeking understanding of the surrounding world you should limit your contacts with
others, transfer on purpose one's existence from the plane of existence towards – another
man to the plane of existence towards-oneself, which at the moment of this transfer
changes into the plane of existence towards - the truth. Although the perspective of hanging in the vacuum is terrifying, then man seeking truth, however, decides to face this perspective in order to alter the direction of the escape from emptiness. Instead of living in
the world of illusion, exaggerating this what is small and diminishing this what is essential
in the world which Kępiński called the ”world of delusions” this man makes a reevaluation of surrounding him reality. That re-evaluation shuts him away, however, towards
another man’s world who did not carry out this re-evaluation or did it in a different way.
One of the negative features of the present civilisation is, according to Kępiński, replacement of authentic inter-human contacts with a set of false masks protecting against
the necessity of full appearing in the social world. The cause of this condition of the thing
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is “shrinking” of the world, its overcrowding - not only with different people, but first of
all with great quantity of information before which it is harder and harder to defend oneself. “Man feels in his life - Kępiński writes - as in a overcrowded tram, other people disturb him and that is why they become indifferent or hostile even”.8 Despite wealth of
possibilities of realizing the endeavour to cross his isolation, man shuts away before others,
as though worrying that he would lose the control over the direction to which his existence
aims, and that he will become the element of the crowd and lose this sphere isolated from
surroundings before which he runs away finding a sense of his life in this way.
Although the quantity of contents provided by other people, or also by the world in
general, is huge, then these contents, however, do not seem to suffice to creation a plane
for a human being on which he could realize a sense of his existence. For the existence on
the common plane with other people is necessary - about what already Hegel said - consent for this existence received from another man. Nonetheless, the present informative
crowd seems to have, however, a completely different aim: passing on information does
not signify the endeavour to tightening social bonds and improving their quality, but it
makes up a certain kind of the substitute of these bonds, it appears, so to speak, in their
substitution and rather aspires to being the sense of the man’s existence than the plane on
which he could begin the realization of this sense. The man’s real presence does not accompany information as the subject being a condition of full existence of another man.
Kępiński’s views concerning art and an artist in the context of emptiness
Similarly, as a philosophical thought requires a certain withdrawal from contacts with
other people, breaking hackneyed stereotypes and shutting oneself away within the boundaries of one’s own “Ego” from behind which one can lead the observation and the analysis
of phenomena setting in the external and internal reality which are devoid of emotional
commitment. Such an artist’s attitude, i.e., the aesthetical contemplation of the world requires overcoming the social way of experiencing reality and the elaboration of individual
attitude towards the world.
“Unlike the natural attitude - Kępiński writes - which strives to the subordination of surrounding world to the will of an observer (...), an artistic attitude is based on the emotional
relation to the surrounding world and using contrasts of pleasant and unpleasant, beauty
and ugliness.”

13

This attitude forces upon an artist with larger or smaller obviousness for

sure, however, the total confiding in one’s own way of feeling, trusting one’s own vision of
8
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the world, and it combines simultaneously with lack of confidence to the vision of the
world imposed on by another man. It places the artist before the choice: he can save another man for the price of withdrawing from participation in another man’s world - as an
artist - his individuality, or, caused by doubts concerning this whether his vision turns out
sufficiently expressive to make up the consciousness of emptiness opening after trusting
this vision, to remain a participant of the existence in the community.
If we agree that not every man can be named as an artist, and that this what distinguishes an artist from not an artist, is ability to the aesthetical contemplation of the world,
to uncover in things a certain level of their existence which appears to the artist as the
aesthetical value of the object, then we come to the conclusion that there where usually is
another man’s co-participation in man’s existence, the co-participation of the aesthetical
value of the world appears for the artist there. Consciousness contemplating the object,
absorbing his existence as the existence gifted with the aesthetical value, crosses formed
emptiness after withdrawing from the plane of the existence towards – another man just
through filling it with the aesthetical content. The skill of perception in the world of meanings which understanding is not possible on the plane of the existence towards – another
man, on the plane of a “dialogue” comprehended existentially adds a human being the
courage to realize himself threatening him emptiness and creates possibility of filling it.
Conclusions
(1) A natural and also the easiest way of existing is, saying in the language of philosophy
of dialogue, the existence - towards – another man, i.e., real or apparent breaking one’s
own isolation in the world and constant entering the plane on which man completes his
ontological status by opening to another man’s existence. The notion of a dialogue does
not mean here obviously a discussion in which one of partners speaks and another one
answers him, but it means much more: it defines a certain component of human nature, the
basis on which an individual can fully realize a potential content of his existence. In the
dialogue occurs the change of the individual way of man’s existence, in which he is separated from the world, to social one, not only associated with the world, but also co-creating
this world on equal terms with its remaining elements.
(2) The sense of human existence is realized in the constant escape from emptiness.
Both plunging into emptiness (in the sense of withdrawing from real contacts with others,
not in the sense of plunging into the abyss of one’s own identity) and as total identifying
with the external world mean the loss of this sense. Emptiness is not, however, equivalent
to loneliness. Since loneliness is longing for another man and painful feeling of his absence,
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so it results from the endeavour to the existence in the community world, so it is a symptom of the escape from emptiness. It comes into being then, when really existing another
man, who filled with his existence the man’s existence who felt loneliness, goes away. In
the place which was taken by another man, longing comes into being, a certain picture
which demands filling with a real content.
(3) Plunging into emptiness the man shuts himself away before another man’s world, he
reduces his existence to the plane of the existence towards - himself and he does not feel
longing because he is not able to cross the boundaries of his own individuality. Sinking into
emptiness and refusing other people a right to participate in his existence, man plunges
others into loneliness.
(4) One can describe man’s situation in the world, however, as a constant withdrawing
from the plane of the existence towards – another man and simultaneously opposing to
this withdrawal. The further man stood back from the social world, the further grows his
desire to return to this world. Finally this endeavours takes the form of breaking his own
”Ego” and throwing out its certain part beyond the range of this what is recognised for
one’s own and subjective. However, also the healthy man’s world, felt by him as objective
(in the meaning: existing independently of him) does not consist only of the external content in the relation to the perceiving its subject, is not the world fully objective, but it is
filled with the smaller or larger quantity of the content created by the perceiving them
subject. The real and existing beyond the man’s external world content is accompanied by
the content transferred from the internal world and filling the places in which emptiness
turned out to be the most severe. The share of this subjective content in the general picture
of the world is, however, so tiny that it does not disturb efficient functioning in it.
(5) According to the above mentioned interpretation, man escaping from emptiness remains constantly in its range and incessantly has to seek new escape roads. The simplest
and the most natural way against emptiness threatening man is the existence in the community, constant updating of the existence towards – another man and simultaneously
consent for participation of another one in one’s own existence. However, the full existence at the community level, putting on the mask which is supposed to integrate with man
wearing it, is not possible due to various causes. Man seeks at that time, more or less consciously, the substitute of this what another man means for his existence. While withdrawing into emptiness he creates for himself another man existing as though virtually. Because
both for philosophical thought over the structure of reality (irrespective of it whether it sets
on the plane of the “true” science, with the use of strict rules and the methods having a
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scientific character, or also on the plane of a common reflection over the sense of one’s
own life), as also the aesthetical contemplation of reality, especially coerced by various
circumstances, the escape into a mental disorder – it all seems to signify that man through
his whole life has to oppose to incessant sinking into emptiness.
Summary
The history of psychiatry in Poland, or history of Polish psychiatry is extensive and original. Antoni Kępiński belongs to its largest post-war representatives. His main scientific
interests focused around schizophrenia and consciousness changes resulting from disturbed, on various planes, relationship between the subject and the world. Taking care of
patients from former concentration camps Kępiński managed to work out his own interpretation of such states as anxiety, melancholy and emptiness that he has actually identified
to some extent with schizophrenia.
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Analiza dzieł ks. Tischnera, jak i innych publikacji powstałych nad jego myślą filozoficzną, prowadzi do jednego istotnego wniosku. Otóż, w świetle tego wszystkiego, co napisano
i powiedziano o tischnerowskiej filozofii spotkania i dialogu, można wyraźnie stwierdzić, że
podstawą jej zrozumienia są dwie szczególnie ważne kategorie moralne, a mianowicie wolność i odpowiedzialność1. Obie kategorię, występują od siebie w pewnej odległości. Można powiedzieć za Tischnerem, że o ile wolność jest przypisana rozumnej naturze człowieka, to już
odpowiedzialność koniecznie musi być wykształcona i uformowana w życiowej postawie
człowieka. W perspektywie tej tezy należy przyjąć, że tylko człowiek odpowiedzialny, będąc
sprawcą swoich czynów zdolny jest nadać pełny sens swojemu życiu, w przeciwnym razie,
to własne życie może utracić. Dlatego też, odpowiedź na pytanie: jak rozumieć sens i cel
swego życia, oraz jakimi wartościami powinien kierować się człowiek w swoim postępowa1

Powyższy temat ks. Tischner szeroko omawia między innymi w: Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1975; Etyka
Solidarności, Kraków 1981; Myślenie według wartości, Kraków 1982; Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1993. Również
inni autorzy analizujący myśl ks. J. Tischnera, kategoriom wolności i odpowiedzialności przypisują kluczowe znaczenie dla zrozumienia dorobku filozoficzno-etycznego krakowskiego myśliciela. W tym miejscu warto wymienić prace, między innymi: W. Bożejewicz, Tischner – Poglądy filozoficzno-antropologiczne, Warszawa 2006; I.
Strapko, Apologia nadziei – w filozofii i pedagogice Józefa Tischnera, Kraków 2004; J. Kwapiszewski, Filozofia ks. Józefa
Tischnera jako źródło dialogu, Słupsk 1998; K. Wieczorek, Dwie filozofie spotkania: konfrontacja myśli J. Tischnera i A.
Nowackiego, Katowice 1990.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

162

Wiesław Bożejewicz

niu? – jest nadzwyczaj ważna dla jego życia. Brak tej odpowiedzi jest oddaniem pola siłom,
które – w imię własnego interesu – chcą zniszczenia jego wolności.
Tischner znając ten prosty mechanizm, wprost prowadzący do poddania się człowieka
siłom, czy to zewnętrznym, czy też własnej samowoli, która jest również niczym innym jak
okrutną i niszczącą siłą, woła o potrzebę zbudowania większej niż dotychczas świadomości
i wiedzy na temat dramaturgii ludzkiego losu2. To wołanie jest również głosem na rzecz odkrywania pełnej prawdy o człowieku, który – jako osoba ludzka – jest zobowiązany do
zachowania własnej niezbywalnej godności 3. Zachowanie jej, jest tylko możliwe, kiedy we
wspólnym froncie ludzi dobrej woli, problemem kluczowym ludzkiego życia stanie się
prawda o człowieku, która zarazem będzie najwłaściwszym warunkiem dla udzielenia odpowiedzi na to podstawowe pytanie, kim jest człowiek?
Zdaniem Tischnera uzyskanie tej odpowiedzi nie jest ani proste, ani wcale łatwe. Bowiem dzieje człowieka, w pełni ukazują dramaturgię jego losu. Niemal od samego początku
jego historii, człowiek szedł po meandrach niepewności i niewiedzy. Dzisiaj, jakkolwiek
mając już doświadczenie własnej historii - mówi Tischner - człowiek może iść w przyszłość
z nadzieją. To jednak, jego zdaniem, wypełnienie tego warunku wiąże się z prawdą o nim
samym. Ona zaś sprowadza się do tego, że nie sposób budować postępu i rozwoju, nie
uwzględniając przesłanek etycznych i moralnych w procesach edukacyjnych i wychowawczych współczesnych ludzi. Stale należy pamiętać, że nie tyle postęp, jako taki jest podstawą
pomyślności człowieka, a z nim wszystkich ludzi, co przede wszystkim obecność pierwiastka moralnego i etycznego stanowi zasadniczą siłę sprawczą dla jego pomyślności. Punktem
wyjścia w tej trosce o pomyślność człowieka, dla Tischnera jest przede wszystkim personalistyczna interpretacja człowieka i jego egzystencji, którą zbudował na dociekaniach wokół
niego, rozumianego już jako osobę ludzką.
Etymologia pojęcia osoba wyprowadzona została od łacińskiego słowa,persona, sięgającego swoimi korzeniami do greckiego terminu prósopon tzn. maski wkładanej przez aktora w
starożytnym dramacie greckim, a w języku Etrusków określanej jako phersu4. To pojęcie
można spotkać, już w dawnych słownikach języka polskiego np. Słowniku Brucknera5.
W czasach nam współczesnych człowieka zaczęto określać mianem osoby ludzkiej, rozu-

2
3
4
5

Por. J. Tischner, Filozofia dramatu, Paryż 1990; Spór o istnienie człowieka Kraków 2000.
Jan Paweł II, Centesimus annus, Wrocław 1991r., p. 37; M. A. Krąpiec, Osoba ludzka i jej błędy w rozumieniu, w:
Błąd antropologiczny. Zagadnienia współczesnej metafizyki nr 5 pod red. A. Maryniarczyka i K. Stępień, Lublin 2003 r.
W. Granat, Personalizm chrześcijański, Poznań 1985 r., s. 55-86.
M. A. Krąpiec, Kim jest człowiek?, w: Wprowadzenie do filozofii, pod red. M. A. Krąpca, S. Kamińskiego, Z. J.
Zdybickiej, A. Marynirarczyka, P. Jaroszyńskiego, Lublin 1992 r., s. 313.
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mianej jako istotę rozumną i wolną, zaś pogląd, który wokół niej sformułowano nazwano
personalizmem6.
Zresztą kategoria osoba stanowi współcześnie, jak już powyżej wspomniano, punkt wyjścia dla całego kierunku myślenia filozoficznego7. Kierunek ten ma wiele odmian i nurtów,
a do jego głównych przedstawicieli należą m.in. M. Scheler, E. Maritain, E. Mounier,
K. Wojtyła8. Podstawą i filozoficznym założeniem procesu tworzenia siebie, jak i świata
w myśli personalistycznej jest osoba. Powstaje, zatem pytanie: kim ona jednak jest i jak
należałoby ją określić? Odpowiedź nie jest ani łatwa, ani prosta. Otóż, osoby nie możemy
rozumieć w kategoriach przedmiotowych. Nie jest ona czymś stałym, a więc nie można jej
charakteryzować w sposób, w jaki charakteryzuje się rzeczy. Osoba – pisze E. Mounier –
jest jedyną rzeczywistością, którą poznajemy i zarazem tworzymy od wewnątrz. Wszędzie obecna, nigdy
nie jest dana. Jest [...] przeżywaną działalnością autokracji, komunikacji i przynależności, którą daje się
uchwycić i poznać w swoim akcie jako ruch personalizacji 9.
Z kolei Karol Wojtyła uważa, że człowiek jest „kimś”10 – i to go wyodrębnia wśród reszty
bytów realnie istniejącego świata, które przedmiotowo są zawsze tylko czymś. Kiedy mówimy o człowieku, to zawsze mówimy o nim, jako o kimś, kto w sposób zasadniczy różni się
od rzeczy; dla których zarezerwowane jest słowo coś. Wojtyła wyraźnie podkreśla rozróżnienie człowieka od rzeczy. Istnienie człowieka różni się w sposób diametralny od istnienia
rzeczy i nie może być redukowane do poziomu istnienia bytów nieożywionych.
Również podejmując ten aspekt rozważań odnosimy się do personalistycznej interpretacji człowieka, która mieści się w antropologii filozofii klasycznej nurtu realistycznego.
Gdzie punktem wyjścia w tym nurcie filozofii jest zawsze odpowiedź na pytanie: kim jest
człowiek i jakie jest jego miejsce w porządku istniejących bytów? Odpowiedź na tak postawione
pytanie decyduje o stosunku człowieka do świata i innych ludzi, oraz wyznacza sens nie
tylko jego moralności, lecz także pracy, kultury i rozwoju osobowego.
Niemal wszyscy ludzie przyznają, że człowiek wśród wszystkich stworzeń zajmuje miejsce poczytne i wyjątkowe. Po pierwsze, jest uposażony zarówno we własności, jak i zdolności, których brak jest u innych stworzeń. Ta wyjątkowa jego pozycja sprawia, że to on, jako
6
7
8

9
10

W. Szewczyk, Kim jest człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Tarnów 1998, r., s. 138.
F. Adamski (red.), Poza kryzysem tożsamości. Ku pedagogice personalistycznej, Kraków 1993, s. 9-15.
K. Wojtyła, Personalizm tomistyczny, w: Znak nr 13 (1961) s. 664 – 674; Osoba: podmiot i wspólnota, w: Roczniki
Filozoficzne 24 (197), s. 6-39; Wykłady Lubelskie, Lublin 1986 r.; W. Chudy, Na odsiecz prawdzie o osobie ludzkiej
w: Wprowadzenie do: R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, Lublin 1996 r., pisze: Personalizm Wojtyły, będący istotnym
rdzeniem całej nauki Jana Pawła II jest w Polsce niedoceniony, (s. 18) i wymaga nowego odkrycia.
E. Mounier, Co to jest personalizm?, Wybór i redakcja Andrzej Krasiński, Warszawa 1960, s. 8.
K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1986 r., s. 24.
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jedyny, jest Królem wszystkich stworzeń i jemu jest postawione szczególne zadanie - jak
mówi Biblia: uczyń Ziemie sobie poddaną11. Wykorzystując swoje wszystkie zdolności, człowiek
jest tym, który świadomie, według własnego, wcześniej przemyślanego projektu, choć nie
zawsze odpowiedzialnie, podporządkowuje sobie Ziemię - z jej bogactwami i zasobami
naturalnymi. Od początku dziejów Ziemi mamy liczne dowody, które jednoznacznie mówią
nam, że on jest jedynym jej gospodarzem i oprócz niego, nikogo takiego innego gospodarza
nie ma. Po wtóre, człowiek jest osobą, owym subiectum12, w którym istnieje ontologiczna
jednia elementu fizycznego i duchowego. Innymi słowy nosi w sobie ukonstytuowaną treść
dwóch elementów, które istnieją w nim tylko razem. Człowiek w swoim istnieniu zawiera
ontologiczną jedność, która przybiera charakter substancji 13.
Człowiek, posługując się rozumem, nabywa zdolności zmysłowe i umysłowe. Jednak nie
chodzi tylko o spostrzeganie, czucie, słyszenie, ale przede wszystkim o nowy rodzaj poznania, jakim jest poznanie intelektualne, w którym zachodzą całkowicie nowe procesy umysłowe, takie jak: rozpamiętywanie, wyobrażanie, zapamiętanie, analizowanie, porównywanie, w końcu dociekanie i przypominanie sobie. Właśnie to, co szczególnie człowieka wyróżnia spośród innych stworzeń, to jest przede wszystkim władza umysłowa, innymi słowy
zdolność życia umysłowego, opierająca się na rozumnej myśli.
To ona jest podstawą rozwoju człowieka, zarówno w porządku zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Zatem, rozwój u człowieka ma wielorakie wymiary i zawsze zmierza do aktualizacji istniejących w nim możliwości, tzn. ku pełniejszemu człowieczeństwu. Stąd też,
człowiek rozwija się w zarówno w sferze fizycznej i psychicznej, jak i cielesnej oraz duchowej. Gdzie jego rozwój cielesny dokonuje się w jego środowisku społeczno-kulturalnym.
Natomiast jego rozwój duchowy, ujawnia się w rozwoju umysłu i woli, tj. uczuć i świadomości, ocen i postaw moralnych i religijnych. Szczególną jednak rolę w rozwoju duchowym
człowieka odgrywa kultura. W niej, bowiem mobilizują się wszystkie siły, stanowiące
o duchowym wymiarze ludzkiej egzystencji. Jak zauważa Jan Paweł II Kultura jest tym, przez
co człowiek jako człowiek, staje się bardziej człowiekiem: bardziej,,jest’’ (...). Człowiek i tylko człowiek
się w niej wyraża i w niej się potwierdza14. Zatem rozwój osobowy, jeżeli chcemy, żeby był autentyczny to musi być zintegrowany, a więc obejmujący wszystkie wymiary człowieka.
Integracja jest scalaniem, procesem tworzenia całości z części, włączaniem jakiegoś elementu
11
12
13
14

Por. Księga Rodzaju, Rdz 1, 28.
K. Michalski, Heidegger i filozofia, w: J. Tischner, „Filozofia współczesna”, Kraków 1989, s. 137.
E. Morawiec,. O filozoficznym pojęciu sensu ludzkiego życia, w: Filozoficzne orientacje w wyborze sensu życia, pod red. P.
Mazanki, Warszawa 2000 r., s. 33.
Jan Paweł II, Przemówienie podczas wizyty w siedzibie ONZ do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) w Paryżu
w dniu 2. VI. 1980 r., AAS 72 (1980), s. 741.
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w całość; jest to zespalanie i zharmonizowanie składników. Integralny rozwój przede
wszystkim oznacza rozwój całościowy. Rozwój integralny musi więc obejmować wszystkie
sfery człowieka: fizyczną, zdolność spostrzegania i kojarzenia, aktywność intelektualną,
życie uczuciowo – emocjonalne, a także zdolność wyboru właściwych wartości i realizacji
zamierzonych celów15.
Również w podobnej perspektywie omówienie zagadnienia podmiotowości człowieka
znajdujemy na gruncie filozofii Tischnera, który pod używanym przez siebie terminem
podmiot, przyjmuje że to taki byt poznający, który czuje, doświadcza, myśli rozumuje, a nawet dokonuje świadomego wyboru, decyduje, tworzy w sensie artystycznym16. Właśnie tak rozumiany termin
podmiotu stosuje się tylko do ludzi.
Tak funkcjonujący człowiek – podmiot własnej sprawczości doświadcza w przeżyciu podmiotowym własne osobowe Ja17. Wówczas to osobowe Ja mówi własnym doświadczeniem
człowiekowi o jego ośrodku władzy nad nim samym, którym jest jego własna rozumność.
To ona sprawia, że życie ludzie ma konkretny sens i w perspektywie ludzkiego czynu sprowadza się do konkretnego dobra, które przy tych założeniach staje się z jednej strony dobrem moralnym człowieka, a z drugiej dobrem wspólnym, które obejmuje również i innych
ludzi. Takie nakreślenie charakteru ludzkiego czynu wynika z rozumności natury ludzkiej.
Gdzie jej szczególny charakter suponuje, że sam człowiek na gruncie własnej podmiotowości uzdolniony jest: po pierwsze do poznania prawdy, a po wtóre do budowania więzi
z drugimi ludźmi na gruncie prawdziwościowych relacji. Obie te własności wskazują na
treść osobowego życia człowieka, podmiotu dokonującego własnych czynów.
Szczególnym rodzajem świadomego działania człowieka, zdaniem Tischnera jest rozmowa-dialog18 pomiędzy ludźmi. Zdając sobie z tego sprawę, Tischner radzi dalej, aby w przestrzeni życia społecznego istniała wielka potrzeba nieustannego upominania się o prawo do
prowadzenia pogłębionej rozmowy nad kształtem ludzkiego życia, która jest też i w jakimś
sensie mocnym głosem nad określeniem jego sposobu bytowania i celu. Obecność tego głosu,
w przestrzeni życia społecznego, wydaje się warunkiem sine qua non dla poprawnego i dobrego istnienia człowieka, jak i wszystkich ludzi. Idąc dalej, Tischner stwierdza, że chodzi
tutaj o taki sens istnienia, który byłby wolny od wszelkich ułomności. Aby tak rzeczywiście
było, konieczna jest jasna i zrozumiała definicja człowieka. Posiadając ją, można w sposób
15
16
17
18

J. Majka, Wychowanie personalistyczne – wychowaniem integralnym, w: „Człowiek, Wychowanie, Kultura. Wybór Tekstów”,
(red. F. Adamski), Kraków 1993 r., s.103.
Por., W. Bożejewicz, Tischner – Poglądy...., dz. cyt., s. 69-73.
Por., K. Wojtyła, Osoba i czyn, Lublin 2000, s. 20.
Por. Por., W. Bożejewicz, Tischner – Poglądy...., dz. cyt., s. 74-75.
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odpowiedzialny zbudować wizję człowieka, a z nią jego rozwój i postęp cywilizacyjny.
Dzisiaj już wiadomo, że zależą one od formacji intelektualnej i moralnej człowieka oraz
jego wychowania19.
Dlatego też, Tischner ośmiela się wpierw postawić pytanie, dla przykładu: jak uczynić
człowieka podmiotem swego życia? oraz jak pokazać i uświadomić mu możliwości sterowania własnym
rozwojem, bez ryzyka zachowań destrukcyjnych?  odpowiadając nań, słusznym jest zdaniem
Tischnera ukierunkowanie wysiłku edukacyjnego i wychowawczego na drogę poznania
dobra, prawdy i piękna20. I zdaniem Tischnera, można to dokonać dzięki uwzględnieniu
kategorii „wolności”21, która czyni człowieka podmiotem jego własnych czynów.
Zasadniczo mamy trzy źródła dla tych czynów: a) wybrany przedmiot; b) zamierzony
cel, czyli intencja; c) okoliczności działania. One razem stanowią konstytutywne elementy
moralności czynów ludzkich. Gdzie wybranym przedmiotem jest dobro, do którego rozumna wola kieruje się w sposób dobrowolny, stanowiąc przy tym materię czynu ludzkiego.
Wówczas akt woli wybiera określony moralnie przedmiot, ma to miejsce, o ile rozum uznaje i ocenia go, jako złączony lub niezgodny z prawdziwym dobrem.
W odróżnieniu od przedmiotu, podmiot działający kieruje się intencją. Mówiąc o niej
musimy dostrzec jej wartościujący charakter, w sensie oceny moralnej ludzkiego działania,
bowiem on sytuuje się w wolitywnym źródle działania i określa się przez cel. Gdzie celem
jest pierwszy element intencji, który wskazuje na charakter czynu człowieka.
Intencja oznacza zwrócenie się woli do celu i dotyczy przede wszystkim kresu działania.
Innymi słowy, jest ona ukierunkowaniem na przewidywane dobro podejmowanego działania. Zasadniczo ona nie ogranicza się tylko do ukierunkowania naszych poszczególnych
działań, ale również może porządkować, pod kątem tego samego celu wiele działań. Albowiem działanie może być inspirowane wieloma intencjami. Stąd dobra intencja, np. pomoc
bliźniemu, nie czyni ani dobrym, ani słusznym zachowania, które samo w sobie nie jest
nieuporządkowane, jak to ma miejsce w przypadku kłamstwa. Albowiem cel nie uświęca
środków. Zatem nie można usprawiedliwić skazania niewinnego, jako uprawnionego środka dla ratowania danej społeczności. Przeciwnie, zła intencja np. próżna chwała, czyni

19

20
21

L. Pytka podkreśla, że postulaty automizowania zachowań wychowanków oraz akceptowania ich podmiotowości, mają w praktyce wychowawczej duże znaczenie i wynikają z uprzednich założeń antropologicznych.
Por. L. Pytka, O istocie resocjalizacji, w: Opieka, Wychowanie, Terapia. Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, nr
4 (24), Warszawa 1995 r., s. 6; A. Czapów, Antropotechniczne i antropologiczne aspekty wychowania, w: Socjotechnika.
Jak oddziaływać skutecznie? pod. red. A. Podgóreckiego, Warszawa 1970 r., s. 204.
Por, F. Konieczny, O wielości cywilizacji, Komorów 1997, s. 23-45.
Por. J. Tischner, Nieszczęśliwy dar wolności, Kraków 1993; Słownik filozofii, Kraków 2004, s. 247 – 248, (red.). Jan
Hartman.
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działanie złym, chociaż – same z siebie – może być czymś dobrym, np. danie komuś jałmużny.
Okoliczności, a z nimi związane konsekwencje, są drugorzędnymi elementami ludzkiego czynu. Bezpośrednio one przyczyniają się do powiększenia lub zmniejszenia dobra lub
zła moralnego. Również okoliczności mogą przyczynić się do zwiększenia lub zmniejszenia
odpowiedzialności człowieka, dla przykładu w działaniu ze strachu przed śmiercią. Z drugiej strony okoliczności nie mogą same z siebie zmienić jakości moralnej samych czynów,
nie mogą uczynić ani dobrym, ani słusznym w działaniu, które jest złe samo w sobie.
Dlatego też, Tischner pozostając wierny chrześcijańskiej moralności, zagadnienie czynu
ludzkiego odnosi wprost kategorii wolności, którą pojmuje wieloznacznie. Dla Tischnera,
kategoria wolności związana jest z istotą osoby, jej godnością, prawami i obowiązkami,
a także sensem i celem ludzkiego życia. Wolność stanowi ponadto fundament struktur
międzyludzkich, na jej podstawie dochodzi do różnego rodzaju kontaktów międzyosobowych22. Wśród wielu znaczeń można wyróżnić: wolność zewnętrzną (obywatelską, polityczną, społeczną, wolność od przymusu zewnętrznego) oraz wolność wewnętrzną (indywidualną)23, która stanowi główny przedmiot wokół egzystencjalnego wymiaru ludzkiego
życia. Ogólnie można stwierdzić, że wolność to zdolność wyboru celów i środków do ich
osiągnięcia oraz umiejętność wybierania dobra i otwarcia się na dobro. Analizując kategorię
wolności u Tischnera, trzeba również zaznaczyć, że jest ona jednym z podstawowych przymiotów człowieka oraz konstytutywnym elementem jego tożsamości. Dla Tischnera wolność
jest zdolnością do decydowania o samym sobie, oraz jedną z fundamentalnych wartości
człowieka, która specyfikuje ludzki byt oraz stanowi jego trwały fundament i sens24.
Przysługująca człowiekowi wolność jest wprawdzie często limitowana w różnych sytuacjach, a podstawowe jej ograniczenia związane są już samą naturą ludzką ( np. człowiek jest
zdeterminowany warunkami i możliwościami swego ciała, czy chociażby kondycją psychiczno-duchową). Rozważając dalej sytuację wolności człowieka, Tischner stwierdza, że ona
napotyka także często na ograniczenia społeczne, które wynikają zarówno z troski o zachowanie dobra społecznego, jak i powstają w sytuacji, kiedy system polityczny zaczyna
ograniczać, w sposób niesprawiedliwy, prawa człowieka25.

22
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J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 305.
Tamże, s. 311.
Por. J. Tischner, W krainie schorowanej wyobraźni, Kraków 1997, s. 78-80.
Por. J. Tischner, Polski kształt dialogu, Kraków 2002, s. 306.
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Dlatego też, słuszność miał Emanuel Kant mówiąc, by człowieka nie traktować nigdy
instrumentalnie, albowiem jego życiu są przypisane wartości. Rozumiejąc ten aspekt, Tischner stwierdza, że sam problem wartości w ludzkim życiu przybiera relacyjny charakter
i to przede wszystkim w wymiarze jego wewnętrznego doświadczenia. Wynika to z samego
faktu, iż istnieje nieprzeliczona rozmaitość płaszczyzn naszych spotkań z drugim i idąca za tym rozmaitość wartości, (….), rozmaitość porozumień człowieka z człowiekiem26. Ta ukierunkowana rozmaitość spotkań i doświadczeń sprawia, ze w orbicie wspólnego życia, człowiek wraz z drugim
uczestniczy w doświadczeniu aksjologicznym. Ono staje się po pewnym czasie już myśleniem aksjologicznym, które, po pierwsze: odsłania negatywną stronę wszystkiego, co nas
otacza i ukazuje nam dramaturgię losu ludzkiego. Zaś, po wtóre: wprowadza nas na nowo
w doświadczenie odsłaniające, które przybiera charakter doświadczenia projektującego,
które ma jeden podstawowy cel, mianowicie projektowanie w ten sposób wydarzeń, aby
zaradzić rozwojowi tragedii27.
Dlatego też powstałą wokół tych wydarzeń, rozmowę należy rozpatrywać, zdaniem Tischnera, jako ów szczególny moment w przestrzeni spotkania z drugim człowiekiem, gdzie
zachodzi sytuacja etyczna, pełniąca często funkcję edukacyjne i wychowawcze. Według
Tischnera zachodzi ona tylko wtedy, kiedy mamy kontakt z drugim człowiekiem. Wówczas
w tej sytuacji wyjawia się sytuacja etyczna z konkretna treścią moralną. Ona niezależnie od
tych dwóch funkcji, zawsze stanowi określoną treść moralną, wobec której musimy podejść
z pewnym duchem odpowiedzialności.
Ten duch odpowiedzialności dla fenomenologów stał się punktem centralnym w rozważaniach nad strukturą podmiotowości 28. Dla przykładu, Levinas obrał sobie kategorię odpowiedzialności za istotną i pierwotną kwestię dla swojej etyki. Również i sam Tischner tę kategorię traktuje w sposób wyjątkowy. Bowiem on uważa, że kategorii odpowiedzialności przypisana
jest własna struktura. Dlatego też, można dokonać swoistej rozbiórki tej struktury, wyodrębniając w niej następujące elementy: podmiot i przedmiot odpowiedzialności, instancję
oraz trybunał (egzekutora) odpowiedzialności.
Otóż, na podmiot odpowiedzialności wskazuje pytanie: kto jest odpowiedzialny, lub co
jest odpowiedzialne? Jeśli chodzi o przedmiot odpowiedzialności, to na niego wskazuje
pytanie: za co jest on odpowiedzialny, lub za kogo jest on odpowiedzialny? Co do kwestii
instancji nakładającą odpowiedzialność mamy następujące pytanie, a mianowicie pytamy
się: kto lub co nakłada na podmiot tę odpowiedzialność? Zaś gdy chodzi trybunał, innymi
26
27
28

J. Tischner, Myślenie według …, dz. cyt., s. 90.
Tamże, s. 491.
Por. J. Filek, Filozofia jako etyka, Kraków 2000, s. 72 -81.
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słowy o egzekutora, to stawiamy pytanie: przed kim albo przed czym podmiot odpowiada
oraz kto albo co pociąga go do odpowiedzialności 29.
Dalsza analiza kategorii odpowiedzialności naprowadza nas na prawdę, jednoznacznie mówiącą o osobie ludzkiej jako tym bycie odpowiedzialnym. Patrząc na tak powstałą sytuację,
należy powiedzieć, że samo bycie odpowiedzialnym dla osoby ludzkiej łączy się z przyjęciem cechy (wartości) odpowiedzialności przez kogoś, kto we własnej postawie moralnej jest
w konkretnej relacji odpowiedzialnym za siebie przed kimś drugim. Ten stan rzeczy wpisany zostaje osobie ludzkiej i przybiera charakter osobowego znamienia, który wyraźnie
oznacza stan przyjęcia zdolności do wypełnienia odpowiedzialności 30. Co również oznacza,
że odpowiedzialność przybiera charakter osobowy, a przez to staje się umiejętnością stawania się odpowiedzialnym, którą należy u człowieka uformować. To z kolei prowadzi, że
człowiek jako osoba ludzka przyjmuje te cechy swojego charakteru, które czynią jego odpowiedzialnym, za kogoś, albo za coś. W konsekwencji w moralnej postawie człowieka od
samego początku bycia odpowiedzialnym zachodzi także rozpoznanie i zaakceptowanie tych
wartości, które są wkomponowane w motyw i cel działania stanowią podstawę dla jego
działania31.
Kategoria odpowiedzialności ma swoją istotę, ów głęboki fundament, który przybiera charakter ontycznej postawy, funkcjonującej autonomicznie w świadomości ludzkiej. Pisze o tym
R. Ingarden: gdyby nie istniały żadne wartości pozytywne i negatywne oraz zachodzące między nimi
związki bytowe i związki określania, wtedy w ogóle nie mogłaby istnieć żadna prawdziwa odpowiedzialność, a także żadne spełnienie postawionych przez nią wymagań 32. Dlatego też, w życiu ludzkim
posługiwanie się kategorią odpowiedzialności opiera się na apriorycznym przekonaniu
o istnieniu wartości.
Faktem jest, że w postawie moralnej człowieka, już samo bycie odpowiedzialnym zawsze łączy się z asymilacją cechy (wartości) odpowiedzialności z zewnątrz. Z drugiej strony
zachodzi sytuacja, że możliwość poniesienia za kogoś, albo za coś odpowiedzialności przez
niego, wiąże się również z uprzednim pojawieniem się w nim poczucia odpowiedzialności,
która z kolei uwarunkowana jest przez jego dobrą wolę, zmysł moralny, albo sumienie.
Zatem zachodzi ściśle określone koło aksjologicznych zależności, która prowadzi do utrwalenia
w niej warunków do bycia odpowiedzialnym.
29
30
31
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Por. J. Filek, Ontologizacja odpowiedzialności, Kraków 1996, s. 21.
J. Tischner, Etyka wartości i nadziei …, dz. cyt., s. 67.
Por. R. Ingarden Książeczka …., dz. cyt., 120 - 1 25.
Tamże, s. 107.
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Zresztą w miarę jak człowiek podejmuje się realizacji wartości etycznych, to niemal naturalnie nabywa warunki do poniesienia odpowiedzialności, która kształtuje się w nim jako
urzeczywistniona wartość. Zasadniczo rzecz biorąc odpowiedzialność jest cnotą, którą
można nabyć, albo też utracić. Stąd Tischner pisze, że cnota to pewna postawa, którą przepaja
wartość - postawa ukierunkowana na wartość. Jest w niej gotowość urzeczywistnienia w świecie wartości,
która się o urzeczywistnienie prosi33. Cnotę nabywa się poprzez ponawianie określonych aktów,
wypływających z połączenia wewnętrznej dyspozycji, wezwania wartości i decyzji woli,
którą się kształci. Zatem, jakie to są dyspozycje, aby powstała w człowieku cnota odpowiedzialności? Wpierw musi on odkryć co dobre, co lepsze, co najlepsze, musi zobaczyć siebie w relacji do
odkrytego dobra i zła, musi nadto mieć świadomość własnej siły, własnej zdatności do podjęcia owego aktu,
musi wreszcie domyślić się, co zrobić, jakich środków użyć do obranego celu34.
Dalej rozważając w tej perspektywie kategorię odpowiedzialności, Tischner przyjmuje stwierdzenie, że sama odpowiedzialność to nic inego jak przekonanie, że się jest rzeczywistym sprawcą aktu
moralnego i jego skutków35. Konsekwencją tak przyjętego stanowiska jest następująca sytuacja,
a mianowicie w postawie człowieka jest mocne pragnienie wypełnienia odpowiedzialności,
już nie tylko na gruncie chcenia, ale przede wszystkim działania. I odpowiedzialność zachodzi wówczas, kiedy u podstawy działania jest akt wolności. Wówczas wolność jest pojmowana jako podstawa i źródło ludzkiego czynu, a z tym się wiąże, że ona jest także podstawą i źródłem odpowiedzialności Tylko dzięki wolnej decyzji możliwa jest odpowiedź
wobec wezwania do odpowiedzialności. Bowiem, zarówno wolność stanowi wartość, jak
i wartością staje się również odpowiedzialność.
Dlatego też, uważa Tischner, że wartości stają wobec nas jako coś niezależnego od naszego widzimisię i domagają się kategorycznie wcielenia w życie36. Człowiek będąc wobec wartości etycznych,
wpierw je odkrywa, bowiem one mówią do niego poprzez bliźniego, albo innych ludzi. One
w jakimś sensie do niego mówią, stąd raz człowiek może się do nich przybliżyć się, a innym
razem od nich odejść, w innym przypadku może podać rękę, lub też jej nie podać. Dzieje
się to tak dlatego, że sama znajomość dobra, wyczucie wartości nie wystarczą, aby je zrealizować. Stąd musi mieć miejsce kształtowanie postawy moralnej i intelektualnej człowieka
i ono dokonuje się w procesie wychowania i nauczania.
Reasumując, wydaje się można całą powyższą problematykę myśli pedagogicznej u Tischnera sprowadzić do następujących wniosków: Po pierwsze, Tischner zajmował się prze33
34
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J. Tischner, Etyka wartości i nadziei…, dz. cyt., s. 63.
Tamże, s. 101.
Tamże, s. 101.
Tamże, s. 63.
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de wszystkim problematyką filozofii człowieka na gruncie spotkania i dialogu. Ta filozofia
człowieka w przedstawieniu Tischnera, na polskiej scenie publicznego dyskursu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, istotnie stała się impulsem dla nowego przemyślenia podmiotowości osoby ludzkiej. Po wtóre, dla tego dyskursu o podmiotowości osoby ludzkiej,
Tischner zaproponował konkretne założenia metodologiczne, a mianowicie uważając, że
człowiek będąc obdarzonym niezbywalną godnością osoby ludzkiej, swój rozwój życia
osobowego, tylko może trwale ukonstytuować, jeśli będzie go budował na kategoriach
moralnych wolności i odpowiedzialności. Po trzecie, tak przyjęte przez Tischnera założenia
metodologiczne w prowadzonym dyskursie publicznym o podmiotowości osoby ludzkiej
sprawiają, że propozycja jego filozofii człowieka zawiera niemal organicznie pierwiastki myśli
pedagogicznej. Ona opierając się na tischnerowskiej antropologii filozoficznej wskazuje
osobie ludzkiej na horyzont agatologiczny i aksjologiczny, który powinien być zagospodarowany, według planu zgodnego z osobowym wymiarem ludzkiego życia. Po czwarte,
osobiście uważam, że na podstawie tak zarysowanych rozważaniach nad tischnerowską
myślą pedagogiczną, można zbudować zwarty model pedagogiki u Tischnera. Oczywiście,
wymaga on jeszcze pogłębionych studiów nad myślą filozoficzną Tischnera, która już dzisiaj odsłoniła swój ponadczasowy i uniwersalny charakter, i która w sobie kryje silny impuls
inspiracji dla wypracowania modelu pedagogiki opartej na kategoriach moralnych wolności
i odpowiedzialności.
Summary
The analysis of Rev. Tischner’s works as well as other publications regarding his philosophical thought leads to one significant conclusion. In light of what has been written and
said about Tischner’s philosophy of encounter and dialogue, it is apparent that two especially
important moral categories – freedom and responsibility stand for the basis of its comprehension. Both these categories are at a distance from each other. Following Tischner, one can
say that if freedom is assigned to the rational nature of man then responsibility has to be developed and experienced in one’s life. Bearing the above in mind, only the man who is responsible is able to make his life meaningful – otherwise, his life can be lost.
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Współcześnie mówi się dużo o przestrzeni. Istnieje tak zwana przestrzeń publiczna,
wspólna dla wszystkich ludzi, astronomów zajmuje niekończąca się przestrzeń kosmiczna,
w której ciągle odkrywa się nowe miejsca i elementy, przeciętnego zaś człowieka zajmuje
jego przestrzeń prywatna, osobista. Świat, w którym żyjemy, jest więc przestrzenią składającą się z wielu małych przestrzeni. Daje się przy tym odczuć żywotną potrzebę człowieka
porządkowania rzeczywistości wedle jakiegoś schematu, struktury, wytyczania jej granic,
inaczej mówiąc - człowieka cechuje potrzeba przestrzeni.
Przestrzeń jest także jednym z fundamentalnych pojęć, do których nawiązują filozoficzne rozważania Józefa Tischnera, a jednocześnie nabiera w nich nowego znaczenia. Nasuwa
się zatem pytanie: po co człowiekowi potrzebna jest uporządkowana przestrzeń? W Filozofii
Dramatu czytamy Jak poszczególne słowo ma swoje miejsce w całości zdania, tak i ja „mam miejsce”
pośród miejsc innych ludzi. Wiedząc, czym są owe miejsca, ludzie mogą się poznać, zanim się jeszcze
spotkali. Jesteśmy dla siebie tym, czym nas czynią nasze miejsca w przestrzeni sensu.1 W tym tylko
zdaniu filozof wskazuje na trzy ważne cechy przestrzeni: po pierwsze- przestrzeń nadaje
każdemu człowiekowi jakieś konkretne miejsce we wspólnej przestrzeni wszystkim ludziom, z którą człowiek ten się utożsamia, w której jest sobą i czuje się u siebie, jest to,
można powiedzieć, jego własne, indywidualne oraz charakterystyczne miejsce bycia i działania. Po drugie - zajmowane przez człowieka miejsce daje drugiemu człowiekowi wiedzę
o nim, o tym, kim jest, czym się zajmuje, jakie są, lub mogą być, możliwości tego człowieka.
1

J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2006, s. 228.
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Przestrzeń zatem jest dla drugiego człowieka źródłem pierwszych informacji o tym, kogo
spotkał na swojej drodze. I po trzecie - ludzie poznają się według miejsc, jakie zajmują we
wspólnej przestrzeni. Miejsca te wpływają bezpośrednio na to, kim jest człowiek, gdyż
wiążą się z określonymi formami aktywności realizowanymi przez daną osobę. Mówiąc
„jestem nauczycielem, jestem lekarzem, jestem studentem”, wskazuję na miejsce, jako na pole moich możliwości, które jest polem możliwości wśród innych i dla innych 2.
Miejsce w przestrzeni jest w tym znaczeniu miejscem obecności Ja, które nabiera właściwego sensu i znaczenia poprzez realizację swoich możliwości wobec drugiego i dla drugiego. Możliwości Ja wytyczają pole działania człowieka w przestrzeni.
Nasuwa się przy tym pytanie: Jak odnosi się to do pojęcia osoby jako przestrzeni wartości? Obecność we wspólnej przestrzeni sensu daje człowiekowi możliwość stania się osobą.
Tischner charakteryzował to następująco: Człowiek jest „personą”, bowiem w jakimś szczególnie
szerokim zakresie (którego tutaj nie możemy ustalać) jest on „przez siebie”. Człowiek otrzymał istnienie
jako zadane dla siebie. Człowiek ma moc nadawania sobie lub odbierania ludzkiej twarzy. Jest on najpierw jakąś nieokreślonością, jakąś niewiadomą, do której skierowane zostało jakieś „wezwanie”.
W pewnym momencie życia człowiek odkrywa je i wtedy staje nagle wobec świata wartości 3. Zauważymy,
że filozof w pierwszej kolejności zwraca uwagę na fakt, że człowiek jest przez siebie, per se,
jest zatem bytem, który sam nadaje sobie kształt, który formuje siebie, a owo formowanie
jest jego życiowym powołaniem. Tym samym jest powołany do kształtowania siebie, i jak
się później okaże, przede wszystkim do bycia osobą. Autor Filozofii dramatu zwraca przy tym
uwagę na kluczowy moment przeobrażania się człowieka, momentem tym jest wezwanie. Do
momentu wezwania człowiek jawi się jako nieokreślony, niewiadomy, jak nieociosany kamień, który może stać się klejnotem. W tym przypadku, aby mógł on stać się klejnotem,
musi usłyszeć wezwanie. Wezwanie pochodzi zawsze z zewnątrz, od kogoś lub czegoś, co
jest poza nim. Co zatem może wzywać aż tak silnie, aby w wyniku wołania otworzył się
przed człowiekiem nowy świat, świat wartości? To właśnie spotkanie drugiego człowieka w jego
tragiczności otwiera naszą świadomość na świat obiektywnego dobra i zła 4 zauważa Marek Drwięga
w swoich analizie filozofii Tischnera. Można dostrzec teraz jasno, że wezwanie pochodzi
od drugiego człowieka, drugiej istoty per se - stanowionej przez siebie. Nowy świat jest
światem, który istnieje jedynie w odniesieniu człowieka do człowieka, a dokładniej, tragiczności życia jednego człowieka do tragiczności życia drugiego człowieka. Świat wartości jest
2
3
4

Tamże, s. 228.
J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, in: Wobec wartości, Poznań 1982, s. 55.
M. Drwięga Od etyki wartości do agatologii. Kilka uwag o filozofii Józefa Tischnera, in: Kwartalnik Filozoficzny 4/1999,
s. 10.
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więc światem, który powstaje w wyniku zetknięcia się dwóch różnych osób w ich tragiczności, Tragiczność jest owym wezwaniem, jednakże jest także odpowiedzią na wezwanie.
Tragiczność to aksjologiczna hierarchia ukazująca się człowiekowi w chwili usłyszenia
wezwania. Jeżeli zaczyna on słyszeć wezwanie, to znak, że jest gotowy na spotkanie drugiego, który wzywa. Tym samym musi być również gotowy na pojawiający się hierarchiczny
świat wartości, który zobowiązuje, gdyż osoba określa się każdym swoim czynem (albo
wobec dobra, albo wobec zła). Całe ludzkie życie (również to nieświadome) jest ciągłym określaniem
się, wchodzeniem w dialog, świętością lub zbrodnią. Mówiąc jeszcze inaczej- istnienie zależy od decydowania. Być znaczy decydować. Być znaczy stawać się dobrym lub złym. Być znaczy przekraczać swoje „dane”
istnienie oraz wychylać się „ku drugiemu”5.
Aksjologiczny wymiar życia człowieka rozpoczyna się zatem otwarciem na słyszane wezwanie, które jest jednocześnie jego otwarciem się na spotkanie z drugim. To spotkanie
drugiego przynosi ze sobą obraz życia według hierarchii, jaką wyznaczają doznawane
w wyniku spotkania wartości. Okazuje się więc, że możliwość stania się osobą jest uzależniona od umiejętności poruszania się w świecie wartości. Wartości są stałym, niezbywalnym
elementem człowieka jako osoby. Tischner mówił, że ludzkie istnienie jest zależne od decydowania. Spotkanie drugiego przynosi ze sobą zawsze dwie możliwości: wyjścia ku drugiemu lub też odwrócenia się od niego. Obydwie możliwości są wyznaczone poprzez konkretne wartości. Człowiek jest sterem statku, który płynie po oceanie wartości, i to od niego
zależy, gdzie go ten statek poprowadzi. Decydowanie staje się więc wyznacznikiem ludzkiego ja - tego, czy będzie ono dobre czy złe.
W Tischnerowskiej wizji budowania człowieka jako osoby, to drugi, inny, napotkany
człowiek, gra pierwsze skrzypce. Stawanie się osobą nie jest zatem możliwe bez przekraczania siebie i bez reakcji na wezwanie drugiego. Tylko w ten sposób człowiek może wkroczyć do świata wartości i budować siebie. Odbywa się to poprzez realizację tych wartości,
które wybiera. Ludzka natura w tej perspektywie przeistacza się w naturę aksjologiczną,
która według krakowskiego filozofa, jest jego naturą pierwotną. Zauważamy więc, że
pierwszym, a zarazem najważniejszym, etapem rozwoju człowieka w procesie stawania się
osobą, jest usłyszenie wezwania drugiego, które wprowadza człowieka w aksjologiczny
świat, świat dobra i zła. Jest to moment zwrotny. W Etyce wartości i nadziei można przeczytać, że: W samym środku świata wartości staje człowiek jako osoba – „persona”. Wcielając w życie jakiś
„obiektywny ideał”, który tu i teraz domaga się realizacji, człowiek buduje zarazem siebie, wydobywa

5

J. Wadowski, Filozofia dramatu jako opis sytuacji granicznych, w: Principia XXIV-XXV/1999, s. 150.
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z własnego, nieokreślonego wnętrza swą ludzkość 6. Świat wartości jest przeto światem wpływającym bezpośrednio na kształtowanie wnętrza osoby. Człowiek, będąc bytem per se, nadaje
sobie swoistą określoność poprzez realizacje wartości, które są według niego tożsame
z obiektywnym ideałem, obiektywnym wzorem tego, jakim chce być.
Każdy wzór czy ideał kojarzy się człowiekowi z czymś dobrym, wartościowym. Ideał
tworzą wartości. Podążając za ideałem człowiek podąża za realizacją wartości, a realizując
przyswaja je, włączając tym samym do swojego Ja. W wyniku tego zabiegu powstaje ja
aksjologiczne, które jest wciąż zmieniającym się zbiorem przyswajanych przez człowieka
wartości, gdyz staje się on osobą o tyle, o ile przyswaja wartości, z którymi się identyfikuje.
Zbyszek Dymarski wskazuje, że Józef Tischner twierdzi, że poczucie więzi z czymś, co dotychczas
było tylko moje, powoduje, iż przestrzeń, która jest mną, podlega zmianom. Proces ten nazywa filozof
procesem egotycznej solidaryzacji. To na skutek solidaryzowania się mnie z czymś lub z kimś ta swoiście
moja rzeczywistość zwiększa swój zakres. Kluczem do zrozumienia takich sytuacji jest pojęcie wartości.
Powodem, dla którego coś, co uznaję za moje, staje się mną, jest wartość, jaką to cos dla mnie stanowi
(…). Możliwa jest też sytuacja odwrotna. Gdy jakaś wartość traci dla mnie znaczenie, wówczas zmianie
ulega również konscjentywny zakres mojego Ja - w tym wypadku się zmniejsza 7. Proces egotycznej
solidaryzacji to również rezygnacja z tej wartości, która w pewnym momencie przestaje być
dla niego wartością, z jaką do tej pory się utożsamiał. Postrzegany zatem wyraźnie dwie
zasadnicze cechy procesu egotycznej solidaryzacji, są nimi zarówno przyswajanie wartości,
jak i rezygnacja z nich. Taka postać rzeczy pozwala uważać, iż nie tylko poprzez przyswajanie wartości zwiększa się zakres Ja, ubogacając je jednocześnie nowymi doświadczeniami
natury aksjologicznej. Odrzucanie wartości, która traci dla człowieka znaczenie może podobnie przyczynić się do rozwoju Ja, do rozwoju osoby, gdyż jej miejsce prędzej czy później zajmie kolejna, nowa wartość. Proces solidaryzacji egotycznej wydaje się być zatem
stałym elementem aksjologicznego rozwoju człowieka. Doświadczenia aksjologiczne poszerzają horyzont Ja jednocześnie przybliżając go do ideału, którym kieruje się on w kształtowaniu siebie. Toteż aksjologiczne preferencje każdego człowieka odgrywają zasadniczą
rolę w procesie stawania się osobą. Prowadzi to do stwierdzenia, że ja sam, jako wartość,
jestem warunkiem możliwości konstytuowania się takich bądź innych doświadczeniowych odmian Ja 8.
Człowiek jako wartość dla siebie pragnie stawać się osobą przez siebie, a dokonuje tego
przez proces egotycznej solidaryzacji.

6
7
8

J. Tischner, Etyka wartości i nadziei w Wobec wartości, Poznań 1982, s. 66.
Z. Dymarski, Dwugłos o złu, Gdańsk 2011, s.17.
Tamże, s. 18.
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Okazuje się, że do stania się osobą proces egotycznej solidarycacji nie wystarcza. Tischner twierdził, że Świadomość tożsamości rośnie w ludziach w miarę, jak tożsamość ta jest uznawana
i podziwiana przez innych (…). W oczach innych odkrywa się siebie. Oczywiście, aby wartości zostały
przez innych uznane, muszą już wcześniej być wartościami. Człowiek, który nie zadba o to, żeby być
nosicielem wartości, rzeczywiście skazuje siebie na znicestwienie 9. Osoba potrzebuje potwierdzenia
siebie, swojego Ja, które zbudowane jest z wartości jakie przyswoiła. Potrzebuje tego uznania od innych osób. Tylko druga osoba bowiem jest w stanie zauważyć i docenić wartości,
jakie nosi w sobie napotkany człowiek. Zadaniem człowieka jest więc przyswajanie i realizacja tych wartości, które zbliżają go do wyznaczonego przez siebie wzoru.
Aby być podziwianymi i uznawanymi ludziom niezbędne są zasoby cnót ogólnie postrzeganych za dobre i wartościowe. Człowiek ma dbać o swoje aksjologiczne wnętrze,
gdyż afirmacja ze strony innego posiada moc legitymizujacą nie tylko byty-dla-siebie, ale także wartości 10,
pisał Tischner w Filozofii dramatu.. Można sądzić, że wedle niego drugi nie tylko potwierdza
mnie jako mnie, jako inne Ja, ale potwierdza również wartości, które przyswoiłem, które
identyfikuję ze sobą, które budują moje Ja. Drugi swoim uznaniem nadaje tym wartościom
prawomocny status istnienia. Moje wartości, moje indywidualne aksjologiczne wnętrze staje
się dla drugiego wartością wskutek jego aprobaty. Tym samym horyzont Ja - osoby zwiększa się. Skoro człowiek jest postrzegany jako wartość przez siebie i przez innych, jego Ja
staje się równocześnie przestrzenią, w której realizować się może niezliczona wielość aktywności aksjologicznych. Wobec tego człowiek jest miejscem realizacji potencjalnych
możliwości, które istnieją niejako w zawieszeniu, zaś wychodzą na świat dzięki wyborom,
jakich tenże człowiek dopełnia.
Pojawiają się tu dwie istotne kwestie, które należy przybliżyć odnośnie ich wpływu na
postrzeganie osoby jako przestrzeni wartości. Są to wolność oraz związana z nią wola. Józef
Tischner przede wszystkim niejednokrotnie zwracał uwagę na aksjologiczny charakter
kształtowania siebie: wybór własnej autentyczności jest wyborem tego, by „być sobą” oraz wszystkiego,
co to „bycie sobą” niesie. Jeżeli jednak bycie sobą jest przedmiotem wyboru, to znaczy, że sobą się nie jest.
Sytuacja paradoksalna - coś jest i nie jest zarazem. „Sobą” można się stać, można jednak siebie utracić 11.
Bycie sobą, stawanie się sobą to proces uwikłany w przymus decydowania. Nie ma takich
sytuacji dla człowieka, w których nie musiałby on podejmować żadnej decyzji. Szara, schematyczna codzienność, to oplatająca człowieka sieć wyborów, decyzji, wartościowania.
Jednak najważniejszym ludzkim wyborem jest wybór siebie, swojego autentyzmu. Człowiek
9
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J. Tischner, Ksiądz na manowcach, Kraków 1999, s. 208.
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jest autentyczny, kiedy wybiera zgodnie z własnymi preferencjami aksjologicznymi. Decydując się na bycie sobą decyduje się równocześnie na przyjęcie wszystkich negatywnych i
pozytywnych doświadczeń aksjologicznych, jakie wpływają na jego rozwój. Człowiek zatem
w wyniku własnych wyborów może zarówno stawać się sobą, jak i siebie zniszczyć. Niektórzy analitycy prac krakowskiego fenomenologa uważają nawet, że Autor [Tischner]

identy-

fikuje obszar wolności, mniej lub bardziej trwale partycypujący w ludzkim doświadczeniu, z miejscem
zajmowanym przez człowieka w nierozciągłej przestrzeni sensów. Samo zaś doświadczenie decyduje o
zakresie i treści ludzkich wyborów. Dzięki wolności człowiekowi przysługuje wybór między dobrą i złą
wolą. Jeśli wybierze on Dobro i wciąż ten wybór ponawia, to skłania się ku ocaleniu, umacnia je w sobie 12.
Zauważamy, że wolność człowieka jest związana z jego miejscem we wspólnej przestrzeni
sensów, miejscem, z którym się utożsamia i z którym inni go utożsamiają. Obszar wolności
jest tym miejscem, które zawiera w sobie wszystkie jego potencjalne możliwości wynikające
bezpośrednio właśnie z miejsca, jakie zajmuje on w przestrzeni i z jakim jest kojarzony.
Obszar wolności człowieka jest wytyczony jego możliwościami i niemożliwościami, gdzie
te drugie zawierają się w obszarze wolności ( a tym samym możliwości) innych osób. Zatem zakres jego możliwości zakreśla dlań horyzont będący miejscem realizacji wartości.
Możliwości człowieka są polem realizacji wartości, więc polem stawania się osobą. Wydobywa on z głębi swoje człowieczeństwo poprzez realizację wartości, które objawiają się
jako potencjalne możliwości w chwili spotkania drugiego - a więc w chwili usłyszenia wezwania. Możliwości człowieka są wartościami, które może on realizować w odpowiedzi na
wezwanie drugiego. Jednakże odzew może być dwojaki: przychylny lub odrzucający. Ludzka wolność, ludzkie indywidualne możliwości, pozwalają na kierowanie się dobrą bądź złą
wolą. Dobra wola człowieka to, używając języka Tischnera, wola czynienia dobrze. Dzięki niej
człowiek wzrasta ku dobru „budulcem” są dla człowieka rozmaite „formy dobroci”, możliwe do
osiągnięcia w danej sytuacji, zaś wewnętrzną siłą budującą jest pragnienie dobrej woli, która pragnąc dobra
w ogóle, chce również, by dobry był człowiek 13. Dobra wola pomaga człowiekowi przyswajać
różne, pojawiające się na jego życiowej drodze, formy dobroci. To ona przyciąga do człowieka te zasoby dobra mocą swojego pragnienia, którym jest naturalne pragnienie dobra.
Pragnienie dobrej woli jest na tyle silne, że potrafi ono nakierować działania człowieka na
wybór i realizację dobra, które w danej chwili jest dla niego osiągalne. Dobra wola pragnie,
aby człowiek był dobry, aby jego zasoby dobra, zasoby przyswajanych wartości, powiększały się. Dzięki dobrej woli staje się więc on nosicielem wartości. Dobra wola jest zatem, jak
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można powiedzieć, strażnikiem dobra, które dzięki niej jest w człowieku i ciągle w nim
wzrasta. Dobra wola i wolność warunkują siebie. Tymczasem do realizacji wartości i podążania za dobrem niezbędna jest także świadomość, Wolność jest podstawową „właściwością”
Dobra. Dobro nie może jednak również być dobrem nieświadomym. Świadomość - obok wolności - to
istotna właściwość Dobra14.
W filozofii Józefa Tischnera dobro realizuje się dzięki wolności. Wolny człowiek pragnie
podążać za dobrem, zatem za głosem swojej dobrej woli. Natomiast podążanie to nie miałoby miejsca, gdyby człowiek nie był świadomy siebie i tego, po co ma za dobrem podążać.
Świadomość daje mu możliwość rozpoznania dobra w wartościach, które następnie chce
włączyć do swojej osoby poprzez przyswojenie, tj. uznanie tej wartości i utożsamienie się
z nią. Świadomość więc jest umiejętnością rozpoznawania i wybierania dobra, które staje się
mną. Tischner wyjaśnia to następująco Jestem bytem-dla-siebie. Jako bycie-dla-siebie chcę siebie. Nie
byłbym jednak byciem-dla-siebie, gdyby nie intuicja tego dobra, jakie może mnie stanowić. Chcę istnieć na
miarę dobra, w którym mam lub mogę mieć udział15. Człowiek poprzez pragnienie bycia sobą i dla
siebie odkrywa ważność dobra, realizacji wartości dobrych.
Według krakowskiego filozofa człowiek to nie tylko istota, która podąża za dobrem, on
jest również źródłem dobra. Poprzez możliwość uczestnictwa w dobru buduje swoje Ja na
gruncie wartości, jakie uznaje za zgodne z jego osobą. Podmiot ludzki sam w sobie jest
kryterium stawania się dobra. Człowiek stawia przed sobą wymagania odpowiednie do
wielkości dobra, w jakim chce uczestniczyć. Stara się być przygotowany na wyzwanie, jakie
dobro przed nim wznosi. Przyswajając dobro staje się nosicielem dobra. Świadomość możliwych udziałów w dobrach pobudza go do dobrych działań, do realizacji wartości. Dzięki
świadomości oraz dobrej woli osoba staje się miejscem rodzenia siebie. Człowiek, choć
zrodzony, nadal rodzi siebie - mówi Tischner. Rodzenie to przychodzenie na świat, na
światło dzienne, wychodzenie z wewnątrz na zewnątrz- to wychodzenie do innych, do
ludzi, do świata. Nie ma większego dobra na świecie niż nadanie życia. Z każdą realizowana
wartością człowiek właśnie zradza siebie, daje sobie nowe życie, życie w dobru, dobrem i dla
dobra. Dzięki staje się osobą dzięki sobie i staje się miejscem powstawania dobra - zatem
jest także jego źródłem.
Zapytać można: dlaczego człowiek podąża za dobrem? W świetle aksjologii Tischnera
Człowiek chce żyć, bo życie jest dla niego dobrem. Człowiekowi chodzi o ocalenie poprzez dobro, bo człowiek swą prawdę osiąga, przylegając do dobra 16. Po raz kolejny zostaje odkryta największa prawda
14
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J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 2011, s. 317.
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o człowieku - jego własne istnienie jest dla niego najwyższym dobrem, życie to dobro podstawowe, dzięki niemu może realizować inne dobra, inne wartości. Autor Filozofii Dramatu
pisał: Życie jest bez wątpienia warunkiem, bez którego człowiek nie może zrealizować żadnej innej wartości’17. Skoro posiada on najwyższą wartość, wartość życia, pragnie tą wartość realizować jak
najlepiej, a robi to przez nieustanne potwierdzanie siebie, przez bycie autentycznym. Bycie
autentycznym jest możliwe dzięki pragnieniu dobra, zaś pragnienie dobra jest pragnieniem
prawdy. Prawda ukryta jest w tych wszystkich wartościach, które potwierdzają w człowieku
jego dobro, jego istnienie. Życie więc stwarza dla niego miejsce oraz warunki do bycia
dobrym, do stawania się osobą. Dobro związane z człowiekiem nie jest statyczne, jego naturą jest
ruch - pisze Zbyszek Dymarski - to znaczy, że ze swej natury jest dynamiczne. Człowiek, którego „istotę”
stanowi dobro, które pokochał, jest ruchem, dążeniem do stania się jeszcze większym dobrem18. Oznacza
to, że dobro mnoży się. Każde dobro, które człowiek osiąga popycha go ku kolejnemu
dobru, które może stać się również jego udziałem. Dobro prowadzi do następnego dobra,
rozbudza pragnienie realizacji coraz to nowych dóbr − nowych wartości. Dobro jest dynamiczne, ono musi się dziać, jego natura to nieustanne pomnażanie się. Można zauważyć, że
dobro w filozofii Tischnera jest ruchem, aktywnością, ciągłym podążaniem ku.
Wszystkie aksjologiczne działania człowieka zmierzające ku dobru zmierzają jednak tak
naprawdę ku drugiemu człowiekowi. Dobro ma tylko wtedy prawdziwe odniesienie, kiedy
kierowane jest ku drugiemu. Bez drugiego, bez jego wezwania, nie byłoby dobra. Dobro,
jako wartość transcendentna, pierwotna i absolutna, wciąż rozbudza, powiększa w człowieku pragnienie realizacji coraz to nowych dóbr. Tymczasem dobro realizuje się w relacji dla.
Całe to namnażanie się dobra, ten łańcuch dobrych wartości, które człowieka mogą doświadczyć, otwierają go na bycie dla, dając tym samym możliwość wzrastania w autentyczności, w prawdzie. Postawa bycia dla ma fundamentalne znaczenie w procesie stawania się
osobą, stawania się podmiotem moralnym. Jak pisał filozof z Łopusznej być-dla-kogoś-innego
– oto sedno sprawy19. W ten sposób powracamy do zagadnienia drugiego − innego. Na początku
bowiem powiedzieliśmy, że człowiek staje się o tyle, o ile odpowiada na wezwanie drugiego. To wezwanie drugiego budzi go ze snu, ze świata iluzji, w którym do tej pory żył. Wezwanie – gdzie jesteś, pytam-odpowiedz, staje się wezwaniem człowieka do uczestnictwa w relacji - uczestnictwa w hierarchicznym świecie wartości. Drugi zobowiązuje, pyta i oczekuje
odpowiedzi, reakcji, oczekuje więc wyboru: odpowiesz mu lub nie. Wezwanie przynosi z sobą
pewien podział, na to, co dobre, i to, co złe;. To, co pozytywne, a także i to, co negatywne.
17
18
19

J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, dz. cyt., s. 74.
Z. Dymarski, Dwugłos o złu, dz. cyt., s. 49.
J. Tischner, Ksiądz na manowcach, Kraków 1999, s. 106.
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Reakcja lub brak reakcji. Być osobą, albo nią nie być. Zaprzeczyć prawdzie, albo ją potwierdzić. Te wszystkie przeciwieństwa aksjologiczne przychodzą do człowieka w chwili
usłyszenia wołania drugiego. Co należy wówczas wybrać? Tischner kieruje do człowieka
wyraźne przesłanie być-dla-kogoś-innego – oto sedno sprawy. Taka jest zdaniem krakowskiego
filozofa droga rozwoju człowieczeństwa, ale także powołanie człowieka. Być dla drugiego.
Jeżeli człowiek podejmie wyzwanie, wybierze odpowiedzialność za odpowiedź drugiemu,
wtedy staje się prawdziwą przestrzenią wartości. Podmiot staje się przestrzenią wartości
dopiero wobec drugiego. Jego gotowość na przyjęcie odpowiedzialności za drugiego jest
również gotowością do bycia osobą w pełnym tego słowa znaczeniu. W osobie poczucie
odpowiedzialności dojrzało na tyle, by iluzji nie przyjmować za prawdę 20. A prawdą jest fakt obecności drugiego obok mnie. Jeżeli człowiek nie godzi się na iluzję, to jest gotowy uznać świat,
w którym jest dobro i zło. Zarówno świat jak i on sam są wtedy autentyczni.
Powiedzieliśmy na początku, że w człowieku istnieje potrzeba przestrzeni, zaś Przestrzeń
obcowań jest obszarem rozumienia człowieka21, tak bowiem twierdził Tischner w Filozofii dramatu.
Aby być zrozumiałym dla drugiego człowiek musi mieć swoje miejsce w przestrzeni obcowań. Przynależność do tej przestrzeni jest natomiast zależna od relacji z drugim, relacji
z innymi ludźmi. Usłyszenie wezwania otwiera przed człowiekiem tą przestrzeń, zaś jego
wybór, jego odpowiedź na wezwanie, nadaje mu miejsce w tej przestrzeni. Od tej pory jest
kojarzony z miejscem, jakie w niej zajął. Jest to miejsce, w którym nieustannie dokonują się
wybory, odpowiedzi, gotowość do przyjęcia odpowiedzialności. Przestrzeń otwiera horyzont
możliwego współistnienia. Ale sama z siebie nie decyduje o podstawowych liniach owego współistnienia.
Organizacja przestrzeni obcowań wynika z czynników pozaprzestrzennych. Czynnikami tymi są wartości.
Struktura międzyludzkich przestrzeni odsyła do aksjologii 22. Tischner twierdził więc, że przestrzeń
jest horyzontem możliwych relacji, a tym samym, horyzontem obfitującym w aksjologiczne
doświadczenia. Spotkanie z drugim buduje płaszczyznę porozumienia- jest nią wspólną dla
wszystkich ludzi przestrzeń obcowań. Wchodząc do wspólnej przestrzeni obcowań człowiek rozpoczyna także budowanie swojej osobistej przestrzeni, przestrzeni wartości,
a buduje ją właśnie poprzez współistnienie z drugim, przez wspólne odkrywanie prawdy
o sobie nawzajem. Pojawiające się w dialogu i konstytuowane przezeń osobowe Ty, ustanawia zarazem
Ja każdego z nas. – etyczne „rozumiejące” się na dobru i złu (…) człowiek staje się sobą- za sprawa
Innego: im bardziej dzięki innemu, tym bardziej sobą, im bardziej sobą, tym bardziej dzięki innemu 23.
20
21
22
23

J. Tischner, Polska jest ojczyzną, Paryż 1985, s. 158.
J. Tischner, Filozofia dramatu, dz. cyt., s. 230.
Tamże, s. 236.
W.P. Glinkowski wolność ku nadziei. Spotkanie z myślą ks. Józefa, dz. cyt., s. 107.
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Człowiek staje się sobą w dialogu, w spotkaniu, w relacji. Wyznacznikiem stawania się
rozumiejącym podmiotem etycznym jest zatem Inny. Inny stwarza możliwość powstania
osobistej przestrzeni wartości. Tak więc relacja umożliwia człowiekowi bycie przestrzenią
wartości, miejscem, w którym wartości mogą również wchodzić w relacje, mogą ewoluować, mogą zmieniać swoje miejsce w hierarchii. A wszystko to dzięki Innemu i dla niego.
Bycie dla stanowi o moralnej egzystencji człowieka, stanowi o jego byciu, o jego człowieczeństwie.
Filozofia Józefa Tischnera jest także dla, bo wychodzi naprzeciw prawdzie, która realizuje się poprzez dobro w dramatycznej przestrzeni wartości, jaką jest człowiek.
Summary
This article presents the most important concepts of Tischner’s ethics that have influenced the idea of solidarity. It is known that the human being was always present in
Tischnerian thinking, his books and journalistic writing. According to Polish thinker, only
ethics, not ontology, can be the first philosophy, because ethics is the key to the right understanding of human being. Especially, Polish philosopher stressed the importance of the
relation between self and other which was the basic category of his concept of drama. For
Tischner, the man lives in such way that he participates in a drama, is a dramatic being. The
key to understanding the essence of what happens in the dramatic space is – in Tischner’s
opinion - the experience of other’s face. According to Polish thinker, who follows the steps
of Lévinas, the face-to-face relation to the other person is something concrete, it’s a deep
interhuman experience and it can’t be described by rules of conduct which are in their
nature impersonal. Seeing the face of another, seeing his tragedy is a source of agathological experience which concerns being in the light of 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
we can say about the agathological man who is sensitive to the possibility of evil, who is directed toward good. What is more, in the space of human drama there is always a place for
the appearance of goodwill that comes from the other man. Special bond of the man with
those who suffer – the bond of solidarity – is born of goodwill and awakens goodwill in
people. Solidarity is brotherhood and it demands specific interpersonal bonds. It is a deep
understanding of the suffering of another person. The man is always in solidarity with
somebody and for somebody. Polish philosopher writes that solidarity is: like the sun’s warm
ray: wherever it falls it leaves warmth that radiates on without violence. For Tischner, we are all in
solidarity, because we are all people of goodwill. The virtue of solidarity isn’t imposed on a
person from the outside, but it is born spontaneously, from the heart. Moreover, Tischner
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emphasizes that there are many ethical systems but there is only one conscience which is a
natural voice independent of different ethical systems. For Polish philosopher conscience is
an internal “ethical sense” of the man and only on conscience people can build a true
community. Finally, the author of this paper stresses the contribution of Tischner’s ethics
in the area of social practice associated with the movement of Solidarity.
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Nieliczni biografowie podkreślają fakt bliskiego związku życia z myślą filozoficzną Woronieckiego. Najprawdopodobniej, z obecnej perspektywy, jak słusznie zauważa Inlender,
Woroniecki nie jest tak wpływowym myślicielem, choć niewątpliwie skupia pewne linie1, po
których przebiegała i nadal przebiega odnowa życia religijno-moralnego. Pomimo tak dużej
rozpiętości treściowo-formalnej prac autora Katolickości tomizmu, daje się w nich z powodzeniem odnaleźć ideę przewodnią, trud – jak stwierdza przytaczany komentator – widoczny na wielu
polach2. Akceptuję w tym względzie cenną uwagę Inlendera, iż takim motywem przewodnim
dzieła Woronieckiego począwszy od pierwszego tomu Katolickiej etyki wychowania, a skończywszy na licznych artykułach i rozprawach jest owa – wspomniana już na samym wstępie
– misja objawiająca się nie tylko w dziełach o ściśle teoretycznym (filozoficznym) charakterze. Misja, którą powinien – zdaniem Woronieckiego – pełnić każdy autentycznie chrześcijański filozof (w takim przekonaniu Woroniecki nie jest odosobniony. Podobną postawę
daje się zauważyć w religijnych i filozoficznych koncepcjach Maritaina, Marcela oraz
Szestowa i Bierdiajewa). Jej fundamentalnym zadaniem jest moralne udoskonalanie osoby
(podmiotu) traktowanej jak obiekt działań tego, co Woroniecki nazywał, nadając temu
terminowi swoisty odcień znaczeniowy, pedagogią. Wydaje się, iż właśnie ta idea amelioracji moralnej od wewnątrz i od zewnątrz czyli wychowywania w najpełniejszym tego słowa
znaczeniu, pozwala nam na scalenie tak różnorodnych i bogatych wątków dzieł Woroniec1
2

Por. B. Inlender, O. Jacek Woroniecki, R. 18, nr. 144, Kraków, 1966.
Por. Tamże
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kiego. W zamierzeniu tym autor Katolickiej etyki w sposób oczywisty opiera się na koncepcji
chrześcijańskiej antropologii, której najpełniejszym narzędziem metodologicznym, jak
i materiałem merytoryczno treściowym, jest tomizm. Te związki doktrynalne muszą być
dokładnie uwzględnione, choć Woroniecki jest filozofem na tyle oryginalnym i samodzielnym, iż mamy tu do czynienia z oryginalną koncepcją aksjologiczno-antropologiczną. Widać to doskonale zarówno w sposobie odczytania dzieł Akwinaty jak i też w nawiązaniu do
współczesnych XX-wiecznych filozofii osoby: Maritaina i Marcela. Stanowią one ważne
uzupełnienie tego, co można traktować jako kontynuację filozofii Tomaszowej, a co ja
z kolei uznaję za ową naturalną afiliację duchową o. Jacka.
Naczelnym celem (w aspekcie teoretycznym i praktycznym) posłannictwa w służbie człowieka-osoby byłaby zatem dążność do wprowadzenia takiego sposobu pojmowania katolicyzmu (w terminach owego wezwania, apelu do wszystkich bez wyjątku podmiotów), by
skłonić odbiorcę do otwarcia się na przekaz uniwersalnej i ponadczasowej prawdy. Powyższa
sugestia stawia nas od razu w centrum zabiegów i wysiłków filozoficznych Woronieckiego
– teologa i filozofa – tomisty. Wspomniana powyżej pedagogia, którą Woroniecki precyzyjnie
odróżniał od katechetycznej pedagogiki, odnosiła się do określonego adresata: wolnego
i rozumnego podmiotu (osoby), co w wielu przypadkach obejmowało rozdartych i wyalienowanych ludzi (Motyw ten zostanie znakomicie opracowany w eseju o twórczości
F.Dostojewskiego). W swym dążeniu do unaocznienia sensu naczelnych wartości wyrosłych z przekonań religijnych misja pedagogiczna napotykała na rozmaite przeszkody,
musiała rozwiązywać wiele problemów, a co istotniejsze odważnie i bezwarunkowo stawić
czoła wielu koncepcjom - zdaniem Woronieckiego - szkodliwym i niesłusznym. Stąd też,
uważny badacz jego dzieł bez wątpienia zauważy, iż autor przykłada ogromną wagę do
samego procesu utrzymania i krzewienia wiary drogą formowania osobowego charakteru
jednostki. Dotyczy to w szczególności takich przypadków (w skali indywidualnej, jak
i społecznej), gdzie owe osobowości, podmiotowości są najsłabiej uformowane, niczym zawodne elementy układu, stając się tym samym łatwym obiektem mętnego doktrynerstwa
i nowinkarstwa, by wymienić tak krytykowane przez Woronieckiego postawy relatywistyczne, eudajmonistyczne czy utylitarne3. Zatem istotnym motywem pedagogii osoby staje się
w dziele Woronieckiego jej wymiar krytyczny. W teoretycznym i praktycznym dążeniu do
3

Wiele partii Katolickiej Etyki poświęcone jest krytycznemu przeglądowi różnych stanowisk (od starożytności po
wiek XX) etycznych. Woroniecki ukuł swoisty termin na oznaczenie tych tendencji i stanowisk, które wydawały się mu szkodliwe dla rozwoju moralno – etycznego jednostki. Idzie tu o indywidualizm (stanowisko ponadhistoryczne), który łącznie z intelektualizmem ‘odwrócił uwagę moralistów od zagadnień wychowawczych i
zmniejszył przez to przygotowanie duchowieństwa do prac związanych z wychowaniem chrześcijańskim’. Por.
J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin, 2000, t. 1, s. 27 i dalsze.
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budowy, czy też odbudowy osoby ludzkiej z konieczności musi wystąpić tendencja krytyczna
powstała z odrzucenia bądź to przekroczenia tego wszystkiego, co w rozumieniu myśli
katolickiej odległe od uniwersalistycznych reguł, norm, wartości oraz wyborów dokonywanych w świetle prawd wiary, jak i też jej racjonalnego uzasadniania. Tylko  zdaniem Woronieckiego  taka opcja umożliwi podmiotowi spełnienie i samorealizację procesu samodoskonalenia się, a w konsekwencji realizację celu ostatecznego. Stąd, w tej podbudowanej
tomizmem pedagogii zachodzi wyraźna potrzeba, wręcz obowiązek etyka-teoretyka (filozofa moralności) należytego oczyszczenia terenu zarówno badań, jak i ewentualnych działań.
Woroniecki nie szczędzi trudu, by taką krytykę przeprowadzić dogłębnie i rzeczowo.
Uprzedźmy od razu, iż te partie jego dzieła zdradzają doskonałą znajomość krytykowanych
poglądów. Opierając się na zespole idei Akwinaty, Woroniecki analizuje takie stanowiska na
gruncie etyki (i wyrosłej z niej antropologii), które nie zezwalają, wręcz uniemożliwiają
realizację zamierzonego programu, spełnienia zadań doskonalenia osoby-jednostki, oddalając
tym samym możliwość (prawdopodobieństwo) osiągnięcia zbawienia, tj. prawdziwego
szczęścia.
Można zatem wyodrębnić dwie tendencje obecne w oeuvre Woronieckiego. Pierwsza to
teoretyczna nauka dążąca do stworzenia nowej, a dokładniej, odnowionej w duchu realizmu
i uniwersalizmu tomistycznego, autentycznej religijności, moralności, zespołu zasad i ‘kodów’ etycznych. Jej adresatem i przedmiotem oddziaływania jest realistycznie (w sensie
Tomaszowym) pojęta osoba, podmiot traktowany zarówno jako cel i obiekt tych zabiegów
kształtujących4. Pedagogia – utrzymuje Woroniecki – wyda owoc w przyszłości, objawi się
upowszechnioną doktryną prawdziwej katolickości, bowiem umiejętnie przedstawiona
poprzez uznanie statusu ontycznego i możliwości poznawczych osoby nie może nie oddziałać w zakresie i stopniu postulowanym przez samą zawartość treściową. Będzie to
stanowić obszar drugiej tendencji obecnej w dziele Woronieckiego, którą bez większych
zastrzeżeń można opatrzyć mianem praktycznej teorii osoby (podmiotu), jako tej istności, na
którą oddziaływuje się w imię prawdziwego szczęścia. Są to konkretne dążenia implikujące
brzemienne w obowiązki zadania. Racjonalne udokumentowanie teorii i praktyki katolickiej
moralności (odnoszącej się do Bytu Absolutnego) jest motywem przewodnim oraz inspiracją do działań praktycznych (nurt drugi). Wiemy, iż genezą tych “działań” był – zdaniem
Woronieckiego – jakże niezadowalający stan i poziom ówczesnej, tj. wystepującej w początkach XX stulecia, religijności.

4

Por. na ten temat: J.Woroniecki, Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Poznań, 1927.
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Woroniecki dysponował ogromnym doświadczeniem odnośnie postaw, przejawów wiary, rozumienia doktryny katolickiej zarówno w Polsce, jak i w Europie. Uznał jednoznacznie – czemu wielokrotnie dawał wyraz – ów état d’affairs za wybitnie niezadowalający. Katolicyzm niejako odstąpił, zrezygnował z kierunku i orientacji wytyczonej przez maksymalistyczną doktrynę św. Tomasza. To zawsze w odniesieniu do korpusu idei Akwinaty Woroniecki krytykuje złe zasady, chorobliwe narośla w postaci płytkiego, acz przesadnego sentymentalizmu, uczuciowości, dominujących w ówczesnych przeżyciach religijnych. Jedynie
teoretycznie mocna podstawa, jaką proponuje nam tomistyczny realizm, pozwala (m.in.
przy przyjęciu koncepcji osoby wypracowanej przez Akwinatę) na wyważone i racjonalne
łączenie, syntezę rozumu, uczucia, woli i wiary w świetle prawd objawionych. W efekcie
doprowadzi to do przyjęcia jasno określonego stanowiska racjonalistycznego, i wykorzystania w pełni prawd ufundowanych na pewności nie tylko subiektywnej, ale i obiektywnej, co
z kolei stanowi gwarancję właściwego rozwoju, samookreślenia egzystencji osoby ludzkiej.
Motyw ten ma dla nas kapitalne znaczenie, bowiem w krytyce partykularnych, indywidualistycznych orientacji Woroniecki przedstawia tomistyczną koncepcję człowieka (osoby) jako
syntezy, złożenia, a zatem współdziałania wszystkich danych nam od Stwórcy władz. Jeszcze
inaczej, wykorzystując tomistyczną doktrynę o złożonej naturze podmiotowości ludzkiej
Woroniecki akcentuje fakt synergii, współdziałania funkcji, władz, fakultetów człowieczych, tj. rozumu i woli. Jak już zaznaczono, motywy te są dla nas wręcz nieocenioną wskazówką w podjętych tu zadaniach rekonstrukcyjnych. Tak więc, gdy odczytuje się partie
historyczno-krytyczne twórczości Woronieckiego, da się na podstawie samej krytyki poszczególnych koncepcji stworzyć i uzyskać pozytywną wykładnię jego teorii osoby jako
podmiotu i przedmiotu działań moralnych.
I tak na przykład, rozpowszechniony i popularny w XIX stuleciu pogląd Schleiermachera5 (inicjatora intuicjonistycznych i hermeneutycznych doktryn) eksponujący tezę o uczuciu,
a uczuciu religijnym przede wszystkim, traktowanym jako bodaj najistotniejsza część, funkcja przeżycia i doświadczenia religijnego, jest czymś tak fałszywym i niebezpiecznym, iż
domaga się natychmiastowej riposty6. Tezy tego typu eliminują bez żadnych ku temu racji to,
co stanowi o jedności osoby, a co istotniejsze, takie poglądy ustanawiają nieprzekraczalną
cezurę pomiędzy tym, co religijne, a tym, co przynależy bądź to do sfery moralności, bądź
to do etyki7. Jedynie syntetyczne rozumienie osoby ludzkiej ujętej w akcie przeżycia religij5
6
7

Por. Rothacker, E. Mensch und Geschichte, Berlin, (W), 1982, szczególnie rozdz. I, II.
Por. Tamże.
Woroniecki uznaje moralność za generalną, światopoglądową postawę odróżniając ją od etyki jako zespołu
norm i reguł postępowania.
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nego, uchwyconej w wyborze etycznym, może ujawnić autentyczny status ontologiczny
jednostki, wskazujący normatywnie i postulatywnie na jej cel ostateczny, jaki powinna realizować i do jakiego powinna dążyć.
Badacz studiujący dzieło Woronieckiego pod kątem teorii bytu osobowego, omawiając
tak kluczowy problem jak proponowana przez o. Jacka synteza np. w postaci owej theologiae
cordis (scalającej rozum, wolę, uczucia), musi odnieść się do materiału teoretycznego opisującego proces samodoskonalenia się w oparciu nie tyle o zespół prawd objawionych (danych m.in. w doświadczeniu religijnym), ale na Tomaszowej tezie o harmonii władz człowieczego bytu. To właśnie, ma umożliwić eliminację wszelkich przeszkód w uchwyceniu
pełnej konstytucji osoby ludzkiej. Co więcej, proces ten nie odbywa się w próżni. Jako
tomista filozof nasz przyjmuje bez wahania tezę o społecznym charakterze podmiotu ludzkiego (człowiek jest syntezą, społeczeństwo jest również syntezą – maritainowskie interhumaine). Nie ulega wątpliwości, iż również theologia cordis, etyka, antropologia wykazują taką
cechę. Myśl ludzka (w każdym aspekcie, przedmiocie i zakresie) nie jest (i być nie powinna)
domeną wyłącznie osobistej, indywidualnej aktywności. Tak jednoznacznie sformułowane
przez Woronieckiego uniwersalistyczne stanowisko metodologiczne rzutuje na sam sposób
ujęcia i rozumienia filozofii – jej celów i zadań takich, jakie odnajdujemy w twórczości
autora Katolickiej Etyki. Gdy rozważa się problem autentycznego rozwoju osobowego
(o który przecież zabiega pedagogia Woronieckiego skupiająca w sobie rozmaite gałęzie
filozofii, sama stając się jej wyrazem i znakiem), to widać natychmiast, iż jednostka (osoba
jako podmiot i przedmiot działań) musi zrozumieć w pełni rolę i funkcję życia społecznego. Umożliwi jej to jedynie odpowiednio przeprowadzony zabieg pedagogiczny w postaci
maksymalistycznej i uniwersalistycznej zasady nawiązującej zawsze do, i wyrastającej z etyki
naturalnej i nadprzyrodzonej8. Właśnie ów misyjny charakter doktryny Woronieckiego
(zaadresowany do osób, podmiotów) ma znieść prywatny stosunek do myśli i jej przedmiotów,
pozbyć się niebezpiecznej izolacji. Łączy się to z prawdą tomizmu, iż dokonujący aktu
poznawczego człowiek, w procesie poznania (jak zresztą w każdym innym akcie) nie jest
ontycznie samodzielny, nie jest również, co wykaże koncepcja osoby, samodzielny aksjologicznie. Stąd, tak silnie postulowany w dziele Woronieckiego apel, by powrócić do nieskażonego źródła prawd potwierdzających i wyrażających najpełniej ową harmonię, tj. syntezę
osoby. Co ważniejsze, poprzez ową harmonię prawd, pozytywnie potwierdzić swój status
właśnie jako podmiotu. Motywy te (formujące koncepcję człowieka w ujęciu tomizmu

8

Przez terminy naturalna i nadprzyrodzona Woroniecki rozumie dwa porządki nie tylko epistemologiczne, lecz i
ontologiczne. Por. J. Zabłocki, Człowiek, jednostka i osoba, Dziś i Jutro, 8, 1952, nr. 3, s. 3,4 i dalsze.
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Woronieckiego) ukazują zarówno możliwości, jak też i racje nieustannego doskonalenia się.
W tym miejscu należy podkreślić, iż zarówno w antropologii ściśle związanej z aksjologią,
nie da się znaleźć jakiegoś limitu, granicy w samej dążności do wzbudzania zrozumienia
i miłości. Ten aspekt (ściśle skorelowany z teologią serca) stanowi - w opinii Woronieckiego - tamę bezdusznym, legalistycznym podejściom w etyce. Realizacja autentycznej istoty
człowieka uwzględnia zatem ową bezcenną harmonię natury i łaski, rozumu i woli.
A w dążeniu ku doskonałości opiera się jednakowoż na prawdach racjonalnych, usankcjonowanych odniesieniem do wyższego porządku. Raz jeszcze należy uwydatnić właśnie
społeczny - a więc i weryfikowalny - charakter religijnego i moralnego rozwoju jednostki.
Błędem zdaje się być jakiekolwiek rozdzielenie, podział na sferę tego, co powszechnie
dostępne i tego, co ezoteryczne, zamknięte dla ogółu. Stąd, Woroniecki (rozpatrując różnorodne wymiary rozwoju człowieka) krytycznie analizuje samą ascezę, jak też i mistykę. Tak
jak w standardowym (z punktu widzenia pedagogii), tak i w szczególnych aspektach samodoskonalenia się o. Jacek podkreśla, iż powołanie do doskonałości jest darem dla wszystkich.
Cnoty dane na drodze łaski są udziałem wszystkich bez wyjątku, mało tego, współegzystują
z cnotami nabytymi. Dlatego też jedynie tomizm może w swym uniwersalistycznosyntetycznym charakterze ukazywać prawdziwie chrześcijański, maksymalistyczny charakter9. Czyniąc obiektem swych zabiegów, refleksji, jak i praktyki katolickiej podmiot ludzki
(osobę) wskazuje na istotne, życiowe znaczenie rozwoju w kierunku doskonałości, pełni,
Dobra powszechnego.
Widać jasno, iż wszelkie stanowiska ograniczające i redukujące osobę (bądź do aspektu
wyłącznie rozumowego, bądź to tylko behawioralnego, czy też uczuciowego) nie mogą zaproponować jednostce czegoś właściwego dla jej samorozwoju. Pomijają bowiem człowiekaosobę traktowaną jako całość, syntezę, ‘współgranie’ rozlicznych funkcji. Co więcej, ignorując istnienie prawd wyjaśniających cel ostateczny życia człowieka, jego relacji z Bogiem,
problem odkupienia i łaski nie są w stanie - podkreśla z całą mocą o. Jacek - dać pełnej
wykładni nauki o człowieku i jego rzeczywistości. Woroniecki proponuje zatem moralność,
etykę i antropologię przede wszystkim w kategoriach owej wyróżniającej tomizm na tle
innych orientacji transcendencji: przekroczenia tego, co hamuje rozwój moralny, uniemożliwia jego opis, jak i praktykę. Ta orientacja - konkretnie i rzeczowo realizowana - stanowi
dla nas jasną i instruktywną wskazówkę. Tomistyczna koncepcja osoby musi więc uwzględnić kanon filozoficzny formułujący całokształt oeuvre tego filozofa. Wszelkie aspekty filozo-

9

Por. J. Woroniecki, Jednostka i społeczeństwo (trzy wykłady), rękopis, syg. V, 185, 7 w Archiwum Biblioteki
Dominikańskiej w Krakowie.
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fii moralnej stanowiącej jedność z poglądami antropologicznymi o. Jacka - odsyłają do
siebie wzajemnie, a co więcej, wzajem się warunkują. Podstawowe zagadnienia etyki: powinność, obowiązek, szczęście, wolność, stałość i względność norm, cel ostateczny odnoszą się do osoby, ta z kolei nie może być prawidłowo opisana bez odniesienia się do nich10.
Summary
Few biographers highlight the fact of a close relation of life and the philosophical
thought of Woroniecki. Most probably, from the current perspective, as Inlender aptly
notices, Woroniecki is not as influential a thinker, though he undoubtedly focuses certain lines
along which the renewal of religious-moral life has proceeded and still proceeds. Despite a
huge material and formal span of the works of the author of Katolicki tomizm [The Catholic
Thomism], it is easily possible to detect in them a central idea, the effort – as the mentioned
commentator claims – visible in many areas. In this regard I accept a valuable remark of Inlender
in which he notices that the role of such a central idea in the work of Woroniecki, beginning from the first volume of Katolicka etyka wychowania [The Catholic Ethics of Education]
up to numerous articles and treatises, is played by this – mentioned already at the beginning
– mission manifesting itself not only in his strictly theoretical (philosophical) works.
The mission that – according to Woroniecki – should be fulfilled by every truly Christian philosopher (in this belief Woroniecki is not alone. A similar attitude can be seen in
religious and philosophical conceptions of Maritain, Marcel, as well as Shestov and Berdyaev). Its fundamental task is a moral improvement of a person (subject) treated as an
object of what Woroniecki called pedagogy, imparting a peculiar semantic tone to this
term. As it seems, it is exactly the idea of moral amelioration from within and from outside, i.e.
education in its fullest meaning that makes it possible for us to blend together all such
versatile and rich themes in Woroniecki’s works. In this intention, the author of Katolicka
etyka [The Catholic Ethics] in an obvious way relies on the conception of Christian anthropology whose most complete methodological tool, as well as substantive and content material, is Thomism.
These doctrinal relations have to be carefully taken into account, though Woroniecki is
such an original and independent philosopher that what we have here is an original axiological-anthropological conception. It is clearly visible both in his interpretation of St. Thomas
10

Podobne stanowisko wyraża Henryk Piluś m. in. w pracy Człowiek w Posoborowym Neotomizmie Polskim, Warszawa 1990, rozprawy habilitacyjne. Jednakże autor nie zajmuje się problemem pedagogii jako najadekwatniejszej
nauki o samorealizacji człowieka – bytu stworzonego przez Boga.
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Aquinas as in his allusions to contemporary 20 th century philosophies of person: by Maritain and Marcel. They constitute an important pendant to what can be regarded as the
continuation of St. Thomas’ philosophy.
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Biografia1
Stefan Zachariasz Pawlicki urodził się 2 września 1839 roku w Gdańsku, co jakoś prawie
wcale nie zostało zauważone w dziejach tego miasta. Początkowe nauki pobierał w gdańskim domu, gdyż rodzice nie chcieli oddać syna do niemieckiej szkoły. Wkrótce jednak
nauka jego została przerwana, a cała rodzina, zmuszona bliżej nieokreślonymi okolicznościami, przenosi się z Gdańska do Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Tam osiedlają się
w małym miasteczku Pleszew, gdzie przez trzy lata uczył się mały Pawlicki w miejscowej
szkole.
W wieku niespełna trzynastu lat zostaje Pawlicki sierotą, gdyż jego rodzice umierają na
panującą w 1852 roku cholerę. Odtąd przez blisko 10 lat będzie walczył Pawlicki najpierw
z uczniowską, a potem żakowską biedą, co znalazło odzwierciedlenie w jego zapiskach
z tamtego okresu.2
Pomimo tej osobistej tragedii i wielu innych przeciwności losu, jakie spotkały Pawlickiego na progu życia, nie załamuje się i kontynuuje edukację w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim. Dzięki pięcioletniej (1853-1858) nauce w gimnazjum
1
2

Monograficzne opracowanie życia i poglądów naukowych Pawlickiego można znaleźć w książce M. Mylika pt.:
Stefan Pawlicki – jeden z prekursorów nauki polskiej, Warszawa 2005, ss. 502.
Por. np. rps BJ 8501 I, w którym znajdują się skrupulatne zapiski dochodów, wydatków i długów Pawlickiego
z okresu jego studiów w latach 1858-1861.
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ostrowskim Pawlicki uzyskał przede wszystkim solidną znajomość klasycznej greki i łaciny
oraz wychowanie w duchu narodowo-patriotycznym, co spowodowało, że podjął studia
w zakresie filologii klasycznej na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1858-1862.3 Jednakże ani filologia klasyczna ani też jej nauki pomocnicze, ani wreszcie studencka działalność
narodowo-patriotyczna Pawlickiego, nie potrafiły całkowicie wypełnić zarówno jego życia
naukowego, jak i osobistego. Pierwszą oznaką tego było spore zainteresowanie się slawistyką, z której zamierzał nawet napisać rozprawę doktorską pod kierunkiem profesora Wojciecha Cybulskiego, wielbiciela romantyzmu i uczestnika powstania listopadowego. 4
Po ukończeniu studiów w 1862 roku udał się Pawlicki z Wrocławia do Rogalina, gdzie,
dzięki pośrednictwu profesora Cybulskiego, został guwernerem Edwarda, syna Rogera hr.
Raczyńskiego. Tamtejszy pobyt był wielkim dobrodziejstwem w życiu Stefana Pawlickiego,
bo pomógł mu po raz pierwszy rozwiązać jego długoletnią trudną sytuację materialną
i zlikwidować wcześniej zaciągnięte długi u swoich wierzycieli, wśród których nie brakowało nawet wrocławskich profesorów. Stabilizacja w pałacu rogalińskim pozwoliła także
Pawlickiemu sprawdzić i pogłębić swoje umiejętności filologiczne w codziennych kontaktach z młodym hrabią, którego miał należycie przygotować do matury.
Jednakże pobyt rogaliński nie ograniczał się tylko do zajęć, które leżały w zakresie obowiązków Pawlickiego jako guwernera, gdyż planował on również uzyskanie stopnia doktorskiego, jak początkowo zamierzał, z filologii.5
Miała to być praca dotycząca ofiar w kulcie religijnym Słowian, której preludium przedstawił Pawlicki na posiedzeniach studenckiego Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego działającego na Uniwersytecie Wrocławskim. Począwszy bowiem od końca trzeciego roku
studiów nosił się Pawlicki z zamiarem przygotowania przez siebie pracy O ofiarach słowiańskich, którą zamierzał przekształcić w przyszłą rozprawę doktorską, którą pragnął rozłożyć
na szerokim tle porównawczym, tj. rozszerzyć (ją) w niezmierne granice indoeuropejskiej oświaty, co
miało stać się zarodkiem przyszłej mitologii porównawczej ludów indoeuropejskich.6
Tak pomyślaną rozprawę chciał bronić na Uniwersytecie Wrocławskim, pod kierunkiem
wspomnianego prof. Cybulskiego, ale niestety klęska powstania 1863 roku pokrzyżowała
ten i wiele innych planów ówczesnych Polaków. Tytuł doktora otrzyma Pawlicki, ale nie z
filologii, jak to początkowo zamierzał, lecz z filozofii. Biografowie zgodnie uważają, że
3
4
5
6

Por. rps BJ 8500 IV, k. 15.
Por. List do Rektora Szkoły Głównej w Warszawie, J. Mianowskiego, Wrocław, 28 października 1865, rps BJ
8502 I, k. 47.
Por. C. Głombik, Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej Stefana Pawlickiego. Warszawa 1973, s. 52.
Por. List do S. Bronikowskiego, Suche Dakowy, 26 października 1862 r., rps BJ 8502 I, k.8 oraz rps BJ 8246
II, s. 135.
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stało się to pod wpływem Rogera hr. Raczyńskiego, który na tyle potrafił zainteresować
Pawlickiego filozofią, że ten niebawem porzuci dotychczasową myśl o uzyskaniu doktoratu
z filologii i odtąd z filozofią zwiąże swoje dalsze losy. 7
Wiosną 1863 roku rodzina Raczyńskich, a z nimi Pawlicki, opuszcza Rogalin i udaje się
w podróż po krajach zachodniej Europy, odwiedzając kolejno Niemcy, Szwajcarię, Włochy
i Francję. Przyczyną wyjazdu było bezpieczeństwo i uniknięcie represji ze względu na powstanie styczniowe, w które Raczyńscy byli zamieszani.8 Nie wiadomo natomiast, czy i jak
bardzo zaangażował się sam Pawlicki w sprawy powstania. Wiadomo jednak, że gdy znalazł
się w marcu 1863 roku w Berlinie, to nie obojętne mu były wieści z powstańczych pól
bitewnych, które komentował i oceniał, snuł refleksje i rozważał następstwa wydarzeń
powstańczych. Klęska powstania i represje, jakie po niej nastąpiły, zasmuciły go bardzo, nie
pozbawiając wszakże nadziei na odzyskanie wolności tyle, że już bez politycznych koncepcji słowianofilstwa.9
W sumie, podróże po Europie oraz wcześniejszy pobyt w Rogalinie, stanowią bardzo
ważny okres, gdy chodzi o biografię Pawlickiego, ponieważ właśnie wtedy można zaliczyć
go w poczet miłośników mądrości i odtąd z filozofią, a nie filologią czy jakąś inną nauką,
zwiąże on swoje dalsze życie naukowe.
19 października 1864 roku został Pawlicki wpisany oficjalnie w poczet słuchaczy Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Przede wszystkim jednak uwaga Pawlickiego skupiała się w tym czasie nad rozprawą krytyczną poglądów filozoficznych Artura
Schopenhauera. Do jej publicznej obrony doszło w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 19 sierpnia 1865 roku. Napisana, broniona i opublikowana w klasycznej
łacinie nosiła tytuł De Schopenhaueri doctrina et philosophandi ratione. Promotorem Pawlickiego
był profesor historii Wilhelm Junkmann, ówczesny dziekan wydziału filozoficznego; natomiast oponentami byli: młody rabin, dr Philip Bloch, dr med. Feliks Nawrocki oraz przyjaciel od serca Zbigniew Morawski, kandydat filozofii. Sam egzamin wypadł magna cum laude.

7

8
9

O wpływie, jaki miał hr. R. Raczyński na osobę Pawlickiego, najlepiej świadczą następujące słowa tego ostatniego: Najwięcej z osób otaczających mnie wpływa na rozwój umysłu mego p. R. [Roger hr. Raczyński]. Często z nim rozmawiam wieczorem po obiedzie. Dobry z niego filolog, a lepszy jeszcze filozof, polityk i literat, słowem człowiek wszechstronnie wykształcony. Wiele z myśli moich następujących zawdzięczam lub jemu wprost lub pod jego wpływem powstałej – rps BJ 8502 I,
k. 7.
O roli hr. Raczyńskich w powstaniu styczniowym pisze m.in. C. Głombik w swojej książce pt.: Człowiek
i historia, wyd.cyt., s. 53-59.
Ta nuta optymizmu brzmi w słowach Pawlickiego: Polityczna smutna niedola naszego kraju ciągle goryczy dolewa do
studiów, nie ma swobody ducha, często nic nie robię. Mam jednak nadzieję [...], że niedługo w wolnym kraju, wśród wolnej młodzieży rozpocznę me działanie, rps BJ 8503 I, k. 7-8.
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Po uzyskaniu stopnia doktora filozofii i magistra sztuk wyzwolonych, kontynuuje Pawlicki swoją edukację filozoficzną. Zapisuje się w półroczu zimowym 1865/1866 na wykłady
znanego botanika F.Cohna, gdyż wychodził z założenia, że filozofowi potrzebna jest gruntowna znajomość jednej przynajmniej nauki przyrodniczej. 10
Przede wszystkim jednak od września 1865 roku pisał swoją rozprawę habilitacyjną, noszącą tytuł Szkoła Eleatów, którą zdecydował się posłać na Wydział FilologicznoHistoryczny Szkoły Głównej w Warszawie. 24 stycznia 1866 roku dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Szkoły Głównej Warszawskiej Józef Kowalewski powiadamia
Pawlickiego o wyznaczeniu tegoż miesiąca dysputy nad jego pracą pt.: Szkoła Eleatów.
Oponentami tego kolokwium habilitacyjnego zostali: profesor filozofii Henryk Struve oraz
profesor historii literatury powszechnej Fryderyk Henryk Lawestam. W wyniku pomyślnie
przeprowadzonego przewodu habilitacyjnego pismem z dnia 15/27 października 1866 roku
Komisja Rządowa Oświecenia Publicznego mianowała Pawlickiego docentem filozofii
w Szkole Głównej w Warszawie.
Swoją działalność akademicką zainuagurował Pawlicki dnia 1 listopada 1866 roku wykładem na temat Lekcja wstępna do wykładu historii filozofii. Niespełna dwuletni (1866-1868)
okres docentury warszawskiej był dla Pawlickiego czasem niezmiernie wypełnionym i pracowitym.11 Prowadził regularne wykłady uniwersyteckie z zakresu historii filozofii, którą
staje się odtąd jego główną specjalnością filozoficzną. Ówczesną jednak sławę i popularność przyniosły mu odczyty pozauniwersyteckie dla inteligencji stołecznej, której lwią część
stanowiła płeć piękna. Młody docent potrafił się do tego dostosować, dobierając filoniewieście tematy typu: Abelard i Heloiza czy Obrona Ksantypy.12
Ważnym do odnotowania faktem z życia Pawlickiego tamtych lat jest jego kontakt ze
środowiskiem filozofów o orientacji katolickiej, skłaniających się w tym czasie do mistycznego, bliżej nieokreślonego spirytualizmu. Aktywną działaczką tego środowiska była Eleonora Ziemięcka, pierwsza w Polsce kobieta-filozof, organizująca zebrania filozoficzne, na
których bywał także i Pawlicki. Był on do tej pory – jak to zgodnie podają biografowie –
dość obojętny i bierny w stosunku do religii i myśli katolickiej. 13
10
11

12
13

Por. rps BJ 8502 I, k. 49-50.
Tak oto opisywał Pawlicki swoje codzienne zajęcia: Wiele w ogóle wtedy nie czytywałem, bo zbywało mi na czasie. Rano
zabierało mi wypracowywanie prelekcji o historii filozofii, po południu miewałem albo wykłady albo też oddawałem wizyty, wieczory przepędzałem najczęściej w jakim salonie lub też w teatrze i w kole kawalerskim, tak iż noc tylko zostawała do czytania.
Wracając rzadko przed dwunastą, a często i później, czytywałem w łóżku przed zaśnięciem godzinę, a czasem i więcej. Por. rps
BJ 8324 II, s. 89.
Por. rps BJ 8324 II, s. 90.
Pierwsza bodaj wypowiedź Pawlickiego w kwestiach religijnych zawarta jest w odcinku Listów nadodrzańskich, w
których po macoszemu odnosił się do narodowego wychowania młodzieży seminariów duchownych, co wy-

Lumen Poloniae – NR 1/2012

Spór o stanowisko filozoficzne Stefana Pawlickiego (1839-1916)

197

Jednakże w zetknięciu ze wspomnianą, katolicko nastawioną Ziemięcką i jej środowiskiem, a przede wszystkim pod wpływem filologa klasycznego, Kazimierza Kraszewskiego,
znanego tłumacza Sofoklesa oraz poety Antoniego Edwarda Odyńca14 (szczególnie tego
ostatniego), następuje jego stopniowy odwrót od indyferentyzmu religijnego, od obojętności wobec zagadnień myśli katolickiej.
Ostateczny jednak rozkwit katolicyzmu w sercu i rozumie Pawlickiego stał się dopiero
pod wpływem o. Piotra Semenenki, jednego ze współzałożycieli pierwszego polskiego
zakonu zmartwychwstańców, którego spotkał na przełomie maja i czerwca 1868 roku
w Górze w Poznańskiem, w majątku ich wspólnego przyjaciela Cezarego hr. Platera. Spotkanie to było punktem zwrotnym w dotychczasowym życiu Pawlickiego, który wkrótce
potem odchodzi z uczelni, porzuca życie świeckie i wstępuje do zakonu zmartwychwstańców.
Fakt rozbratu Pawlickiego ze światem i wstąpienie do zakonu kończy w jego życiu tzw.
okres lęków i niepokojów – o którym powiadają biografowie – człowieka poszukującego prawdy o Bogu, świecie i własnym losie. Albowiem dopiero od Semenenki nauczył się Pawlicki
tego, czego przedtem mu brakowało w życiu, ponieważ nie znalazł się nikt, kto by go
o tym pouczył, że nie można uprawiać filozofii bez dwóch rzeczy: bez teologii i bez wprowadzenia jej we własne życie. Filozof musi przede wszystkim żyć filozoficznie, a to możebne jest tylko, gdy się
praktykuje etykę chrześcijańską.15
Dalsze koleje życia Pawlickiego biegną już w ramach klauzury zakonnej. Podczas nowicjatu, 16 maja 1869 roku, w pierwszy dzień Zielonych Świąt otrzymuje Pawlicki sakrament
bierzmowania. Od jesieni 1869 roku rozpoczyna studia filozofii chrześcijańskiej i teologii
w Collegium Romanum. W Wielką Sobotę 30 marca 1872 roku otrzymuje święcenia kapłańskie.
Pierwszym odpowiedzialnym zadaniem młodego prezbitera było objęcie (od 17 marca
1873 roku) stanowiska prorektora Kolegium Polskiego w Rzymie, gdzie został opiekunem
i wychowawcą młodych seminarzystów. Z dużym wahaniem i z posłuszeństwa zakonnego
przyjął tę funkcję, pomny zapewne, jak to widział niegdyś w Listach nadodrzańskich, na stosunki panujące w seminarium poznańskim, czym wywołał protest ze strony jego alum-

14

15

wołało żywy protest ze strony alumnów seminarium poznańskiego. Por. S. Pawlicki, Listy nadodrzańskie, „Czytelnia dla Młodzieży”, Wrocław 1861, nr 24.
Na temat osoby A. E. Odyńca i pośrednio K. Kaszewskiego pisał Pawlicki: Co do literackich znajomości, wchodziłem w coraz liczne stosunki z Odyńcem i Kaszewskim. Pierwszego poważałem jako najsławniejszego z żyjących poetów naszych i
przyjaciela Mickiewicza i prócz tego przyciągała mnie jego dążność czysto katolicka. Odwiedzał mnie często, nieraz także na
wieczorze u pp. Kaszewskich rozmawialiśmy o potrzebach kraju i o przyszłym pokoleniu. Por. rps BJ 8324 II, s. 89.
Por. S. Pawlicki, Moje pierwsze spotkanie się z o. Piotrem Semenenką, w: „Prąd” 10/1913, s. 317.
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nów.16 Mimo tych obaw wychował i nauczył, głównie poprzez tzw. cyrkuły z filozofii, teologii i filologii klasycznej, wielu młodych lewitów, spośród których gro w przyszłości zajęło
odpowiedzialne stanowiska na stolicach biskupich czy katedrach uniwersyteckich.
W roku 1873 ukończył studia teologiczne i złożył pomyślnie egzamin doktorski, który
odbył się 18 sierpnia tegoż roku w Collegium Romanum, gdzie przedstawił do obrony
swoją łacińską rozprawę poświęconą zagadnieniu Trójcy Świętej przed pięcioosobową
komisją, której przewodniczył profesor teologii tegoż zakładu J. Perrone. W dwa dni później otrzymuje Pawlicki dyplom doctoris sacrae theologiae. Tego samego 1873 roku nowo upieczony doktor teologii słucha wykładów z prawa rzymskiego i kanonicznego, co mu pozwoliło w przyszłości na Uniwersytecie Jagiellońskim wykładać i dla prawników.17
Pius IX powołuje go na wykładowcę filozofii w papieskiej Akademii Religii Katolickiej
(Accademia della Religione Cattolica). Wykładał także w Akademii Niepokalanego Poczęcia
(Accademia della Immacolata Concezzione), w której pełnił również – jak sam zanotował –
rolę sekretarza (w roku 1880) i prezydenta (w roku 1882) sekcji filozoficznej. 18 Należał też
i czynnie uczestniczył, o czym świadczą liczne notatki z tego okresu, w pracach i posiedzeniach dwóch innych akademii: Tiberina i di Archelogia oraz chyba najbardziej ulubionego
przez niego towarzystwa: Arcadia i’dei cultori di Cristiano Archelogia. Z licznych prac
i posiedzeń tych instytucji pisywał nieraz Pawlicki sprawozdania i recenzje do rzymskich
dzienników, takich jak Aurora, L’Osservatore Romano i Voce della Verita, które nie omieszkały
nie odwzajemnić mu się tym samym, pisząc pochlebnie o jego wystąpieniach. 19
Z innych jego różnych funkcji i prac z tego okresu warto wspomnieć, że 12 lipca 1879
roku, został członkiem kolegium cenzorów akademii filozoficznej ustanowionej przez kard.
Monaco, który zgodził się na wybór Pawlickiego, pomimo, że było to wbrew ówczesnym
statutom, gdyż nie należał on do kleru świeckiego rzymskiego. 20 Natomiast od sierpnia
1888 roku został konsultorem Kongregacji Indeksu, choć trudno się oprzeć wrażeniu – powiada żartobliwie A. Grzymała-Siedlecki – że z jego porad nie zbytnio pęczniał spis librorum prohibitorum.21

16

17
18
19
20
21

O objęciu powyższej funkcji Pawlicki wspomina w dwóch bodaj tylko miejscach: w rps BJ 8507 II, k. 37 i rps
BJ 8500 IV, k. 4, gdzie zapisał następująco: Gdy w marcu r. 1873 kazał mi o. S.[O.Semenenko] być wicerek[torem] w
Kolegium, z wielkim wstrętem objąłem tę posadę. Bo jeżeli trudnem jest innych prowadzić, bardzo trudnem jest wychowywać młodzież, to prawie siły ludzkie przechodzi, wychowywać młodych lewitów. Przyznaję, że do tego sił żadnych nie miałem.
Por. rps BJ 8509 I, k. 80.
Por. rps BJ 8510 II, k. 51, oraz rps BJ 8513 II, k. 15.
Por. np. rps BJ 8510 I, k. 51 i 54, oraz rps BJ 8513, k. 5.
Por. rps BJ 8510 I, k. 31.
Por. A. Grzymała-Siedlecki, Dottissimo padre Pavlischi, w: Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, wyd. 7,
Kraków 1974 s. 81.
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W tym czasie zajął się jeszcze Pawlicki problematykę społeczną swojego wieku, czego
dowodem są jego publikacje i wykłady uniwersyteckie poświęcone tzw. kwesti społecznej.
Najważniejsza jednak okazała się jego współpraca (wraz z ks. Semenenką) z kołem wybitnych osobistości rzymskich (działającym przynajmniej od początku roku 1882), którzy,
będąc ówczesnymi autorytetami wielu kwestii społeczno-ekonomicznych, mogli przygotować programowe tezy do encykliki Rerum novarum (1891) Leona XIII. Fakt ten pozwala
zaliczyć Pawlickiego nie tylko do współtwórców tego przełomowego w dziejach Kościoła
dokumnetu społecznego, ale i czyni go prekursorem tego, co nazywamy dziś katolicką
nauką społeczną.
Związek Pawlickiego z powyższym kołem chrześcijańskich ekonomistów, jak ich nazywał
w swoich notatkach, uległ osłabieniu z chwilą, gdy powierzono mu prestiżowe w Rzymie
wykłady O początkach chrześcijaństwa, które przyniosły mu ówczesną sławę i przyspieszyły
jego nominację profesorską w Krakowie.22
Albowiem w 1875 roku umiera profesor filozofii Józef Kremer, który pozostawia po
sobie katedrę na Wydziale Filozoficznym krakowskiej Alma Mater. Po odrzuceniu propozycji przez Augusta hr.Cieszkowskiego, poczyniono starania o pozyskanie dla Pawlickiego
pozostawionej katedry po zasłużonym zmarłym. Nie otrzymał jej tego roku, gdyż rząd
austriacki obawiał się wówczas sprowadzić do Galicji zmartwychwstańców, którzy rekrutowali się w dużej części ze spiskowców i uczestników powstań 1831 i 1863 roku, oraz nie
chciał się narażać Rosji carskiej. Ostatecznie katedrę objął Maurycy Straszewski.
Dopiero po usilnych staraniach przyjaciół zmartwychwstańców wpuszczono zakonników do Galicji w roku 1880 i wtedy rząd austriacki zgodził się przyznać 14 czerwca 1882
roku Pawlickiemu nominację na stanowisko profesora tytularnego Filozofii Chrześcijańskiej
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jesienią tego samego
roku wykładami z filozofii greckiej i chrześcijańskiej rozpoczyna Pawlicki swoją ponad
trzydziestoletnią, jak się okazało, profesurę krakowską.
Od roku akademickiego 1883/1884 Pawlicki wykładał na Wydziale Teologicznym,
oprócz filozofii, także teologię fundamentalną, natomiast od 1891/1892 do 1894/1895
pełnił obowiązki profesorskie równocześnie na Wydziale Teologicznym i Filozoficznym
UJ, a w roku akademickim 1895/1896 tylko na Wydziale Filozoficznym UJ. Ponawia jednak na krótko swoją działalność profesorską na wspomnianych wydziałach w latach
22

Wykłady te powierzono Pawlickiemu w marcu 1882 r., natomiast zainaugurował je pierwszą prelekcją w dniu
23 kwietnia, a zakończył prelekcją szóstą i ostatnią 25 czerwca 1882. Por. rps BJ 8513 II, k. 23 oraz 37, 41, 45,
49, 53 i 55. Właśnie w marcu tegoż roku urywają się zapiski Pawlickiego o posiedzeniach „chrześcijańskich
ekonomistów” – jak nazywał uczestników koła studiujących sprawy ekonomiczno-społeczne.
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1896/1897 i 1897/1898 w półroczu zimowym, by już od półrocza letniego 1897/1898
wykładać nieprzerwanie aż do roku 1915/1916 jedynie na Wydziale Filozoficznym UJ.
9 marca 1883 roku zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym. W trzy lata później,
16 sierpnia 1886 roku zostaje profesorem zwyczajnym teologii fundamentalnej i filozofii
chrześcijańskiej, natomiast profesorem zwyczajnym filozofii został 1 kwietnia 1894 roku.
Pełnił dwukrotnie funkcję Dziekana Teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach
1888/1889 i 1892/1893. Natomiast w roku akademickim 1905/1906 objął urząd rektorski
krakowskiej Alma Mater, czym przełamał po raz pierwszy, od niepamiętnych czasów fakt, że świecki
Wydział Filozoficzny zamiast świeckiego desygnował profesora, który [jedyny zresztą w jego gronie] był
księdzem. No i znakomitym uczonym o światowej sławie i pozycji. 23
Niezapomniany wykładowca Accademia di Relligione Cattolica w Rzymie nie zapomniał
w Krakowie utrzymywać żywych koneksji z rzymskimi osobistościami i instytucjami.
W latach 1882/1883 wysyłał liczne prace w języku włoskim do La Rassegna Italiana, ponadto wyjeżdżał na liczne kongresy, zjazdy i spotkania zarówno krajowe, jak zagraniczne, gdzie
z powodzeniem reprezentował polską myśl tamtego czasu.
Pawlicki, prowadząc liczne zajęcia uniwersyteckie i obowiązki zakonne, znajdował czas
na napisanie pokaźnej liczby recenzji i omówień wydawniczych z różnych dziedzin w języku polskim, włoskim i niemieckim. Jednakże wydając własne publikacje książkowe, nie
zapominał też o innych autorach i ich dziełach, angażując się np. w prace edytorskie. Jego
to staraniem wyszły dwukrotnie Pamiętniki Józefa Drzewieckiego. Bardzo ważne są i powinny być gruntownie zbadane, głównie za pośrednictwem pozostawionej przez Pawlickiego korespondencji, jego koneksje z wybitnymi Polakami tamtych czasów, jak np. z H. Sienkiewiczem, K.Twardowskim czy J.Matejką.24 Potężny zespół epistolarny Pawlickiego, opracowany przez pracowników Biblioteki Jagiellońskiej, pozwala się zorientować w jego innych, bogatych koneksjach w kraju i za granicą, które są tak liczne, że sama lista nazwisk
zajęłaby niezmiernie wiele miejsca.
Utarła się opinia o Pawlickim, że pomimo swojej ogromnej wiedzy i różnorodności zainteresowań wydał raczej niewiele prac, a pod koniec życia prawie zaprzestał swojej działalności pisarskiej25, natomiast oddziaływał szeroko swoją osobą i wykładami, jako profesor, prelegent, niezrównany gawędziarz, gość przy stole wielu ówczesnych znakomitości
itp.

23
24
25

Por. K. Szwarcenberg-Czerny, Ks. dr Stefan Pawlicki, w: “Caritas” 12/1957, s. 33.
Por. rps BJ 8510 II, k. 9-10; rps BJ 8515 IB, k. 5, 23 i 39 oraz rps BJ 8699 III, T. V, k. 207.
Por. J. Ujejski, X. Stefan Pawlicki, w: „Głos Narodu” 120/1916.
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Rzeczywiście to, co ukazało się w druku, to tylko drobna cząstka olbrzymiego i niesłychanie zróżnicowanego dorobku naukowego i pisarskiego Pawlickiego. Aby się o tym osobiście przekonać, wystarczy przejrzeć ogromną i niesłychanie zróżnicowaną spuściznę
rękopiśmienną po nim, która prawie w całości znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, i która oddaje najlepiej, jaki szacunek winien mieć każdy do jego działalności naukowej i zarazem rodzi żal ogromny, że umysł tak wielki pozostawił po sobie tyle
niedokończonych i niewydanych prac!
W biografii Pawlickiego nie sposób pominąć i nie ukazać doniosłej roli jego wykładów,
jak i jego samego jako wykładowcy, dzięki którym nie tylko szeroko oddziaływał w Warszawie, Rzymie i Krakowie, ale i pozostał na trwałe we wspomnieniach swoich słuchaczy. 26
W roku 1910 przeszedł Pawlicki na zasłużoną emeryturę, ale nie potrafił rozstać się ze
swoim ukochanym uniwersytetem i dlatego wykładał w nim dalej aż do końca swych dni
jako profesor honorowy. W tym samym 1910 roku otrzymuje Pawlicki okazały i pięknie
oprawiony dyplom na pergaminie dany mu jako członkowi Towarzystwa Filozoficznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tego rodzaju zaszczytów i godności, w postaci dyplomów,
listów, odznaczeń, podziękowań itp., otrzymał Pawlicki wiele w ciągu swojej długoletniej
kariery naukowej i znajdują się w jego spuściźnie, mieszczącej się prawie w całości w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
Z tego lamusa papierów osobistych Pawlickiego warto odkurzyć jeszcze to, że był kawalerem orderu Żelaznej Korony III klasy, który otrzymał wraz ze zwolnieniem za jego opłatę w roku 1900, przy okazji pięćsetnej rocznicy odnowienia jego ukochanego Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Pisywał też w nadobnej i pięknej łacinie napisy nagrobkowe dla wybitnych osobistości,
teksty dyplomów, depesze gratulacyjne oraz napisy na tablicach pamiątkowych wmurowywanych między innymi w gmachy uczelni krajowych i zagranicznych, co spotkało się
z dużym uznaniem uczonych uniwersytetów i akademii włoskich podczas jubileuszu 600lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego przed kilkoma laty. 27
Ponadto uczestniczył nasz uczony w towarzyskich dyskusjach naukowych grona Współczesnych (Zeitgenossen), z których pozostawił mowy okolicznościowe oraz różnego rodzaju
notatki dotyczące tego grona z lat 1900-1915.

26
27

Por. K. Szwancenberg-Czerny, dz. cyt., 1957, nr 11, s. 9.
Por. F. German, W 50 rocznicę zgonu Ks. S. Pawlickiego, w:„Życie i Myśl” 9/1966 s. 49, przyp. 16.
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Był także bywalcem słynnego salonu literackiego Ludwika Michałowskiego, o którym
Boy napisał, że umiał gromadzić u siebie wszystko niemal, co w kraju było wybitnego, a co przesuwało
się przez Kraków, który wszędzie był po drodze. 28
Był wreszcie członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego z siedzibą we Lwowie
i to od samego momentu jego powstania, to jest od 12 lutego 1904 roku, za co mu podziękował osobiście K.Twardowski w liście z 22 lutego, że pozwolił naszemu młodemu Towarzystwu
zaliczyć się w poczet jego członków.29
Od 15 listopada 1884 roku także należał, początkowo jako członek-korespondent, do
Akademii Umiejętności, a następnie od 31 października 1891 roku został członkiem czynnym. Właśnie dla Akademii Umiejętności przeznaczył między innymi wielotomowe encyklopedie, które do dziś się tam znajdują, a które pochodziły z jego własnych, bogatych
w krajowe i zagraniczne zbiory książkowe gromadzone przez lata.
Większą jednak i cenniejszą część swojego księgozbioru oddał Pawlicki Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie, gdzie każdy dokładniejszy [jej] czytelnik – powiada K. Wyka – wie, że
ilekroć przyjdzie mu zażądać rzadszej książki z XIX wieku, na pewno nosi ona pieczątkę: «Ex dono
Stephani Pawlicki». Dostrzeże, że zakres tych rzadkich książek świadczy o niezwykłym zakresie umysłu, który je gromadził.30
Podarował także część swych książek, chyba nie mniej cennych, dla bezpłatnej wypożyczalni książek Założycieli XI Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej, chcąc w ten sposób
ułatwić lekturę i możliwość nauki warstwom najbiedniejszym.
Od lutego 1916 roku zaczął obłożnie chorować. Umierał w okresie walk i okropności
pierwszej wojny światowej, które boleśnie raniły jego dobre i wrażliwe serce. Prawdopodobnie więc dlatego miał przed śmiercią, jak to się zdarza czasem wielu sławnym ludziom,
wyrazić się enigmatycznie: Nie dziś to jutro stanę nareszcie przed Panem Bogiem, będę więc miał
sposobność donieść Mu, że świat Mu się nie udał. 31
Opatrzony świętymi sakramentami zmarł o. Stefan Pawlicki 28 kwietnia 1916 roku
w Krakowie. Prochy największego humanisty polskiego swoich czasów – jakim był dla krakowskiego Czasu ks. prof. Stefan Pawlicki – spoczęły w grobowcu Zgromadzenia Księży Zmartwychwstania Pańskiego na cmentarzu Rakowieckim w Krakowie. 32
28
29
30
31
32

Por. T. Żeleński-Boy, W kręgu zielonego Balonika, w: O Krakowie, oprac. H. Markiewicz, Kraków 1968, s. 519.
Por. Korespondencja S. Pawlickiego, t. VI, rps BJ 8699, k. 96.
Por. K. Wyka, Boy świadkiem Berenta, „Dziennik Polski”, Kraków 1946, nr 110.
Por. A. Grzymała-Siedlecki, dz. cyt., s. 84.
Por. klepsydrę, nektologii i opis pogrzebu ks. Pawlickiego, które wydrukował krakowski „Czas” w nr 215, 216
i 219 z roku 1916. Warto dodać, że nekrologii pod względem ścisłości danych chronologicznych, są zredagowane bardzo niestarannie i zawierają wiele błędnie podanych informacji, co do których brak potwierdzenia w
innych dokumentach.
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Wszystko bez mała, co pozostawił po sobie, znajduje się obecnie w zbiorach Biblioteki
Jagiellońskiej w Krakowie i może posłużyć do bardziej szczegółowszych badań (szczególnie okres włoski i krakowski, które są najmniej do tej pory opracowane) nad osobą i życiem
Stefana Pawlickiego.33 Jego dzieła, te wydane i te znajdujące się w rękopisach czy litograficznych skryptach uniwersyteckich, są wspaniałym i czasem nieodzownym materiałem do
poznania ówczesnych prądów umysłowych w Polsce i Europie, a także niektóre z nich, jak
Historia filozofii greckiej, mimo upływu czasu, uważa się nadal za dzieła doskonałe i zawsze
cenne.
Poglądy filozoficzne S. Pawlickiego zawarte w jego opublikowanej twórczości
Poglądy filozoficzne S. Pawlickiego były już przedmiotem badań i analiz, które jednak
nie doprowadziły do jednoznacznego ustalenia stanowiska filozoficznego tego myśliciela.
Główną przyczyną tego stanu rzeczy była niezwykle obfita spuścizna i złożoność problematyki prac filozoficznych Pawlickiego, która w większości okazała się niewydaną i znajduje się prawie w całości w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.
Nieliczni badacze, którzy tym się nie zrazili i w końcu przypomnieli zapomniane prace
filozoficzne Pawlickiego, zajęli się przede wszystkim ustaleniem jego stanowiska filozoficznego. W świetle ich badań rysują się dwie przeciwstawne sobie grupy stanowisk.
Według jednych badaczy, jak Władysław Tatarkiewicz, Alicja Kadler, Henryk Barycz
i Czesław Głombik, poglądy filozoficzne Pawlickiego podlegały ciągłej ewolucji, polegającej na wzajemnym ścieraniu się i przenikaniu różnych myśli, nowych idei i koncepcji filozoficznych, w poszczególnych etapach życia filozoficznego tego uczonego. Głoszą więc oni
pewną ewolucję poglądów Pawlickiego, uwarunkowaną głównie zmiennymi kolejami jego
życia, które mogliśmy po tosze poznać w części biograficznej tego opracowania.
W ich oczach Pawlicki jest po trosze pozytywistą 34, scjentystą35, filologiem filozofującym36, wyznawcą kultu Hellady, filozofem katolickim i scholastykiem z urzędu37 etc.

33

34

35
36

Pomocne w tego rodzaju badaniach okażą się na pewno opisy rękopisów Pawlickiego podane pod sygnaturami
8210-8526 i 8697-8700 Inwentarz Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 8001-9000; cz. I, nr 8001-8500, oprac. W.
Badura i A. Jałbrzykowska, Kraków 1971; cz. II, nr 8501-9000, oprac. A. Jałbrzykowska, Kraków 1972.
Pozytywizm z filozofią katolicką nie doszedł w nim do jedności. W.Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1997. t. 3,
s.175. Podzielają i uzasadniają te słowa m.in. A.Kadler, Stefan Pawlicki. Przyczynek do dziejów filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim, w: „Sprawozdania z czynności i posiedzeń PAU” 1950 t. 51 nr 8, s. 520; oraz C.Głombik,
dz.cyt., s.255.
Był filozofem i katolikiem, którego prawowierność kolidowała zresztą nieraz z postawą scjentysty, a wiara religijna z kultem dla
Hellady. A.Kadler, dz.cyt., s.520.
Kim zatem był ten filozof filologizujący czy filolog filozofujący. H.Barycz, Stefan Pawlicki. Studia i docentura warszawska,
„Życie i Myśl”, Warszawa 1952, nr 7-9, s.319.
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Inni natomiast, jak Witold Rubczyński, Bronisław Dembowski, Andrzej Przymusiała i
Mirosław Mylik, wykazują, że Pawlicki głosił zawsze jednolite, stałe poglądy filozoficzne
(metafizyczne), które jedynie dojrzewały w poszczególnych etapach jego życia.
Obie grupy badaczy przedstawimy w takim układzie chronologicznym i rzeczowym, aby
można było już na tym etapie badań poznać właściwe stanowisko filozoficzne Pawlickiego
i tym samym rozstrzygnąć powyższy spór, który zaistniał w dziejach polskiej filozofii.
Pierwszym i zarazem najstarszym opracowaniem poglądów Pawlickiego jest pośmiertnie
napisany, niewielki, bo zaledwie kilkustronicowy, artykuł Witolda Rubczyńskiego (18641924) pt.: Stanowisko filozoficzne X. Stefana Pawlickiego, zamieszczony w krakowskim „Roku
Polskim” 9/1918. Analiza Rubczyńskiego dotyczy tylko jednego, ale za to, jego zdaniem,
podstawowgo dzieła Pawlickiego, to jest Kilka uwag o podstawie i granicach filozofii, Kraków
1878r. Uważa bowiem, że wcześniejsze prace Pawlickiego, jak np. Lekcja wstępna dra Stefana
Pawlickiego, powołanego do wykładu historii filozofii w Warszawskiej Szkole Głównej, z 1866r. czy
jego łacińska dysertacja doktorska o Schopenhauerze, nie mają takiego znaczenia, jak
wspomniane dzieło, w którym pojęcie podstaw i granic filozofii zgodne jest z myślami
zawartymi w innych jego pracach.
Podobnie sądzi B. Skarga, wyrażająca przekonanie, że Pawlicki swoje poglądy filozoficzne wyraził najpełniej w rozprawie „Kilka uwag o podstawie i granicach filozofii”.38
Odmiennego zdania są w tym miejscu T. Sinko39 i F. German40, którzy uważają, że Pawlicki kreśli swoje stanowisko w dwu rozprawach, a mianowicie w: Lekcja wstępna dra Stefana
Pawlickiego, powołanego do wykładu historii filozofii w Warszawskiej Szkole Głównej oraz Kilka uwag
o podstawie i granicach filozofii.
B. Dembowski41 natomiast sądzi, że Pawlicki w Lekcji wstępnej wystąpił z nową koncepcją
filozofii i metody, różnej od zawartej w rozprawie doktorskiej o Schopenhauerze i stanowiska odtąd nie zmienił, dając mu tylko dojrzalszą postać w Kilku uwagach.
Podobne zdanie głosi A. Przymusiała42, przekonany, iż nie ma zasadniczych sprzeczności między poglądami zawartymi we wcześniejszych pracach Pawlickiego, a tymi, które w
37

38
39
40
41

42

Wykładając później, już po ukazaniu się encykliki „Aeterni Patris”, filozofię w Uniwersytecie Jagiellońskim, stał się na
katedrze z urzędu pionierem neoscholastyki, ale można mieć wątpliwości, czy także jej szczerym i całkowitym zwolennikiem.
A.Kadler, dz.cyt., s.520.
Por. pracę zbiorową pt.: Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, pod redakcją naukową A.Walickiego, Warszawa
1983, s. 244.
T. Sinko, Śp. O. Stefan Pawlicki, w:„Czas” 221/1916.
F.German, dz.cyt., s.51.
B. Dembowski, Spór o metafizykę i inne studia z historii filozofii polskiej, Włocławek 1997, s. 38. Jest to rozszerzona
wersja wcześniejszej książki tegoż autora zatytułowanej Spór o metafizykę. Główne poglądy na metafizykę w Polsce na
przełomie XIX i XX w., Warszawa 1969, s. 28.
A. Przymusiała, Stefan Pawlicki a pozytywizm, w: Polska myśl filozoficzna i społeczna, t. 2 Warszawa 1975, s.265.
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sposób systematyczny wyłożył w Kilku uwagach, bo tu wcześniejsze poglądy zostały rozwinięte i dopracowane.
Sam Rubczyński jednak zastrzega się, że ostatecznego rozstrzygnięcia credo filozoficznego Pawlickiego powinna dokonać całościowa monografia jego poglądów, oparta na wszystkich jego dziełach. Okaże się wtedy, że rozsiane w nich [dziełach Pawlickiego] myśli są do tego
stopnia zgodne z pojęciem podstaw i granic filozofii w „Uwagach” z r.1878, że chyba kiedyś dopiero
dokonać się mające mozaikowe zestawienie i porównanie owych myśli wykaże, o ile jedne z nich, mianowicie wyprzedzające pojawienie się „Kilku uwag”, były stadiami przygotowawczymi dla skrystalizowanego tu
jednolitego ujęcia ogółu pytań zasadniczych, a o ile znów inne, późniejsze, mogą przedstawiać jakieś odchylenia od lini przewodnich, które sobie Pawlicki nakreślił w tym przełomowym punkcie swej działalności
umysłowej.43
Punktem wyjścia Kilku uwag jest fakt samowiedzy, rozumiany jako bezpośrednie osobiste doświadczenie, które gwarantuje umysłowi ludzkiemu realny kontakt z rzeczywistością, przez co
dla każdego jest oczywistością, którą przyjmuje się bez dowodzenia. Albowiem nie ma człowieka, który nie wie, że jest44, tym bardziej, że niepodobnym jest by jakieś doznanie czy działanie, nie było moim czy kogoś (czegoś) doznaniem bądź działaniem.
Pawlicki nie zmienił w tym miejscu swojego wcześniejszego stanowiska - zauważa słusznie Dembowski45 - zawartego w Lekcji wstępnej, a raczej je uzupełnił i pogłębił, dając mu
wyraźniejszy kształt przez odróżnienie wiedzy bezpośredniej od pośredniej oraz przez
próbę uzasadnienia realności związku kauzalnego.
Dla Rubczyńskiego natomiast, ważne jest to, że w punkcie wyjścia swojej filozofii Pawlicki nawiązał z jednej strony do sokratejskiego hasła greckich myślicieli: Poznaj samego siebie,
także w wersji św.Augustyna, Kartezjusza, a nawet Kanta. Z drugiej natomiast strony, dalekim jest od punktu wyjścia emipriokrytyków, dla których bezpośrenie doświadczenie jest
również punktem odniesienia do tworzenia wszelkich dalszych analiz i opisów, wyjaśniających powstawanie obrazów poznawczych. Ostatecznie w punkcie wyjścia nawiązuje Pawlicki - zdaniem Rubczyńskiego46 - do arystotelesowskiego odróżnienia poznania bezpośredniego od pośredniego (jako nous od episteme).
Bezpośrednie osobiste doświadczenie nie mogłoby być punktem wyjścia ludzkiego poznania,
gdyby je traktować czysto spirytualistycznie, a nie psychofizycznie. Dlatego Pawlicki traktuje człowieka jako nierozerwalną jedność cielesno-duchową, bez wnikania w możność po43
44
45
46

Por. W.Rubczyński, Stanowisko filozoficzne X. Stefana Pawlickiego, w: „Rok Polski”, 9/1918, s. 4.
S. Pawlicki, Kilka uwag o podstawie i granicach filozofii, Kraków 1878, s. 9.
Por. B.Dembowski, Spór o metafizykę i inne studia..., wyd. cyt., s. 41-42.
Por. W. Rubczyński, dz.cyt., s. 5.
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śmiertnej egzystencji duszy. Właśnie cielesność natury ludzkiej pozwoliła Pawlickiemu zdaniem Rubczyńskiego47 - na uniknięcie jednostronności, w jaką wpadł Kant, pytając, w
jaki sposób możliwe są sądy syntetyczne a priori. Zmysłowa bowiem strona naszej cielesności pozwala nam bezpośrednio doświadczyć przestrzenności i trójwymiarowości naszego
ciała, a pośrednio i zjawisk całego świata.
Zdaniem natomiast Dembowskiego48 unika też Pawlicki jednostronności kartezjanizmu,
który wprawdzie wychodził również z faktu samowiedzy, ale za to wpada w niefortunny,
jak się później okazało, dualizm res cogitans i res extensa.
Fakt samowiedzy, stanowiący fundament poznania w koncepcji Pawlickiego, pozwala
mu stworzyć tzw. metodę osobistą, dzięki której rozróżnia wiedzę bezpośrednią od wiedzy
pośredniej. Formułuje w tym celu dwie następujące zasady:
Zasada pierwsza: Bezpośrednio znam byt i czyny moje oraz wszystko, czemu zaprzeczyć nie mogę, nie
chcąc zaprzeczyć mego bytu i działania.
Zasada druga: Pośrednio znam byt i czyny obce, o ile objawione mi są przez doświadczenie zmysłów
lub też słowa ludzkie.49
W oparciu o bezpośrednie dane doświadczenia, analizuje również Pawlicki realność
związku przyczynowego zarówno wśród bytów zależnych, jak i w odniesieniu do bytu
niezależnego. Pawlicki kilkakrotnie podkreśla - jak słusznie zauważa Rubczyński50 - że
związku przyczynowego nie należy traktować jedynie jako czasowego następstwa skutku po
przyczynie, ale przede wszystkim jako realny łańcuch następstw i przyczyn, prowadzących
do istnienia Istoty niezależnej od czasu. Tak ujęty związek przyczynowy, w doświadczeniu
bezpośrednim, nie ma nic wspólnego - według Rubczyńskiego - ani z żadną kategorią kantowską, ani z przypadkową zbieżnością ludzkich nawyków i skojarzeń, jak chce z kolei
Hume.
Dembowski51 natomiast podkreśla, że pojęcie związku kauzalnego jest u Pawlickiego
ściśle związane z pojęciem bytu zależnego i niezależnego, czego wyrazem są dwa jego określenia:
1. Przyczyna niezależna jest od skutku, skutek zależny jest od przyczyny.
2. Jestestwo, które i skutkiem jest i przyczyną, względnie tylko zależnym jest i względnie rzeczywistym.52
Tamże, s. 5-6.
Por.B.Dembowski, Spór o metafizykę i inne studia..., wyd.cyt., s. 42.
49 S.Pawlicki, Kilka uwag, wyd.cyt., s.41.
50 Por. W.Rubczyński, dz.cyt., s. 7-8.
51 Por. B. Dembowski, Spór o metafizykę i inne studia..., wyd.cyt., s. 43.
52 S. Pawlicki, Kilka uwag, wyd.cyt., s. 54.
47
48
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Ostatecznie koncepcja filozofii Pawlickiego, oparta w punkcie wyjścia o fakt samowiedzy i o odróżnienie wiedzy bezpośredniej od pośredniej, pozwala, zdaniem Rubczyńskiego,
na zrozumienie i uznanie powszechnych praw rządzących zarówno światem materialnym
jak i duchowym. Ponadto przestrzega Pawlicki, żeby filozofii nie spotkał ten sam los, co w
okresie spekulacji Hegla czy filozofów przyrody, nie powinna ona wkraczać na teren nauk
szczegółowych, a tym bardziej wyrokować o ich wynikach. Może natomiast od nich wiele
się nauczyć, tym bardziej, że może od rozwoju takich nauk, jak psychologia, logika czy
fizjologia, zależy dalszy postęp filozofii53.
Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że Rubczyński doszukuje się podobieństwa
do powyższej koncepcji filozofii Pawlickiego u amerykańskiego myśliciela J. Royce. Gdy
zaś chodzi o genezę stanowiska Pawlickiego to Rubczyński, po odrzuceniu teorii Maine de
Birana, wskazuje na arystotelizm z jego tomistyczną interpretacją54.
Odmiennego zdania jest tu Kadler, dla której poglądy Pawlickiego były metafizyką doświadczenia, przypominającą teorię Maine de Birana.55 Stanowisko Rubczyńskiego popiera jednak
Dembowski, który stwierdza, iż próba określenia genezy poglądów Pawlickiego przez Rubczyńskiego
jest słuszniejsza niż poprzestanie na prostym stwierdzeniu podobieństwa między poglądami jego a Maine de
Birana, jak uczyniła A. Kadler.56
Dopiero w 1950 roku, po ponad trzydziestu latach milczenia, A. Kadler przypomniała
prawie zapomnianą postać, a przede wszystkim poglądy Pawlickiego w króciutkim, zaledwie trzystronicowym artykule, zatytułowanym: Stefan Pawlicki. Przyczynek do dziejów filozofii w
Uniwersytecie Jagiellońskim. Artykuł ten miał być, w założeniu jego Autorki, wyciągiem z monografii o Pawlickim, opartej na nieznanych pracach, głównie rękopisach, które zachowały się
zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Niestety nie napisała jej do tej pory, choć i jej zdaniem
Pawlicki zasługuje na osobne studium 57.
Nie mniej przyczynek Kadler jest rzeczywiście pewnym wstępem, bądź rodzajem planu
książki, który przynieść miał w przyszłości pełny obraz monograficzny życia i twórczości
tego krakowskiego uczonego. Świadczy o tym najdobitniej trojaki podział etapów jego
życia, które zarazem mają być historią jego myśli filozoficznej.

53
54

55
56
57

Por. W. Rubczyński, dz.cyt., s. 8-9.
Uzasadnienia takiej genezy filozofii Pawlickiego szuka Rubczyński w tej części Kilku uwag, w której znajduje się
jego polemika z nowożytnym krytycyzmem wobec tradycyjnych dowodów na istnienie Boga, oraz z poglądami
Avenariusa i Macha w kwesti stosunku stosunku filozofii do nauk szczegółowych. Tamże, s. 11-15.
A. Kadler, dz.cyt., s. 520.
B. Dembowski, Spór o metafizykę i inne studia, wyd.cyt., s. 46, przypis 17.
A. Kadler, dz.cyt., s. 519.
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Pierwszy dotyczy tzw. okresu przedzakonnego w latach 1858-1868, w którym był Pawlicki, jej zdaniem, młodym intelektualistą, szukającym wśród częstych fluktuacji poglądów,
właściwego kierunku działania i własnego stanowiska filozoficznego. W tym okresie jawi
się on jako z jednej strony rzecznik idei postępowych, a z drugiej kandydat do zakonu. Są
to dwa krańcowe - zdaniem Kadler - wcielenia Pawlickiego tamtego okresu.
Drugi okres miał miejsce we Włoszech w latach 1868-1882, w którym to Pawlicki jawi
się jej przede wszystkim jako ortodoksyjny teolog oraz żarliwy pogromca wszelakich nowinek, które mogłyby być niezgodne z nauczaniem Kościoła.
Trzeci wreszcie etap jego życia nastąpił w Krakowie w latach 1882-1916, w którym
uwypukla Kadler postać krakowskiego profesora, oryginała, księdza szokującego nieraz
swoje otoczenie nawykami myślowymi i uczonego, łączącego w jednej osobie głęboką
kulturę humanistyczną z epikureizmem i pięknoduchowstwem. 58
W oparciu o powyższe etapy życia opiera też Kadler ewolucję myśli filozoficznej Pawlickiego, która jest właściwie rozwinięciem znanych słów Tatarkiewicza o Pawlickim, że pozytywizm z filozofią katolicką nie doszedł w nim do jedności.
Podobną ewolucję poglądów Pawlickiego głosi również Czesław Głombik w swojej
książce pt.: Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej Stefana Pawlickiego, opublikowanej
w 1973r. Trzy inne artykuły59 jego pióra stanowią nieco zmienioną redakcję fragmentów
powyższej książki, stąd ona stanie się głównym przedmiotem naszej analizy.
Przypomnijmy, że już w pierwszych słowach Wprowadzenia do swojej książki Głombik
zastrzega się, że jego praca nie jest pełną monografią życia i działalności Pawlickiego, choć i
jego zdaniem w pełni na nią zasługuje. Zajął się natomiast jego poglądami filozoficznymi i
historyczno-filozoficznymi, gdyż te wydały mu się w miarę zwarte i podstawowe w wielokierunkowej twórczości Pawlickiego. W swojej metodzie badań Głombik uważa, że nie może
się obejść bez zabiegów opisowych oraz interpretacyjnych i to zastosowanych nie tylko wobec poglądów
filozoficznych, lecz odniesionych również do szerszego tła wydarzeń, a nawet całokształtu dorobku Pawlickiego jako myśliciela.60 Albowiem działanie, które ograniczałoby się jedynie do analizy wypowiedzi mówiących wprost o filozofii Pawlickiego, wydaje się Głombikowi pracą metodycznie błędną i rzeczowo ubogą. Usiłuje zatem rozszerzyć pole interpretacji filozofii krakowskiego uczonego, poprzez wyjaśnienie jej genezy na tle warunkujących ją pozafilozoficz58
59

60

Tamże.
Chodzi tu o następujące artykuły C.Głombika: Schopenhauerowska inspiracja w twórczości Stefana Pawlickiego, w:
„Studia Filozoficzne”, 3/1969, s. 95-108; Narodowa i organizatorska działalność studencka Stefana Pawlickiego, w:
„Zaranie Śląskie” 1/3/1970; Zadanie historii filozofii w ocenie i badaniach Stefana Pawlickiego, w: „Studia Filozoficzne”, 11-12/1972, s. 81-95.
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nych spraw i wydarzeń, ukazując jej zmieniający się kształt oraz jej funkcjonowanie w warunkach ówczesnych środowisk społecznych drugiej połowy XIX w. i na początku XXw.
W przeciwieństwie więc do wcześniejszych prac Rubczyńskiego i Kadler, książka Głombika nie dotyczy jakiegoś jednego dzieła Pawlickiego, ani też kilku jego wybranych prac,
które możnaby uznać za podstawowe dla jego stanowiska filozoficznego. Nie stara się on
też, w przeciwieństwie do Kadler, wyróżniać jakiegoś z etapów w życiu Pawlickiego, który
byłby całkowicie zakończony i pełny do tego stopnia, żeby znosił czy dezawuował wcześniejsze bądź późniejsze okresy jego życia. Sądzi bowiem Głombik, że tak w żywocie, jak i
w dorobku tego uczonego nie ma faktów z życia i osiągnięć naukowych, które byłyby całkowicie izolowane czy tłumaczyłyby się same przez się. Sprawia to - jego zdaniem - iż także
stanowisko filozoficzne Pawlickiego domaga się uchwycenia w procesie owych zmian, w procesie swej własnej
ewolucji, jej mechanizmu i określających ją sił 61. W tym właśnie duchu pisze Głombik kolejne
rozdziały swojej książki, która w sumie jest jednym z najobszerniejszych dotychczas opracowań życia i poglądów Pawlickiego.
Ostatecznie jednak Głombik nie tylko podziela zdanie Tatarkiewicza, że pozytywizm z filozofią katolicką nie doszedł w nim do jedności, ale przede wszystkim znacznie rozszerza przyczynek Kadler o ewolucyjnym, trójokresowym charakterze poglądów i życia Pawlickiego. Pora
więc przejść do prac, które z tym twierdzeniem polemizują.
W sposób bezpośredni polemiki takiej podjął się Andrzej Przymusiała w swoim artykule
pt.: Stefan Pawlicki a pozytywizm, zamieszczonym w drugim tomie pracy zbiorowej zatytułowanej: Polska myśl filozoficzna i społeczna, Warszawa 1975. Pośrednio natomiast, dyskusji z
powyższym twierdzeniem Tatarkiewicza należy doszukiwać się w pracy habilitacyjnej Dembowskiego pt.: Spór o metafizykę. Główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIX i XX
w., Warszawa 1969, którą powtórnie wydał, dołączając własne studia, recenzje i wspomnienia, pod nieco zmienionym tytułem Spór o metafizykę i inne studia z historii filozofii polskiej,
Włocławek 1997.
Gdy chodzi o artykuł Przymusiały, to jego zasadniczym zadaniem było zbadanie prawdziwości opini panującej o Pawlickim, że już przed habilitacją, a zwłaszcza w czasie docentury warszawskiej, był on zwolennikiem pozytywizmu, wręcz nawet pionierem pozytywizmu.
Dopiero później, kiedy to wstąpił do zakonu w Rzymie i wrócił do Krakowa, stał się z
urzędu pionierem neoscholastyki, ale i tak pozytywizm z filozofią katolicką nie doszedł w nim do jedności.
W odróżnieniu więc od prac wcześniejszych badaczy, nie chodzi Przymusiale o ustalenie
stanowiska filozoficznego czy genezy poglądów Pawlickiego, lecz o zbadanie tych fragmen61
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tów jego prac, które mogą rozstrzygnąć powyższy problem. W tym celu analizuje prace
Pawlickiego powstałe przed wstąpieniem do zakonu, to jest Przemiany człowieka oraz Lekcja
wstępna, i porównuje je z pracą powstałą już po wstąpieniu do zakonu, a mianowicie Kilka
uwag. Chce w ten sposób rozstrzygnąć wątpliwości pojawiające się w forsowanej tezie przez
Tatarkiewicza, Kadler i Głombika, że poglądy Pawlickiego ewoluowały od pozytywizmu do
antypozytywizmu. Choć Przymusiała przyznaje, że być może jakieś elementy scjentyzmu
mogły przeniknąć do koncepcji Pawlickiego i być w niej nawet stale obecne, to jednak
należy spróbować ustalić, co w scjentyzmie było dla niego i pozostało mu zawsze obcym.
Tym bardziej przecież, że samo podejmowanie problemów rozważanych m.in. przez pozytywizm, nie oznacza od razu bycie pozytywistą. Dlatego też według Przymusiały należy
sądzić, że poglądy filozoficzne Pawlickiego rozwijały się od swoich pierwocin w jednym,
niezmiennym kierunku, a mianowicie, że zagadnienia poruszane we wczesnych pracach
Pawlickiego z jego okresu świeckiego, doprowadziły go w końcu do sformułowania poglądów, wyłożonych w sposób systematyczny w Kilku uwagach, powstałych w Rzymie62, gdzie
został wyświęcony na księdza i przez to namaszczony na filozofa chrześcijańskiego.
Ostatecznie wyniki badań Przymusiały wykazują, że już we wczesnych pracach Pawlickiego, nie ma zasadniczych sprzeczności w jego poglądach, które w sposób systematyczny
wyłożył w rozprawie Kilka uwag, zawierającej jego wcześniejsze poglądy rozwinięte i dopracowane do tego stopnia, że nie mogły się one w żaden sposób zmieścić w pozytywizmie,
stąd i ich twórca nie był nigdy pozytywistą 63.
Stanowisko Przymusiały potwierdza również, choć w nieco odmienny sposób, Skarga,
która zdaje sobie doskonale sprawę z panującej opini Tatarkiewicza o Pawlickim, że zafascynowany był naukami przyrodniczymi i propagował doktrynę pozytywizmu, od której później miał odejść. I
choć dostrzega w pracach Pawlickiego ów pozytywistyczny schemat myślowy związany z pojęciem
faktu i prawa oraz kultu dla metody naukowej, doświadczalnej, ale interpretuje go u niego tak, aby
nie godził w wiarę, lecz był zawsze z nią zgodny. Myśl zgodności wiedzy i wiary przyświecała Pawlickiemu we wszystkich jego pracach.64
Badania Przymusiały potwierdza również Dembowski, mimo, że jego praca nie dotyczyła bezpośrednio powyższego problemu, lecz miała za zadanie ukazać metafizyczne
podstawy poglądów Pawlickiego oraz jego polemikę z Marianem Morawskim, na tle problemu scholastyki i neoscholastyki. Dembowski najpierw przypomina, że z wykształcenia
62
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Pawlicki był przede wszystkim filologiem klasycznym, w filozofii zaś samoukiem, choć
prawie przez rok słuchał wykładów J.Branissa we Wrocławiu. Zapewne też pod wpływem
Branissa - przypuszcza Dembowski - inspirowanego dziełami Schellinga i Schleiermachera,
zwolennika metafizyki idealistycznej, o zabarwieniu teologicznym, pojawiają się w rozprawie doktorskiej o Schopenhauerze pewne wpływy myśli Schellinga, na którego poglądach
należało w przekonaniu Pawlickiego budować nową filozofię, choć niełatwo obecnie zrozumieć, jak on to zadanie pojmował. Kiedy jednak 1 listopada 1866r. zainaugurował Lekcją
wstępną swoje wykłady w Szkole Głównej Warszawskiej, to dał już inną koncepcję filozofii i
odpowiedniej do niej metody. Odtąd stanowiska swojego już nie zmienił - uważa za Rubczyńskim Dembowski - dając mu tylko dojrzalszą postać w Kilku uwagach.
Stanowiskiem tym jest, najogólniej mówiąc, metafizyka oparta w punkcie wyjścia na fakcie samowiedzy i na odróżnieniu wiedzy bezpośredniej od pośredniej. Ponadto, uzasadniając realność związku przyczynowego i zarysowując teorię bytu niezależnego, kładł Pawlicki
w swoim mniemaniu podstawy pod system metafizyczny, który będzie można opracować
jako logicznie skonstruowany system naukowy. Według Dembowskiego miał już nawet
Pawlicki intuicję metafizyki jako nauki o konkretnym, realnym bycie, rozważanym pod
kątem jego istnienia, ale nie umiał się pozbyć esencjalistycznej terminologii, stosowanej w
ontologicznej filozofii bytu w ogóle, tworzonej na wzór Wolffa czy Hegla65.
Nie mniej te i wszystkie inne trudności, związane z ustaleniem metafizycznego stanowiska Pawlickiego, nie wskazują w pracy Dembowskiego na jakąś ewolucję jego poglądów, ale
wprost przeciwnie. Dowodzą pośrednio stałości i jednolitości poglądów filozoficznych u
Pawlickiego.
Podobnie sprawa wygląda, gdy chodzi o ujęcie Dembowskiego problemu scholastyki i
neoscholastyki na tle polemiki Pawlickiego z jezuitą M. Morawskim66. Według Dembowskiego dyskusja ich toczyła się wokół dwóch zagadnień, a mianowicie:
1. Dotyczących faktu historycznego scholastyki, jako pewnego typu filozofowania właściwego dla epoki średniowiecza. Chodzi tu o ocenę wartości takiego filozofowania i o
powody jego upadku oraz o ocenę wartości historycznej studium dla formacji umysłowej i
dla samodzielnej twórczości filozoficznej.
2. Problemu neoscholastyki, czyli powrotu do scholastyki, jej wartości dla dalszego
rozwoju poznawczego myśli filozoficznej i odpowiedzi na pytanie, czy ten powrót nie jest
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narzucony „dekretowo” przez Leona XIII w encyklice Aeterni Patris, a przez to szkodliwym
hamulcem w rozwoju myśli filozoficznej?
Ukazanie tego sporu przez Dembowskiego wokół samego faktu historycznego scholastyki i wokół problemu neoscholastyki, wydaję się o wiele słuszniejszym niż proste stwierdzenia, np. Kadler, typu: Ostry protest przeciw nawrotowi do scholastyki wyrażony w jego polemice z
ks. M.Morawskim, był obroną prymatu nauk empirycznych wobec spekulacji./.../ Wykładając później,
już po ukazaniu się encykliki „Aeterni Patris”, filozofię w Uniwersytecie Jagiellońskim, stał się na katedrze z urzędu pionierem neoscholastyki, ale można mieć wątpliwości, czy także jej szczerym i całkowitym
zwolennikiem.67
Należy jednak ostatecznie zauważyć, że powyższy spór badaczy o stanowisko filozoficzne Pawlickiego opiera się głównie na jego wczesnych pracach bądź w oparciu o jego jedyne,
za to zasadnicze w ich mniemaniu, dzieło, to jest Kilka uwag. Powstaje przez to słuszna
wątpliwość, czy w jego późniejszych dziełach, czyli po Kilku uwagach, nie nastąpiła jakaś
istotna, a nieznana nam dotychczas zmiana poglądów Pawlickiego. Jest to tym bardziej
ciekawe i ważne, że, jak już wspominaliśmy, większość prac tego uczonego nigdy nie ukazała się drukiem, lecz pozostała w rękopisach, litografowanych skryptach uniwersyteckich,
dziennikach, listach itp.
Zbadania tej kwesti, podjąłem się już po części w mojej dysertacji doktorskiej 68, w której
sięgnąłem do prac podstawowych, najbardziej rzutujących na inne dzieła Pawlickiego z
tego okresu. Okazały się nimi nieznane i niezbadane dotąd litografowane skrypty Pawlickiego z jego wykładów Metafizyki i Teologii naturalnej, których edycji również dokonałem 69.
Jednakże z czasem okazało się to niewystarczające, w zestawieniu z ogromem niezbadanych rękopisów, skryptów uniwersyteckich i innych prac filozoficznych Pawlickiego, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Dlatego należało ponownie
podjąć się gruntownego zbadania powyższego problemu, w oparciu o wszystkie niewydrukowane prace Pawlickiego, by nie tylko ostatecznie wyjaśnić kwestię jego stanowiska filozoficznego, ale i wreszcie stworzyć monografię życia i poglądów naukowych tego zapomnianego uczonego.
Niektórzy badacze, a wśród nich A. Przymusiała, nie bierze pod uwagę, np. skryptów
uniwersyteckich, przy wymienianiu ilości wydanych publikacji przez Pawlickiego, gdyż są to
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jego zdaniem teksty przeznaczone dla wąskiego grona osób 70. Jednakże on sam, jak i inni
biografowie Pawlickiego zgodnie piszą, że był to filozof, który może niewiele w sumie
wydał, ale za to wyjątkowo szeroko oddziaływał za życia swoją osobą, wykładami, kontaktami towarzyskimi itp., co zresztą znajduje potwierdzenie w części biograficznej tego artykułu. Ponadto nie tylko osobowością oddziałuje filozof jako mistrz uniwersytecki na swoje
otoczenie, ale i swoimi pracami, nawet rękopiśmiennymi, zwłaszcza skryptami uniwersyteckimi, które podobnie jak manuskrypty średniowieczne mają swoją historię, bliższe i dalsze
kręgi oddziaływań, zapożyczenia etc.
Poza tym sądzę, że istniejące zróżnicowanie stanowisk, jak i inne kontrowersje panujące
między badaczami poglądów Pawlickiego będą trwały dopóty, dopóki nie sięgnie się do
jego niedrukowanych prac, które w pełni i ostatecznie wykażą jego credo filozoficzne. Kolejny zatem rozdział niniejszego artykułu, oparty głównie o nieznane i niezbadane dotąd
archiwalia Pawlickiego z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, będą również służyły do
ostatecznego wyjaśnienia powyższej kwesti. Jeśli chcemy wiedzieć coś o polskiej filozofii tych stuleci
– musimy studiować te skrypty - nie bez kozery powiada W.Tatarkiewicz, zachęcając do badań
w bibliotekach seminaryjnych i klasztornych oraz do merytorycznego uporządkowania
zbiorów jagiellońskich i wileńskich.71
Poglądy filozoficzne S. Pawlickiego zawarte w jego rękopiśmiennej spuściznie
Przypomnijmy, że Pawlicki jest, zdaniem Dembowskiego, typowym przedstawicielem
tradycyjnej metafizyki swoich czasów. Powyższe jednak zdanie Dembowskiego, jak i podobny sąd Przymusiały czy Rubczyńskiego, oparte jest tylko na wydanych pracach filozoficznych Pawlickiego. Powstaje przez to słuszna wątpliwość, czy Pawlicki, w swojej twórczości, która w przeważającej większości nie została wydana drukiem, głosił nadal poglądy
metafizyczne, a jeśli tak to, jakiego typu są to poglądy i czy mieszczą się one w ramach
klasycznej koncepcji filozofii?72
W przypadku Pawlickiego jest to bardzo istotne, gdyż ewentualne potwierdzenie jego
klasycznej koncepcji filozofii w jego rękopiśmiennej twórczości, odrzuci ostatecznie od
niego wspomniany zarzut pozytywizmu. Tym samym, nieprawdziwym okaże się znany
frazes Tatarkiewicza o Pawlickim, że pozytywizm z filozofią katolicką nie doszedł w nim do jedności.
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Aby tego dowieść należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy Pawlicki w całej swojej twórczości, tej wydanej i tej znajdującej się w przeważającej większości w rękopisach, głosił nadal poglądy z zakresu filozofii bytu, Boga i człowieka, a jeśli tak, to jakiego
typu są to poglądy i czy mieszczą się one w ramach klasycznej koncepcji filozofii?
W rękopiśmiennej spuściznie po Pawlickim, znajdującej się zasadniczo w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, w interesującej nas kwestii są między innymi dwa rękopisy, służące do wykładu metafizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwszy z nich,
o sygnaturze BJ 8429, posłużył Pawlickiemu do wykładu metafizyki na Wydziale Teologicznym UJ, w roku akademickim 1885/86. Wykłady te - jak podaje Aleksander Birkenmajer
- nie były litografowane 73, ale uzupełnione notatkami i zmianami paragrafów, posłużyły następnie Pawlickiemu w jego wykładach metafizyki na Wydziale Filozoficznym UJ, w roku
akademickim 1905/1906. Ten drugi rękopis, o sygnaturze BJ 8430, jest zgodny z tekstem
skryptu litograficznego, zatytułowanego Metafizyka (półrocze letnie 1905/1906r.) ogłoszonego w 1906r. w Krakowie. Właśnie ten litograficzny skrypt Metafizyki, stał się zarówno
podstawą współczesnej edycji, jak i przedmiotem naszych rozważań, i to co najmniej
z trzech powodów:
Po pierwsze dlatego, że jest to ostateczna wersja Pawlickiego, którą wykładał i prawdopodobnie zaaprobował do powielenia.
Po wtóre dlatego, że właśnie ten powielony tekst, krążąc po różnych środowiskach akademickich w kraju, bardziej oddziaływał na ówczesne umysły, niż oba rękopisy schowane,
gdzieś zapewne, w którejś z szuflad uczonego.
Po trzecie wreszcie dlatego, że w nim znajdziemy zasadnicze poglądy filozoficzne Pawlickiego spośród wszystkich jego niewydanych prac.
W skrypcie Metafafizyki Pawlicki próbuje sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, co to
jest filozofia. W jednoznacznej odpowiedzi na nie przeszkadza mu jednak historyczna wielość definicji filozofii, co w konsekwencji nie zachęca też do jej studiowania, oraz prowadzi
do lekceważenia jednych filozofów przez drugich. Ostatecznie jednak przychyla się Pawlicki do określenia filozofii jako nauki o ostatnich przyczynach, którą przynajmniej w duchu należy ją
uzupełnić poglądami osobistymi, [czyli] że potrzebna tu jest etyka, a więc strona praktyczna.74

73
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Por. rps BJ 8429, k.1.
S. Pawlicki, Metafizyka, wyd.cyt., s.16. por. też rps BJ 8326 II, s. 2 i 3, w którym Pawlicki powiada, że filozofia
wyraża z jednej strony dążność człowieka do poznania idealnej prawdy, z drugiej dążność do wcielenia poznanej prawdy w własny charakter. Filozofia zatem ma cel podwójny: teoretyczny i praktyczny. Prawda owa wyższa, idealna nie jest niczym innym
jak poznaniem najwyższych i ostatnich przyczyn wszystkiego, co jest. Powiemy zatem, że filozofia jest wiedzą ostatnich i najwyższych przyczyn tego, co istnieje.
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Pierwsza część tej definicji Pawlickiego wskazuje na klasyczną koncepję filozofii, druga
natomiast jest pewnym novum w jego filozofii, które dotąd nie zostało przez nikogo zauważonym. Nikt bowiem nie zwrócił uwagi na to, że Pawlicki głosił w swoich pracach z metafizyki, historii filozofii czy etyki powrót do praktycznego, klasycznego wzorca uprawiania
filozofii w starożytności. Tym samym sprzeciwiał się współczesnym mu pracom autorów
polskich i obcych, u których przeważała tendencja do teoretycznego traktowania filozofii,
co stało, jego zdaniem, w jawnym przeciwieństwie do myślicieli starożytnych, którzy na
pierwszym miejscu stawiali praktyczną filozofię, przez co nikt nie mógł uchodzić za filozofa w tym czasie, ani tym bardziej założyć szkoły filozoficznej, jeśli nie praktykował na sobie
tego, co głosił publicznie.75
Najpierw spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, które zadawał sobie i Pawlicki, a mianowicie, co to jest metafizyka? Według niego, oprócz znaczenia etymologicznego, wyraz ten
ukrywa poza sobą ostatnie zasady bytu i myślenia 76.
Przedmiotem tak ujętej metafizyki, w terminologii Pawlickiego, jest jestestwo, które odpowiada greckiemu ô i łacińskiemu ens. Jednakże jestestwo nie może być - jego zdaniem zastąpione pojęciem bytu, bo pojęcie to zawiera w sobie akt istnienia, co naturalnie jest funkcją jestestwa.77 Dla wyjaśnienia tej różnicy Pawlicki sięga do języka francuskiego, w którym wyraz
être jest używany w dwóch znaczeniach. Un être heureux oznacza jestestwo szczęśliwe, zaś être
heureux znaczy być szczęśliwym. Raz więc oznacza jestestwo, a drugi raz byt. Dlatego Pawlicki
ostatecznie używa wyrazu jestestwo w znaczeniu ens, a wyrazu byt na oznaczenie bezokolicznika oznaczającego actus entis.78
Jestestwo nie jest też dla Pawlickiego pojęciem, pod którym mieszczą się wszystkie wspólne cechy jednostek wypełniających wszechświat, lecz wszystko to, co ma przymiot istnienia,
co jest. Dlatego metafizyka, podobnie jak i inne nauki, choć ma za przedmiot pojęcie oderwane, abstrakcyjne, a mianowicie ens, to jednak bada przez nie realną, konkretną rzeczywistość.79 Brakuje natomiast Pawlickiemu w tych badaniach precyzyjnego języka, który choćby przez rozróżnienie np. przedmiotu materialnego i formalnego, różnicuje formalnie wła-
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Szerzej na temat filozofii praktycznej Pawlickiego zobacz w mojej pracy Stefan Pawlicki – jeden z prekursorów nauki
polskiej, wyd. cyt., w której omawiam m.in. jego poglądy historiozoficzne i etyczne.
S. Pawlicki, Metafizyka, wyd.cyt., s. 17.
Tamże, s.21.
Tamże.
Por. choćby następujące wypowiedzi Pawlickiego na ten temat: Wyraz więc „ jestestwo” nie jest pojęciem mieszczącym
w sobie wszystkie wspólne cechy jednostek wypełniających ten kosmos, a więc oznacza nam wszystko to, co ma przymiot istnienia,
co jest. /.../ Otóż przy tym pojęciu wyobrażamy sobie jakąś jednostkę, która nas interesuje z jednego punktu widzenia, a mianowicie [z tego], że jest. Wtenczas „jestestwo” i „ jest” pozostają w stosunku do siebie, jak ens do esse (istnienie jest wytworem
tego ens). Tamże, s. 21-22.
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ściwe punkty widzenia poszczególnych nauk, badających tę samą przecież rzeczywistość
materialną.
Klasycznie też ujmuje Pawlicki zadania tak pojętej metafizyki. Uważa bowiem, że metafizyka musi się zajmować tym pojęciem ens i wypływającymi z niego konsekwencjami. Ma ona nadzwyczajne problemy i zadanie jej jest wielkie, mianowicie ens nie równa się non ens /.../ metafizyka musi zajmować się jedną cechą tego pojęcia, a mianowicie tym, że jest. Musi ona zbadać zasady i prawdy tego przedmiotu.80
Stąd w kolejnych rozdziałach swojej Metafizyki rozważa Pawlicki zasady i kategorie bytu
oraz wypływające z nich konsekwencje. Czyni to w dość ciekawy sposób, a mianowicie nie
ogranicza się do samej analizy problemów metafizycznych, ale i ukazuje je w historycznej
dyskusji z innymi poglądami w tej mierze. Dlatego ten skrypt Pawlickiego należy traktować
zarówno jako podręcznik metafizyki, jak i historię problemów metafizycznych. Dyskusyjną
natomiast kwestią jest ustalenie właściwego typu metafizyki uprawianej przez Pawlickiego,
a mianowicie, czy jest ona metafizyką klasyczną wersji egzystencjalnej, jak to sugerują
choćby Dembowski i Gogacz81, czy też jest metafizyką klasyczną w wydaniu esencjalnym.
Niewątpliwie jest to ważki problem do zbadania w różnego typu szczegółowych przyczynkach, pracach magisterskich czy może nawet rozprawie doktorskiej.
Klasyczną koncepcję filozofii Pawlickiego potwierdzają również najwyraźniej jego wykłady z filozofii Boga i religii, litografowane następnie i wydane w formie skryptu pt.: Teologia naturalna, Kraków 1890. Skrypt ten, nota bene, jest pierwszym polskojęzycznym wykładem z filozofii Boga w naszym kraju, przez co ich autora czyni prekursorem tej dyscypliny
filozoficznej w Polsce.82
W skrypcie tym teodycea stanowi integralną część traktatu o filozofii religii, który zdaniem Pawlickiego winien składać się z trzech podstawowych części:
W pierwszej z nich należy zająć się kwestią istnienia Boga, a więc tym, co się w metafizyce
nazywa teologią naturalną.
W drugiej części mitologią porównawczą, przez którą rozumiał Pawlicki ustalenie we
wszystkich systemach religijnych i praktykach religijnych, w jaki sposób najrozmaitsze narody
wyrażały swój stosunek do bóstwa.
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Tamże, s. 41.
M. Gogacz opiera się w swoich badaniach na zdaniu B.Dembowskiego; por. artykuł Gogacza pt.: Charakterystyka polskiej historii filozofii XX wieku, w: „Życie chrześcijańskie w Polsce” 6(211)/1985, s. 43.
Por. M. Mylik, Stefan Pawlicki – jeden z prekursorów nauki polskiej, wyd. cyt.
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Wreszcie w trzeciej części należy rozważyć wszystko to, co teologia zwie „de vera religione”, tj.
poda wszystkie cechy religii prawdziwej i odpowiedzi na zarzuty wszystkie, jakie kiedykolwiek podnoszono
przeciw Objawieniu.83
Z tych trzech części Pawlicki wyłożył jedynie część pierwszą, to jest kwestię istnienia
i natury Boga, czyli tzw. wówczas teologię naturalną, o której filozofowie rozprawiają w metafizyce.84 Traktował bowiem Pawlicki teodyceę jako kontynuację metafizyki, bądź uważał ją,
jak to się nazywa w dzisiejszej terminologii, za tzw. metafizykę szczegółową. Przedmiotem
badań tak pojętej teodycei jest oczywiście Bóg, którego istnienie i naturę należy poznać,
odpowiadając na trzy pytania, to jest: czy Bóg jest, po wtóre czy możemy Boga poznać i jaki walor
mają dowody, którymi się dowodzi Jego istnienia.85
W celu odpowiedzi na powyższe pytania, Pawlicki zaleca stosowanie metody indukcyjnej, dzięki której dowodzi istnienia Boga od skutków do Praprzyczyny, a odrzuca dowodzenie dedukcyjne Boga, czyli wszelkie dowody ontologiczne, inspirowane duchem anzelmiańskim.86
Ponadto Pawlicki, w swoim merytorycznym dowodzeniu istnienia Boga, wprowadza tak
charakterystyczną dla niego, historyczną dyskusję z najważniejszymi kierunkami i poglądami filozoficznymi, które negują, w całości lub częściowo, możliwość poznania istnienia
i natury Boga. Można to po części porównać do współczesnych dyskusji i postaw ludzi
wobec kwesti istnienia Boga oraz sposobów dowodzenia Jego bytności i natury, jakie znajdziemy dziś w pierwszym lepszym podręczniku z teodycei, w którym szeroko omawia się
ateizm, agnostycyzm, panteizm, fideizm czy tradycjonalizm. W tym też duchu Pawlicki
pisze kolejne rozdziały swojego skryptu, który jest przez to kopalnią merytorycznych
i historycznych zagadnień, w wielu kwestiach związanych z istnieniem i naturą Boga. Dlatego właśnie zarówno skrypt Metafizyki, jak i Teologii naturalnej, ukazują nie tylko nieznany
dorobek naukowy Pawlickiego z filozofii bytu i Boga, ale i stanowią cenny materiał do
poznania głównych prądów umysłowych, jakie panowały na przełomie XIX i XX wieku
w Polsce i Europie. Stąd oba skrypty zostały po latach wydane przez mnie drukiem. 87
Na powyższym fundamencie filozofii bytu i Boga, można zdaniem Pawlickiego, oprzeć
inne części metafizyki. Jeżeli udowodnionym zostało istnienie Boga i wyjaśniono Jego natura, można roz-
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Por. S.Pawlicki, skrypt pt.: Teologia naturalna według wykładów ks.pr.dr.Pawlickiego, Kraków 1890, s.11.
Tamże, s. 10.
Tamże.
Por. choćby następujące słowa Pawlickiego: Z dowodów na istnienie Boga widać, że jedyną drogą dowiedzenia się czegoś
pewnego o istnieniu Jego, jest wnioskowanie ze skutków stworzonych o ich przyczynie stwórczej, czyli droga przyczynowości. Jest to
zarazem droga najpewniejsza, aby się czegoś dowiedzieć o naturze Bożej. Tamże, s. 170.
Por. część bibliograficzną niniejszej pracy.
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prawiać o powstaniu i rozwoju świata, którego On i sprawcą jest i rządcą Najwyższym; można filozofować
o religii, która jest węzłem łączącym stworzenie rozumne ze swoim Stwórcą, można budować gmach etyki,
która człowiekowi i cel wytyka, dla którego został stworzony i głosi zasady, według których ma czyny
swoje kierować ku tak szczytnemu celowi.88 Tym samym stoi Pawlicki na stanowisku, że filozofia
jest pewną jednolitą całością, której metafizyka jest podstawą, a inne dyscypliny filozoficzne
są bądź jej metafizykami szczegółowymi bądź naukami pomocniczymi, jak np. logika.
Według Pawlickiego bowiem, logika, podobnie jak etyka, polityka i filozofia społeczna,
posiada charakter normatywny, w przeciwieństwie do nauk historycznych i przyrodniczych,
które zajmują się, jak np. socjologia, przede wszystkim opisywaniem i tłumaczeniem faktów
i rzeczy. Nauki historyczne i przyrodnicze czynią zadość swojemu zadaniu, gdy wytłumaczą, dlaczego dany fakt, który jest, jest właśnie takim, jakim jest. Logika i etyka zaś, muszą
wypowiedzieć sąd o wartości jakiegoś rozumowania bądź czynu, czy zgadza się lub nie
z powszechnie obowiązującą normą rozumowania lub zasadą moralności. Stąd Pawlicki,
idąc za Arystotelesem, uważa logikę za narzędzie ludzkiego myślenia, oraz wstęp i przygotowanie do trzech części, na które podzielił Stagiryta filozofię, to jest do metafizyki, fizyki
i etyki.89
Klasycznie również ujmuje Pawlicki problematykę człowieka, którego traktuje jako organiczną całość złożoną z duszy i ciała.90 Dlatego jak zwykle dyskutuje nasz uczony i odrzuca
wszelkie historycznie pojawiające się teorie, skrajnie traktujące człowieka, bądź to czysto
materialistycznie, bądź to na wskroś spirytualistycznie. W tym celu posługuje się zarówno
klasycznie pojętą metafizyką człowieka, jak i metodami ówczesnej psychologii, której staje
się również jednym z prekursorów w naszym kraju. 91 Świadczą o tym poszczególne przemyślenia Pawlickiego z jego wykładów i skryptów z psychologii, w których rozważa takie
zagadnienia, jak życie92, istota i objawy duszy93, oraz rozwój psychiczny i fizjologiczny
organizmu ludzkiego od dzieciństwa aż do późnej starości. 94
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Tamże, s. 280.
Por. S.Pawlicki, skrypt Socjologia, Kraków 1908/1909, s. 6-9; oraz tegoż skrypt Etyka socjalna, Kraków 19071908, s. 10-11.
Powyższe określenie, jak i całą teorię człowieka znajdujemy w dwóch zachowanych skryptach Pawlickiego z
jego wykładów psychologii. Pierwszy z nich, zatytułowany Psychologia, ukazał się w Krakowie w 1887/1888r.
Drugi zaś, pod tym samym tytułem, został litografowany również w Krakowie w 1892 r. Ten drugi skrypt Psychologii, stanowi powtórzoną i rozszerzoną wersję skryptu wcześniejszego, dlatego ten późniejszy skrypt z 1892
r. stanie się podstawą naszej dalszej analizy i cytowania. Wykłady i skrypty te czynią ponadto Pawlickiego jednym z prekursorów psychologii w Polsce, co dotąd nie jest chyba w ogóle znane czy opracowane.
Pawlicki uważa nawet, że w badaniach psychologii genetyczną metodę należy uzupełnić przez metafizyczne spekulacje,
oparte na badaniu siebie samego, jakie robić może każdy człowiek dorosły i myślący. Zob. S. Pawlicki, skrypt Psychologia,
Kraków 1892 r., s. 10-11.
Dla Pawlickiego wiedzieć, czym jest życie, to znać, jeśli nie całą istotę duszy, to przynajmniej zasadniczą część
jej objawów. Dlatego kwesti tej poświęca wiele uwagi, analizując szereg definicji życia, spośród których naj-
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Podobnie rzecz wygląda w jego teorii poznania, którą nazywa w swoich wykładach dialektyką, i która jest istotnym uzupełnieniem powyżej wspomnianej logiki. Dialektyka Pawlickiego dotyczy prawdziwości i wartości obiektywnej ludzkiego poznania i natury naszej umysłowej.95
Stąd nazywa ją także logiką materialną w odróżnieniu od logiki formalnej, badającej prawa,
na których polega formalna prawidłowość naszego myślenia. Chodzi w niej przede wszystkim o to, że może się zdarzyć tak, jak to sugerują choćby sceptycy, iż myślenie ludzkie
odbywa się regularnie według pewnych określonych praw, którym jednak nie odpowiada
żadna rzeczywistość, stąd prawa tego typu mają tylko wartość subiektywną dla umysłu
ludzkiego. Rodzi się tym samym pytanie, czy prawa ludzkiego myślenia mają także wartość
obiektywną. Stąd też potrzeba w terminologii Pawlickiego logiki materialnej (vel dialektyki),
która winna wykazywać zasady, na których opiera się materialna prawda ludzkiego myślenia.96
W tym celu na kartach swojego skryptu z teorii poznania rozważa Pawlicki zagadnienia
dotyczące kryteriów istoty i rodzajów prawdy97, a także bada podstawowe źródła poznania
i powstawania wiedzy ludzkiej, którymi są według niego świadomość (samowiedza) 98, zmysły99, rozumowanie100, oraz świadectwo ludzkie i boskie.101
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trafniejszą mu się wydała definicja Arystotelesa: Dla jestestw żywych życie jest ich bytem, przyczyną zaś i pierwiastkiem
ich życia dusza. Tamże, s. 26.
Definicję duszy przyjmuje Pawlicki za Arystotelesem, dla którego jest ona pierwszym czynem (pierwiastka) ciała
fizycznego, mającego w sobie możność życia, takie zaś ciało jest organiczne. Dla Stagiryty jednak była ona zbyt długą - jak
słusznie zauważa Pawlicki - dlatego skrócił ją następująco: dusza jest czynem pierwszym (pierwiastkiem) życia w jestestwie organicznym, fizycznym. Definicja ta w łacińskiej formule, actus primus corporis phisici organici, vitam habentis in
potentia, przyjęła się powszechnie nie tylko w czasach św. Tomasza z Akwinu, ale i popularną była w rozważaniach neoscholastyków w wydaniu Pawlickiego. Tamże, s. 28.
Z tych rozważań Pawlickiego ukazał się jedynie drukiem zapomniany dziś jego artykuł pt.: Psychologia dziecka w
pierwszych trzech latach jego życia, w: „Przegląd Polski” 1888 r., t. 87.
S. Pawlicki, skrypt pt.: Logika i dialektyka, Kraków 1895 r., s. 16-17. Zachował się też inny, późniejszy skrypt
Pawlickiego pod identycznym tytułem Logika i dialektyka, Kraków 1909 r., który stanowi znacznie skróconą
wersję wydania wcześniejszego. Dlatego właśnie pierwsze wydanie skryptu, jako pełniejszy wykład myśli Pawlickiego, stanie się podstawą dla naszej analizy i cytowania.
Tamże, s.17.
Prawdę określa Pawlicki klasycznie za Arystotelesem i Tomaszem z Akwinu jako zgodę umysłu poznającego z
rzeczą poznawaną. Tamże, s. 17 oraz cały I rozdział skryptu.
Według Pawlickiego świadomość siebie (conscientia) jest to władza duszy, za pomocą której dusza wie o sobie, o wszystkim,
co się w niej dzieje i o wszystkich swych stanach. Tamże, s. 239.
Pawlicki zajmuje się zmysłami z dwóch zasadniczych punktów widzenia: fizjologicznego i filozoficznego
(teorio-poznawczego). Pierwszy aspekt jest oczywiście u niego podyktowany ówczesnym stanem wiedzy tej
dyscypliny naukowej, drugi jednak jest ciekawą, historyczno-merytoryczną analizą Pawlickiego trzech podstawowych teorii poznania zmysłowego, to jest obiektywizmu (realizmu), idealizmu i tzw. obiektywizmu pośredniego. Tamże, s. 252-272. Proces zaś zmysłowego poznawania analizuje Pawlicki na stronach swojego skryptu
z Psychologii, s. 237-246.
Według Pawlickiego podstawowymi rodzajami rozumowań są: intuicja, dedukcja i indukcja, które analizuje
w sobie właściwy sposób na kartach na przykład skryptu z Logiki i dialektyki, s. 356-373.
Ostatnim, czwartym źródłem poznania i wiedzy ludzkiej jest dla Pawlickiego kryterium powagi ludzkiej i
boskiej. Kryterium to jest dla nas bardzo istotne, uważa Pawlicki, bo dzięki niemu, a nie własnym zmysłom i
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W sumie więc i zagadnienia teoriopoznawcze z rękopiśmiennej twórczości Pawlickiego
wskazują na to, że reprezentował on w swoich poglądach klasyczną koncepcję filozofii
(metafizyki), choć można i należy jeszcze tę jego koncepcję uzupełnić bądź szczegółowiej
opracować w różnego typu artykułach, pracach magisterskich a nawet doktorskich. Nie
zmieni to jednak faktu, a raczej go potwierdzi, że Pawlicki nie zmienił swoich wcześniejszych poglądów filozoficznych (metafizycznych) zawartych w Lekcji wstępnej czy Kilku uwagach. Tym samym nie uda się też utrzymać lansowanej przez niektórych tezy (tj. przez Tatarkiewicza, Kadler i Głombika), że poglądy Pawlickiego ulegały ciągłej ewolucji, od pozytywizmu do filozofii chrześcijańskiej.
Ponadto prace takie ukażą jeszcze wyraźniej, co w jego twórczości było oryginalnego
i aktualnego do dnia dzisiejszego, co zaś z jego dorobku należy odłożyć do lamusa historii.
Temu właśnie kierunkowi badań powinny być poświęcone dalsze studia nad rękopiśmienną
spuścizną Pawlickiego. Jednakże ze względu na ramy i ograniczenia tego artykułu, winno to
się stać w postulowanych prach, do których niniejszych artykuł jest rodzajem wstępu lub
przyczynku.
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Summary
The paper is devoted to the Polish philosopher Stefan Pawlicki who claimed that philosophy stands for a whole with metaphysics being its basis and other philosophical disciplines – either its metaphysics or auxiliary sciences (as is the case with logic, for instance).
According to Pawlicki, logic similarly to ethics, politics and social philosophy is of a
normative character – in contrast to historical and natural sciences which, first of all, describe and interpret facts (for example, sociology). The major aim of such historical and
natural sciences, then, is to explain why a given fact is what it is. The role of logic and ethics, on the other hand, is to judge whether the value of some comprehension or act is in
accordance with common norms of understanding or moral principles. Hence Pawlicki,
following Aristotle, regarded logic as a tool of human comprehension, and an introduction
and preparation to the three parts distinguished – that is: metaphysics, physics and ethics.
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W dostępnej literaturze nie jest łatwo odnaleźć spójną i jednoznaczną definicję prawa. W
słownikach i opracowaniach najczęściej spotykane terminy to prawo ciągłości, prawo moralne czy prawo stworzenia.1 Uznać należy, że odnoszą się one do pewnych procesów lecz z
prawem w sensie sposobu postępowania przedstawicieli państwa lub środowiska mają niewiele wspólnego. Paradoksalnie pod hasłem „system” kryje się najwięcej atrybutów charakterystycznych dla prawa w rozumieniu nakazów i zakazów funkcjonujących społecznie.
Jedna z definicji proponuje by systemem nazywać uporządkowany układ elementów, zbiór przedmiotów, zasad itp., strukturę powiązanych ze sobą idei, przemyśleń, poglądów, które ujawnione razem
nabierają znaczenia uniwersalnego, obiektywnego.2 Prawo często niesłusznie sprowadzane jest
jedynie do zapisów w obowiązujących przepisach. Nietrafność takiego rozwiązania polega
przede wszystkim na tym, że przepis prawny jest ostatnim elementem systemu prawnego a
nie nim samym. Większości nieporozumień i niejasności terminologicznych dałoby się
jednak uniknąć sięgając do koncepcji rozumienia prawa wypracowanej przez poznańskiego
filozofa i teoretyka prawa Zygmunta Ziembińskiego (1920-1996).

1
2

Zob. np. Słownik filozoficzny, red. J. Syjon, Katowice 2002, s. 174-175.
Tamże, s. 208.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

228

Łukasz Moniuszko

Prawo jako system norm i przepisów
Zygmunt Ziembiński pod pojęciem prawa rozumiał całościowy system, którego poszczególnym elementom przypisywał różne znaczenie. Zwracał zwłaszcza uwagę na bariery
społeczne towarzyszące percepcji a więc i ocenie aspektów prawa. System prawny
w różnych obszarach jest przedmiotem ocen, nie tylko poszczególnych jednostek lecz
również przedstawicieli określonych środowisk, a nawet całych społeczeństw. Prawo jest
zatem zjawiskiem społecznym. Aksjologia prawa jest przeto niczym innym jak relatywizacją
zróżnicowanych ocen społecznych. W tym kontekście prawo może być postrzegane na dwa
sposoby - jako zbiór obowiązujących przepisów wydanych przez organy państwowy lub
zbiór norm postępowania wypracowanych na kanwie kultury danego państwa lub regionu.
Ponadto prawo uznane może być nie tylko za zbiór norm faktycznie kształtujących działalność prawną w danym państwie ale może uogólniać również odmienną kwestię - porządek
społeczny, jaki jest pożądany w przypadku legitymizacji tych norm. Podkreślić tu należy, że
wedle poznańskiego filozofa sama norma postępowania nie obliguje adresata do jej przestrzegania. Jej treść postuluje jedynie pożądane zachowania w danych okolicznościach. Aby
norma obowiązywała winna wchodzić w skład przepisu prawnego a zatem elementu systemu prawnego zawierającego w swej treści obowiązek przestrzegania zawartej w nim normy.3 Przepis prawny jest zatem sformalizowaniem normy za pomocą narzędzi językowych,
w odpowiedni sposób udostępnionego dla adresata.
Równie trudno jednoznacznie określić istotę aksjologii jako pojęcia uniwersalnego.
W zależności bowiem od dziedziny, do której ma się odnieść jej wyznacznik, podlega ona
odmiennym determinantom. Zgodnie z powszechnie przyjętym przekonaniem aksjologia
jest nauką o wartościach. Choć pierwotnie była ona wyłącznie subdyscypliną filozoficzną,
to później zaczęła być wykorzystywana interdyscyplinarnie jako narzędzie służące do określania i analizowania pojęcia wartości funkcjonującego w poszczególnych gałęziach nauki.
Zarazem począwszy od tradycji antycznej termin „wartość” odnoszono do różnych dziedzin rzeczywistości. Jednakże częścią wspólną tej spuścizny jest odniesienie formuły wartości do życia społecznego. Tradycja filozoficzna wyłania dwa klasyczne stanowiska określające wartości - idealistyczne i materialistyczne. Koncepcja materialistyczna odeszła z nauki
wraz ze starożytnością - i nic dziwnego, badała bowiem obowiązującą rzeczywistość społeczną a nie potrzeby tej rzeczywistości.

3

Zob. Z. Ziembiński, Wstęp do aksjologii dla prawników, Warszawa 1990, s. 68.
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Najpopularniejszym idealistycznym systemem aksjologicznym odwołującym się do
funkcjonalności społecznej była idealistyczna koncepcja Platona zakładająca istnienie wartość prawa poprzez samo jego ustanowienie i otrzymanie możliwości egzekwowania go. 4
Koncepcja ta, zakładająca możliwość społecznej oceny wartości prawa stała się fundamentem innych koncepcji, w tym nawet dla oponentów antycznego filozofa takich jak J.J. Rousseau5 czy G.W.F. Hegel6. Ten ostatni zgoła odmiennie pojmował idealistyczną wartość
prawa, uwydatniając zwłaszcza znaczenie podmiotowej oceny jako określającej wartość
prawa. W odróżnieniu od Platona, niemiecki filozof dawał prawo ocennej weryfikacji każdemu podmiotowi, którego prawo dotyczy, podczas gdy uczeń Sokratesa nadał ten przywilej jedynie jednej grupie społecznej – a więc tym, którzy prawa te stanowili.
Koncepcje te zostały rozbudowane na gruncie polskiej myśli współczesnej przez Ziembińskiego, który dokonał swoistej syntezy idealistycznych i materialistycznych koncepcji
oceny traktowanej jako atrybut określający wartość prawa jako funkcjonującego systemu
normatywnego.
Ocena jako wyrażenie wartości obowiązującego prawa
Na gruncie teorii państwa i prawa toczą się od wieków dyskusje na temat elementarnych
wartości prawa jako systemu. Polemiki te dotyczą dwóch stanowisk - przedmiotowych oraz
podmiotowych wartości prawa. Pierwsze z nich podejmuje analizę wartości prawa jako
skodyfikowanego, abstrakcyjnego systemu spisanego w aktach normatywnych. Stanowisko
podmiotowe natomiast, które reprezentował sam Ziembiński, uwzględnia poglądy adresata
przy ustalaniu wartości prawa. W przeciwieństwie jednak do innych myślicieli reprezentujących stanowisko podmiotowe Ziembiński obiektywizuje uzasadnienia tych wartości czyniąc
je niezależnymi od podmiotu, choć odnoszących się do niego. Rola podmiotu polegać ma
na ocenie obowiązującego systemu prawnego lub jego poszczególnych elementów.
Wartość prawa wyrażona w ocenach może odzwierciedlać co najmniej dwa aspekty:
1.

Ocena formalnych właściwości danego zbioru przepisów prawnych, co wyraża się

w określaniu czy powstały one zgodnie z regułami obyczajowymi obowiązującymi w danym
państwie lub środowisku;

4
5
6

Por. Platon, Państwo z dodatkiem siedmiu ksiąg Praw, t. 1, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 258-265.
Por. J.J. Rousseau, Umowa społeczna oraz uwagi o rządzie polskim, Warszawa 1966, s. 48-163.
Por. G.W.F. Hegel, Zasady filozofii prawa, Warszawa 1969, s. 16-30.
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Ocena celów ukształtowania danych systemów prawnych wyrażonych w normach

postępowania lub niekonwencjonalnie – ocena tego, jakie skutki społeczne powoduje
przestrzegania danych norm prawnych.7
Wartości w znaczeniu aksjologicznym8 odniesione do ocen są zrelatywizowane do jednostkowych ocen podmiotów. Zdaniem Ziembińskiego subiektywność procesu relatywizacji wartości jest niepokojącym elementem erystyk aksjologicznych. Bezcelowe jest twierdzenie, że jedna jednostka ten sam fakt ocenia zgoła inaczej niż inna. Na te problemy
zwróciła uwagę swego czasu również Maria Ossowska, lecz nie wskazała zadowalających
propozycji ich rozwiązania.9 Konieczne jest zatem odnalezienie obiektywizacji wartości
a przeto wypracowanie pewnego wspólnego elementu dla odmiennych sposobów oceniania. Ziembiński proponuje zajęcie stanowiska etnocentryzmu sprowadzające do uznania za
wartości obiektywne takich, które są powszechnie szanowane w danym państwie lub środowisku społecznym. Poznański filozof prawa zwraca także uwagę na ryzyko takiego oceniania gdyż istnieje możliwość konfrontacji pomiędzy dwoma środowiskami wyznającymi
skrajnie odmienne wartości a wówczas dojść może nie tylko do sporu ale nawet wojny
ideologicznej. Innym wyjściem z subiektywizmu oceny jest legitymizacja wartości za pośrednictwem autorytetu społecznego. Wskazanie w danym środowisku na arbitra wskazywać może na ponadsubiektywną ocenę wartości a więc przyjęcie cudzego stanowiska jako
własnego. Można również podjąć próbę obiektywizacji wartości przez pryzmat historyczny.10 Za Leszkiem Nowakiem11 Ziembiński podaje przykład zaczerpnięty z marksowskiego
Kapitału, z którego wynika, że wartością według K. Marksa ma być to, co odpowiada ocenom „jednostki gatunkowej” z danego środowiska społecznego, ocenom, jakie w szczególności żywi wyidealizowany
przedstawiciel określonej klasy społecznej, mający należytą wiedzę i żywiący oceny w pełni odpowiadające
znanym interesom danej klasy co do optymalnego zaspokojenia jej potrzeb i dążeń. 12 Mowa tu o przedstawicielu klasy optymalnie postępowej a zatem wartości wyznawane przez poszczególne
jednostki nie mają większego znaczenia ponieważ o osoby tu idzie (…) o ile są (…) przedstawicielami określonych stosunków i interesów klasowych.13

7
8
9
10
11
12
13

Por. Tamże, s. 68-69.
Nie można zarazem zapominać, że wartość jest synonimem pojęć prawnych lecz nieodnoszących się do
aksjologii, np. takich jak pozytyw czy cena.
Por. M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1970, s. 17-20.
Z. Ziembiński, Wstęp do aksjologii, dz. cyt., s. 62.
Por. L. Nowak, U podstawy marksistowskiej aksjologii, Warszawa 1974, s. 8-11.
Cyt. za: Z. Ziembiński, Wstęp do aksjologii, dz. cyt., s. 62.
K. Marks, Kapitał, t. 1, Warszawa 1951, s. 6.
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Ziembiński prezentując takie możliwości oceny wartości konsekwentnie wskazuje ich
zauważalną nieobecność w życiu społecznym. Postulował zatem, że najlepiej byłoby, gdyby
dyskusję na temat wartości prawa prowadzić na gruncie metaetycznym.
Aksjologiczny wymiar oceny należy jednak ukazać przez pryzmat moralności (etyki
normatywnej). W takiej dyskusji rozumiana będzie ona jako zespół ocen i norm, wykorzystywanych przez daną grupę społeczną. Terminem moralność można również określić
postępowanie, poddawane ocenie. Czyn jest oceniany przez treści norm jako stosowny lub
niewłaściwy. Doktryna moralna systematyzuje zbiór norm, w których treściach zawarta
musi być argumentacja nakłaniająca adresata do ich przestrzegania. 14
Rozważając jednak aksjologiczny wymiar prawa należy wskazać te elementy, które ocenie
mogą być poddane. W systemie prawnym istnieją bowiem regulacje niepodlegające wartościowaniu a nawet jeśli podlegają, to pośrednią drogą. Dla przykładu przepisy wskazujące,
jaki kształt lub kolor tuszu powinny mieć pieczątki w urzędach są obojętne ocenie społecznej, gdyż ich geometria nie ma wpływu na żaden aspekt życia społecznego adresata takiej
normy, która jednak w przepisie musi być wyrażona dla pewnego porządku organizacyjnego. Norma taka nie powinna mieć nawet wpływu na jednostkę, która w imię urzędu posługuje się tą pieczęcią. Inną prawą jest rzecz jasna wartość społeczna dokumentu, któremu
legalizację nadaje opatrzenie taką pieczęcią.15
Wywody w zakresie aksjologicznych uzasadnień norm postępowania Ziembiński rozpoczął od wyróżnienia dwóch problemów szczegółowych - uzasadnienia normy generalnej i
indywidualnej, a zatem abstrakcyjnej i konkretnej. Motywacja aksjologiczna podawana dla
danej normy opiera się na milczącym założeniu, że przystoi czynić tylko to, co dobre a
unikać czynienia zła. Wyjątkowo opiera się na ocenie jedynie działań nakazywanych lub
zakazanych przez normę. Zazwyczaj akceptacja lub przygana danego postępowania związana jest ze stanem wiedzy strony oceniającej na temat możliwych skutków takiego działania, a wobec tego odnosi się do empirycznych doświadczeń życia codziennego oraz analizy
nabytej w taki sposób wiedzy. Konsekwencją tego jest założenie, że oceniający musi również zapewnić sobie odpowiedni poziom wiedzy na temat zależności zachodzących pomiędzy działaniami a możliwymi skutkami przez nie powodowanymi. 16
Uzasadnienie aksjologiczne normy postępowania odwoływać się może do różnych systemów ocen. Ze względu na odmianę ocen rozróżnić można różne rodzaje norm wyjaśnia14
15
16

Zob. Z. Ziembiński, Teoria prawa, Warszawa-Poznań 1978, s. 50.
Por. Z. Ziembiński, Przepis prawny a norma prawna, in: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1/1960, s. 110122.
M. Zieliński, Z. Ziembiński, Uzasadnienie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa 1988, s. 150-151.
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nych aksjologicznie, np. normy moralne, normy estetyczne, normy prawne. Istnieje możliwość odwołania do systemu ocen wyrażanych przez adresata danej normy, jak i do ocen
przyjmowanych przez inne podmioty, przede wszystkim przez autorów normy. Zatem
normy w zależności od podmiotu mogą mieć uzasadnienie aksjologiczne autonomiczne
(gdy oceniającym jest adresat normy) oraz uzasadnienie aksjologiczne heteronomiczne (gdy
oceniają inne podmioty). Podział taki ma znaczenie w przypadku, gdy systemy ocen są
kategorycznie przeciwstawne. Nie ma on znaczenia w przypadku gdy system wartości adresatów normy i innych podmiotów jest koherentny. Ziembiński podkreśla zaletę aksjologiczną takiej spójności, gdyż świadomość adresatów, że wyznawany przez nich system wartości jest popularny powodować może poczucie obowiązku zachowania zgodnego z daną
normą.17
Przy ewentualności różnicy oceny istotnym aspektem jest systematyzacja stosunków
społecznych pomiędzy podmiotami mającymi zróżnicowane oceny, co do treści tej samej
normy. Inaczej oddziaływać będzie uzasadnienie aksjologiczne heteronomiczne na adresatów ulegających poglądom innych podmiotów, którzy normę taką oceniają przez pryzmat
ich własnych ocen, a inaczej gdy dominuje nieufność w stosunku do osób rozpowszechniających daną normę. Może również zaistnieć sytuacja, gdy adresaci normy nie mają wypracowanego własnego stanowiska co do tego czy wskazane w treści normy postępowanie jest
właściwe. Wówczas jednak zaufanie do trafności wniosków podmiotu propagującego dany
wzorzec skłania do przyjęcia danej normy jako uzasadnionej ocenami innych podmiotów
uznanych z jakichś powodów za autorytety. Ziembiński twierdził, że jest to uzasadnienie
aksjologiczne autonomiczne ponieważ internalizacja oceny normy powoduje, że jej treść
jest dobrowolnie przyjęta przez adresata.18
O ile aksjologiczne uzasadnienie obowiązywania normy nie jest jasno określone i odniesione do wyrażanych ocen, to nie jest możliwe określenie kiedy taka norma zyskuje uzasadnienie aksjologiczne oraz kiedy je traci. Przy takim założeniu konstruowanie norm postępowania legitymizowanych aksjologicznie opartych na założeniu systemu ocen pozwala
tworzyć systemy norm rezonujące spójność prakseologiczną, w których sporadycznie występować mogą kolizje norm postępowania. Jednak systemy w taki sposób konstruowane
muszą wykazywać niewielką przydatność w rozstrzyganiu kwestii granicznych, jak również
okresie obowiązywania konkretnych norm. System taki będzie wystarczający dla formuło-

17
18

Tamże, s. 151.
Tamże.
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wania zasad ogólnych lecz pozostawi szeroką granicą dla kazuistyki indywidualnych rozstrzygnięć.19
Normy kształtujące przepisy a oceny kształtujące normy
Ocenom aksjologicznym podlegać mogą nie tylko normy lecz również ich werbalne wyrażenie, czyli przepisy, które mają wpływ na życie oceniających. Nie sposób jednak brać
pod uwagę jedynie subiektywnego wpływu systemu prawnego na jednostki, lecz przyjrzeć
się należy obiektywnemu oddziaływaniu prawa na społeczeństwo. Obiektywizm ten nie
polega na przychylności prawa wobec jednostek, lecz na jego oddziaływaniu na społeczeństwo jako całość za pośrednictwem nakazów, zakazów, przyzwoleń i sankcji. Prawo zatem
jest immanentne w stosunku do adresatów, w przeciwnym razie musiałoby zawierać
w swych treściach przyzwolenie na dowolne działania - i te dobre, i te złe.
Ziembiński w systemach prawnych zajął się również kwestią legitymizacji norm moralnych20 i norm prawnych. Każde z nich jednak posiadają inne atrybuty i mają inne cele do
spełnienia. Normy moralne są zasadami postępowania w danych okolicznościach, wyrażonymi przez autorytet moralny lub kulturowy cieszący się określonym poziomem szacunku
adresatów. Mogą one zawierać nakazy i zakazy lecz sankcja za ich niedotrzymanie może
mieć jedynie wymiar moralny. Adresaci mogą (lecz nie muszą) czuć się w obowiązku ich
przestrzegania. Sankcją za ich nieprzestrzeganie może być szeroko rozumiana dezaprobata
moralna ze strony innych jednostek lub grup.21 Za pewnego rodzaju sztandarową preskrypcję moralną, która posłuży za przykład, uznać należy zamieszczony w Dekalogu imperatyw
„nie zabijaj”. Mówi on wprost, ale i bardzo ogólnikowo o tym, że pozbawianie życia innych22 jest czynem złym. Składowe kulturowe, obyczajowe i społeczne tego czynu spowodować musiały także, że został on wyrażony w postaci wyrażającej stanowisko dezaprobaty
organów państwa dla zabójców. Norma moralna może być tu uznana za metawartość, czyli
manifestować może jedynie dezaprobatę dla czynu. Nie ukazuje ona precyzyjnych okoliczności, w jakich ten czyn miałby nastąpić. Jej układ nie jest w stanie przedstawić również
stopnia szczegółowości sankcji. Próba poddania obiektywnej ocenie takiej normy musi ją
przede wszystkim uszczegółowić i wypracować sposób objęcia treścią tej normy przedstawicieli jakiejś społeczności lub obywateli danego państwa. Treść taka wyrażana jest zdania19
20
21
22

Tamże, s. 152.
Pod pojęciem norm moralnych rozumieć należy również ich szczegółowy podział na normy obyczajowe,
religijne itp.
Por. Z. Ziembiński, Normy moralne a normy prawne. Zarys problematyki, in: Prace Wydziału Prawa UAM, 6/1960, s.
135- 162.
Zakładamy, że chodzi wyłącznie o życie ludzkie.
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mi w sensie logicznym tworzącymi przepisy prawne. Za przepis uznawać należy poszczególne artykuły, paragrafy, ustępy lub punkty poszczególnych przepisów prawnych. Skonkretyzowanie normy moralnej „nie zabijaj” przejawia się w kilku przepisach prawnych jako
skonkretyzowanie okoliczności i adresatów. Aktualnie obowiązujący kodeks karny w kilku
przepisach przedstawia szczegóły dokonania zabójstwa. Artykuł 148 stwierdza:
§ 1. Kto zabija człowieka,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności
albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto zabija człowieka:
1) ze szczególnym okrucieństwem,
2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
4) z użyciem materiałów wybuchowych,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności
albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej
prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego
podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 23
Każdy z tych paragrafów opisuje poszczególne okoliczności popełnienia czynu. Pierwszy z nich stanowi nieomal całkowite odzwierciedlenie normy moralnej. Zawarte jest w nim
bowiem ogólne potępienie dla pozbawiania życia. Kolejne paragrafy ukazują już konkretne
okoliczności pozbawienia życia i są uszczegółowioną pochodną normy moralnej „nie zabijaj”. Norma moralna zyskuje przeto subiektywne uzasadnienie aksjologiczne mogące podlegać interpretacji oceniającego.
Przepisy prawne tworzone na podstawie zasad moralnych mogą wykorzystywać jedną
normę moralną do wyrażenia kilku norm prawnych, ujętych w kilku przepisach. Mamy tu
do czynienia z obiektywnym uzasadnieniem aksjologicznym ponieważ bez względu na
stanowisko podmiotów oceniających normy prawne wyrażane za pomocą przepisów prawnych, obowiązują wszystkich członków danego społeczeństwa lub państwa. Zasady prawne
muszą mieć uzasadnienie aksjologiczne ponieważ w swej istocie wyrażane są po to by zaka23

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U.97.88.553 z późn. zm.), art. 148.
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zywać czynienia zła nie tylko wobec drugiego człowieka ale także względem państwa. Toteż
w przedstawionym przykładzie jedna norma moralna przedstawiona w przepisach prawnych, wyraża tyle norm prawnych, ile zawieraj zdań lub powiązań do zdań zawierających
imperatywy postępowania.24
Artykuł 148 kodeksu karnego wyraża generalną normę postępowania podlegającą wartościowaniu, gdyż dotyczy wszystkich członków danego społeczeństwa jako adresatów.
Zwrócić uwagę należy, że ustawy zawierają również przepisy indywidualne, wyrażające
normy, których adresatami mogą wyłącznie podmioty spełniające szczegółowe warunki
treści normy prawnej.
Pozostając na gruncie ochrony życia ludzkiego przeanalizować należy artykuł 149 kodeksu karnego, który zbudowany jest tylko z jednego zdania: Matka, która zabija dziecko w
okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 25
Przepis ten opisuje również życie ludzkie w przedmiocie ochrony. W odróżnieniu od wcześniejszych analiz, uzasadnieniem aksjologicznym tego przepisu jest ocena indywidualna
skierowana jedynie na: kobietę będącą matką i znajdującą się w okresie porodu lub pod jego
wpływem.
Ziembiński podkreślał, że zachodzi współzależność pomiędzy tetycznym a aksjologicznym uzasadnieniem normy postępowania. Tetycznym uzasadnieniem normy jest sama wola
normodawcy i jego kompetencje do narzucenia nakazu jej stosowania. Natomiast uzasadnienie aksjologiczne sprowadza się do oceny społecznej wartości prawa przez adresatów
zobligowanych do jego przestrzegania. Jeśli w uzasadnieniu normy, tak jak ma to miejsce
choćby we przedstawionych przepisach karnych, wskazane jest, że normodawca może
skutecznie wyegzekwować sankcję w stosunku do adresata niespełniającego wyrażonego
normą obowiązku, to norma taka zyskuje pośrednio uzasadnienie aksjologiczne. Spełnienie
woli normodawcy staje się działaniem względnie najlepszym z możliwych, jeśli kara spowodowana przez sankcję w opinii adresata normy byłaby większym złem niż przestrzeganie
dyrektyw danej normy. Akty stanowienia norm dla innych podmiotów są często łączone ze
wskazaniem przez autora aktu normatywnego z bezpośrednim uzasadnieniem aksjologicznym tych norm, nade wszystko uzasadnienia opierającego się na opinii adresatów tych
zasad, co ma na celu nie tylko podporządkowanie się tym normom ale również ich akcepta-

24

25

Por. Z. Ziembiński, Etyczne problemy prawoznawstwa, Wrocław-Warszawa 1973, s. 100-150. Ziembiński w wielu
szkicach podejmuje kwestię wartości norm. Wskazana pozycja stanowi jedynie jeden z wielu przykładów.
Szeroko omawia ten problem również w pracy Normy moralne a normy prawne. Zarys problematyki oraz pośrednio
w monografiach Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne i Wartości Konstytucyjne.
Ustawa z dnia 7 czerwca 1997 r. kodeks karny, dz. cyt., art. 149.
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cja. W dalszym ujęciu normodawca może podjąć starania aby przekonać adresatów do
przyjęcia takiego sposobu oceniania, które byłoby uzasadnione aksjologicznie obok uzasadnienia tetycznego. Ziembiński podkreśla, że uzasadnienia aksjologiczne mają dodatnio
wpływać na uzasadnienia tetyczne oraz wytworzyć warunki sprzyjające do uznania władzy
normodawcy. Rzecz jasna takie sposoby uprawomocniania obowiązujących norm prawnych
wiązać się muszą w jakimś stopniu z treścią tych norm. 26
Konkluzja
W świetle przedstawionych wywodów za trafne należy uznać stanowisko Ziembińskiego,
że aksjologię prawa tworzą wartości zrelatywizowane do ocen. W literaturze przedmiotu
również popularna jest idea, że aksjologiczną podwaliną prawa jest zbiór absolutny „wartości-celów” sformułowanych w przepisach prawnych. Według takiego stanowiska, które
propaguje również Ziembiński, jest to zestawienie jego wewnętrznych, oficjalnych wartości
rozumianych jako cele wyznaczone przez ustawodawcę.27 Przy takim rozumieniu aksjologia
prawa jako wskazanie wartości społecznych musi stanowić część systemu prawnego. Inkorporacja ta polega na jasnym określeniu, jaka zasada zostaje włączona do danego systemu
prawnego. Jak przedstawiono wcześniej na jedną internalizowana wartość składać się może
z kilku przepisów prawnych. Sam akt oceny prawa jako uzasadnienia aksjologicznego odnieść należy zatem do psychicznych doświadczeń oceniającego podmiotu i jego stosunku
do otaczającego świata.28
Podkreślić należy, że wartości wyznaczają ocenę poszanowania prawa, a nie o semantycznej budowie jego składowych. Konstrukcja przepisów prawnych powoduje, że ich
egzegza ukazuje wartości niezapisane wprost w przepisach prawnych ale możliwe do odnalezienia za pomocą odpowiednich analiz myślowych. Powracając zaś do artykułu 148 kodeksu karnego uznać należy, że ocenie podlegać będzie wartość życia, gdyż jest to wprost
określone. Ukrytymi wartościami są takie zasady jak zachowanie się sprawcy względem
ofiary, ilość tych sprawców i sposób dokonania czynu. Wszystkie te atrybuty podlegają
ocenie a zatem stanowią o aksjologicznym uzasadnieniu czynu.29

26
27
28

29

M. Zieliński, Z. Ziembiński, Uzasadnienie twierdzeń, ocen i norm, dz. cyt., s. 159-161.
K. Pałecki, O aksjologicznych zmianach w prawie, in: Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia. Konstytucja.
Integracja Europejska, pod red. L. Leszczyńskiego, Lublin 1999, s. 18.
Por. M. Ossowska, Motywy postępowania, Warszawa 1958, s. 225-239. Ossowska w publikacji omawia atrybuty
psychicznych przeżyć i możliwości człowieka i przez ich pryzmat charakteryzuje stosunek do otoczenia.
Przytoczone tekst zawiera fragment poświęcony instynktom społecznym i ich wpływowi na motywy
społecznego postępowania.
Por. K. Pałecki, O aksjologicznych zmianach w prawie, dz. cyt., s. 19.
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Aksjologiczne uzasadnienie norm, obok usprawiedliwiania tetycznego, zyskuje u Ziembińskiego fundamentalne znaczenie w procesie legalizacji prawa. Oczywistym jest istnienie
oczekiwań społecznych związanych z potrzebą funkcjonowania prawa ukierunkowanego na
dobro, ochronę i porządek społeczny. Legitymizacja ta odbywa się poprzez odwołanie się
do wartości.30
Normy postępowania, tak moralne jak i prawne są tworzone bowiem na podwalinie wartości określanych w porządku społecznym i prawnym. Urzeczywistnienie wartości musi się
realizować poprzez realizację tych zasad przy założeniu ich psychologicznej lub behawioralnej skuteczności.31 Związek norm moralnych i prawnych jest obustronny. (…) Normy prawne nie
mogą same przez się (…) stwarzać nowej moralności ale mogą być czynnikiem chroniącym pewną moralność przed masowymi przejawami jej lekceważenia. 32 Społeczne uzasadnienie aksjologiczne musi
zatem mieć wspólny mianownik z prawotwórczym uzasadnieniem aksjologicznym. W przeciwnym razie dojść może do kolizji pomiędzy ideami adresatów i prawodawcami a nawet
wśród samych prawodawców, którzy zazwyczaj są również adresatami określanych przez
siebie norm.
Uniwersalizm aksjologicznych uzasadnień prawa, proponowany przez Ziembińskiego
opierając się ocenie podmiotowej odzwierciedla się w tym, że może on znaleźć zastosowanie w niemal każdym systemie politycznym i społecznym. Każda bowiem konstrukcja
społeczna opiera się na racjonalizacji a zatem zakładać musi takie elementy jak istniejąca
stratyfikacja społeczna.33 Nawet jeśli wartość społeczna uzasadnienia aksjologicznego
w pewnych okolicznościach ustrojowych okazuje się krzywdząca dla pewnych środowisk, to
moc aksjologicznego uzasadnienia pozostaje utrzymana przy założeniu wpływu tetycznego
i aksjologicznego uzasadnienia norm postępowania. Społeczna ocena prawna w sposób
oczywisty bowiem musi wpływać na poziom jego przestrzegania.34
Jak podkreślił G. L. Seidler proces legislacyjny, którego owocem są różnego rodzaju akty prawne
i kodyfikacje - uwarunkowany jest przez określone stosunki społeczne, przebiega w atmosferze aktualnych
opinii (ocen-przyp. autora), i że jednocześnie wyniki pracy legislacyjnej oddziałują z kolei na zarówno
na te stosunki i na opinie. Prawo - wpływając na świadomość społeczną, na motywy postępowania, na
sposób myślenia i oceniania przesądza o poziomie kultury (a zatem poczuciu obowiązku przestrze-

30
31
32
33
34

Por. M. Zieliński, Z. Ziembiński, Uzasadnienie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, dz. cyt., s. 161-162.
Por. W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986, s. 495., Por. także: M.
Ossowska, Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, Warszawa 2002.
Z. Ziembiński, Normy moralne a normy prawne, dz. cyt., s. 135.
Por. Z. Ziembiński, Elementy socjologii, Poznań 1994, s.37-65.
Por. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 180-195.
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gania prawa - przyp. autora). W ten sposób dochodzimy do tego aspektu kultury, który mówi o życiu
społeczeństwa, o wyznawanych wartościach determinujących jego zachowania, sposób myślenia i oceniania.35
Summary
In the present text, the author attempts to interpret the law to mean axiology by Zygmunt Ziembiński. Citing concepts, including Plato and Hegel, the author comes to the
conclusion that the law is a social assessment. Ziembiński synthesized concept of his predecessors, and has developed a combination of materialistic and idealistic position – a
common feature of social evaluation. He stressed that the position of individual members
of society does not need to be identical, but the intersection of all of them is a mental
position as to the value of individual rights.
The author points out that the addressees of such rights are also the authors who may
also be assessors of the value of the law. Ziembiński‘s position is a combination of previously developed theory of axiological systems of the law.

35

G. L. Seidler, Z zagadnień filozofii prawa, cz. 1- Prawo i idee, Lublin 1984, s. 57 oraz por. Z. Ziembiński, Problemy
podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980, s. 93-96.
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Personalizm w najogólniejszym ujęciu to filozofia dotycząca osoby ludzkiej wywodząca
swą nazwę od łacińskiego słowa persona lub greckiego prosopon, oznaczającego osobę. Należy tu jednak podkreślić, że chodzi tu o byty istniejące już od samego poczęcia, gdyż jak
ujmuje Cz. Bartnik osoby nie narodzone, to te „które zaistniały równym cudem bytu i
znalazły się we Wspólnym Łonie i Sercu Materii i którym nie zostało dane wkroczyć na
Otwartą Scenę Historii i Świata”1.
Bardziej szczegółowo, mianem personalizmu określane są różne kierunki filozoficzne
powstałe na przełomie wieków XIX i XX i należące do szeroko pojętej antropologii filozoficznej. Dla nich wszystkich najważniejsze jest przekonanie, że osoba ludzka jest wyjątkowym bytem metafizycznym o charakterze duchowym wyróżniającą się spośród innych
bytów przede wszystkim: wolnością i autonomią moralną, odpowiedzialnością, świadomością i wolą2. T. Guz dodaje, że szczególna pozycja społeczna i aksjologiczna należna jest
bytom osobowym ze względu na ich substancjalność, tożsamość, indywidualność i niepowtarzalność, a także relacyjność i wspólnotowość3.

1
2
3

Cz. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995, s. 5.
Sahaj, w: B. Andrzejewski, Leksykon filozofii. Postaci i pojęcia, Poznań 2002, s. 362.
Guz, w: KUL, Encyklopedia Katolicka. Tom XV, Lublin 2011, s. 337.
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Osoba ludzka w odróżnieniu od innych bytów jest zdolna do zmiany społeczeństwa i
świata. Należy się jej szacunek ze względu na nieredukowalność, gdyż tego bytu nie można
sprowadzić ani do rzeczy i wartości ekonomicznej ani środka do czegoś lub funkcji do
spełnienia. Inną ważną cechą osoby jest jej transcendencja- cecha, dzięki której wykracza
ona poza materię i historię, w której została osadzona 4.
Personalizm polski wykształcił się głównie w naukach humanistycznych różnych dziedzin. Ma swoje ujęcie świeckie oraz religijne. Oprócz filozofii znalazł swoje umocowanie w
psychologii, pedagogice, krytyce literackiej, kulturze, ale również w znacznym, o ile nie w
dominującym stopniu, w naukach religii chrześcijańskiej takich jak teologia, trynitologia,
chrystologia, eklezjologia, sakramentologia, charytologia, nauka o Objawieniu, nauka o
wierze, eschatologia5.
Geneza i rozwój pojęcia „osoby” są zakorzenione w tradycji Basenu Morza Śródziemnego- mezopotamskiej, hebrajskiej, greckiej i rzymskiej. Zanim zaczęto wiązać z nim konkretny kierunek myślowy z ukształtowanym systemem, musiał przejść wielowiekową transformację, która zaczęła się w II tysiącleciu naszej ery. Wówczas pojawiło się pojęcie prosopon
w kulturze helladzkiej kręgu egejskiego, od wyrażenia pros ope oznaczającego „wokół oczu”,
„względem lic”, „na wejrzenie” porównywalnego z polskim „ob-licze”, „w-obec”, „okrągłość twarzowa”. Na początku więc termin ten oznaczał lice, twarz, wejrzenie wyrażające
„ja” człowieka a następnie bycie w relacji do innego, fasadę i pozycję społeczną, reprezentanta społeczności a także maskę teatralną, podobnie jak i łacińskie persona, prawdopodobnie pochodzenia etruskiego persu, oznaczające maskę symbolizującą jakąś typową czynność
lub typ ludzkiego charakteru6.
Zagadnienie „osoby” w kulturze grecko-rzymskiej obejmowało płaszczyznę religijną, filozoficzną i teatralną z użyciem maski, będącej znakiem bóstwa, aktora lub idei. Przy tym,
według greckich stoików prosopon/persona nie były tożsame jedynie z wymyśloną przez
człowieka personifikacją, lecz z prawdziwą, indywidualną istotą. Pozostawała zagadkowa
dla innych jak również dla siebie aż do zakończenia, w którym odkrywała się pod wpływem
Boskiej Opatrzności.
Pojęcie „osoby” w terminologii polskiej przybliżył Aleksander Brückner, objaśniając, że
wywodzi się z indoeuropejskiego zaimka zwrotnego se, a oznacza „się”, „siebie”, „sobie”,
po prostu „o sobie”. Osoba wyrastała w odniesieniu do własnego fenomenu, własnego
„ja” i własnej „jaźni” a jej nazwę odnoszono na początku głównie do kobiet, stąd występu4
5
6

Sahaj, w: B. Andrzejewski, Leksykon filozofii. Postaci i pojęcia, dz. cyt., s. 362.
KUL, Encyklopedia Katolicka. Tom XV, Lublin 2011.
Cz. Bartnik, Personalizm, dz. cyt., s. 65-66.
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je w żeńskiej formie. Kolejno w związku z nią powstały terminy: osobny, osobno, osobność, osobisty, osobowość, osobić7.
W odniesieniu do występowania omawianego terminu w Starym i Nowym Testamencie,
Cz. Bartnik podaje, że pierwszy nie zawiera terminów odpowiadających wprost nazwom
prosopon i persona. Biblia hebrajska posiada wiele terminów im obocznych i bliskoznacznych,
a jedynie tłumacze Septuaginty- greckiego wydania Starego Testamentu- posłużyli się terminem prosopon w celu oddania niektórych nazw hebrajskich. W Nowym Testamencie występuje on natomiast aż 72 razy, między innymi w Ewangeliach według św. Mateusza i
Łukasza oraz w listach do Koryntian, Galatów, Hebrajczyków. Jest w nim również mowa o
konkretnych osobach faktycznych: o Jezusie Chrystusie, Maryji, Piotrze, Janie Chrzcicielu,
Janie Ewangeliście i świętym Pawle8.
Początkowe symptomy personalności na drodze rozwoju omawianego systemu filozoficznego skupiały się na zewnętrznej sferze somatycznej, czyli ciele ze wszystkimi jego
funkcjami. Kiedy człowiek zaczął zdobić swoje ciało lub ciało drugiego człowieka stał się
jej wyrazicielem poprzez instynktowny udział w jego współtworzeniu 9. Następnie sztuka
manualna przeniosła się do grot, w których „człowiek” wyrażał osobę, pozostawiając po
sobie rysunki i malowidła a także znaki będące pierwowzorem pisma. Później zaczęły powstawać rzeźby i statuetki o formach ludzkich, nieraz symbolicznych, na przykład boginimatki, dające podstawę do poszukiwania Bóstwa. W konsekwencji tego pojawiła się religijność człowieka wyrażająca się początkowo w myśleniu o nieśmiertelności, mądrości świata i
zwycięstwie nad niepomyślnym losem10.
Personalizm polski ma długotrwałą tradycję i występował w różnej formie, lecz zaczęto
go precyzować naukowo o wiele później w stosunku do innych istniejących pokrewnych
mu kierunków. Nasilał się i nabierał głębi w XX wieku, w okresie wielkich trudności gospodarczych, politycznych i społecznych, jako odpowiedź na dwie wojny światowe i dwa
systemy totalitarne i raczej nie jako system, lecz jako kierunek myślowy ogółu Polaków,
noszący znamiona spontaniczności, humanizmu, wolności myśli, swobody wyrazu osobowości, elastyczności i świadomości narodowej we wszystkich ważniejszych dziedzinach 11.
Źródłem myślowym kształtującego się personalizmu była najpierw Ewangelia a później
augustynizm, tomizm i inne kierunki antropologiczne. W zasadzie przeniknął do wszyst-

7
8
9
10
11

Tamże, s. 68-69.
Tamże, s. 69-73.
Tamże, s. 55.
Tamże, s. 56.
Cz. Bartnik, Naród i społeczeństwo, Częstochowa 1990, s. 127-144.
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kich dziedzin życia i nauki w Polsce, lecz przez pewną grupę myślicieli już począwszy od
XIII w. zaczął być kształtowany metodycznie i systemowo jako nauka. Należą do nich
Witelon (ok. 1280), Wojciech Nowopolski (1559), Wojciech Basaj ze Szczebrzeszyna (po
1570), Jan z Turobina (1575), Szymon Marycjusz z Pilzna (1577), Mikołaj GelasinusSzmieszkowic (XVI w.), Adam Gosławski (ok.1642) wraz z wieloma innymi braćmi polskimi i socynianami, Jan Kanty Podlecki (1855), Bronisław F. Trentowski (1869), Karol Libelt
(1875), Cyprian Norwid (1883), Stanisław Wyspiański (1907) i wielu innych z Karolem
Wojtyłą, Stefanem Wyszyńskim, Wincentym Granatem, Mieczysławem Gogaczem, Tadeuszm Styczniem, Henrykiem Gulbinowiczem.
Kształtowanie się personalizmu jako systemu myślowego oznaczało od początku postrzeganie praw osoby ze wskazaniem na jej wielkość. Osoba stała się centrum zainteresowań i zarazem największą tajemnicą bytu w wymiarze zarówno naturalnym jak i chrześcijańskim. Oznaczała nie tylko „coś” ale również „kogoś” absolutnego- zapodmiotowienie
rzeczywistości. Osoba w sensie religii chrześcijańskiej została uznana za odwzorowanie
Chrystusa: Człowieka i Boga. Człowiek jako część świata, natura ludzka i osoba w myśli
tego kierunku stanowi szczególny świat bytu w sobie - „meta-naturę”, która przekształciła
się z natury cielesno duchowej w osobę jako najwyższą postać bytu- stworzenie a jednocześnie najdoskonalszy obraz Trójcy Świętej. Przyjęto, że osoba wyrasta w świecie i jest w nim
obecna, ale również spogląda w kierunku wyższej, nieskończonej rzeczywistości poprzez
odniesienie się do osób Bożych12.
W krajach poza Polską, w których rozwijał się personalizm, kierunek ten również nie od
razu został pomyślany jako zwarty system myślowy. Początkowo nawet jego nazwa miała
zabarwienie pejoratywne, określające „egoizm”, „egocentryzm” i „indywidualizm” wyrażone francuskim słowem le personnalisme istniejącym od 1737. W znaczeniu pozytywnym termin ten został użyty pod koniec XVIII w. przez Friedricha Daniela Schleimachera, w 1799
roku, oznaczając sprzeciw wobec panteizmowi Johanna Herdera. Następnie zaczął się
przyjmować i występować na szerszą skalę w drugiej połowie XIX w. w USA, Francji
i Niemczech na gruncie idealizmu i subiektywizmu 13.
W trakcie systemowego ujmowania istniejącego już długo kierunku filozoficznego
przyjmującego za podstawę rozważań człowieka, pojawiły się grupy i szkoły myśli personalistycznej, uszeregowane według różnych kryteriów. I tak na przykład pojawiły się personalizmy określone ze względu na obszar zainteresowań lub na pochodzenie. W pierwszej

12
13

Cz. Bartnik, Personalizm, dz. cyt., s. 149-150.
Tamże, s. 124.
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grupie znajdują się: personalizm fenomenologiczny i historyczny, egzystencjalistyczny,
neotomistyczny, filozoficzno-religijny, absolutystyczny i panpsychiczny oraz psychosocjologia personalistyczna; w drugiej personalizm amerykański, francuski wraz z frankońskim,
niemiecki, włoski i polski14.
Personalizm kształtowany przez polskich myślicieli inspirował się oczywiście innymi już
istniejącymi zagranicznymi kierunkami. Zdołał jednak wypracować cechy typowo polskie.
Należą do nich: przekonanie o nieskończonej wartości człowieka, poczucie godności osoby,
mocno zarysowana indywidualność osobista, naładowanie emocjami, idea udziału obywateli
w rządzeniu Narodem i Państwem, podkreślenie podmiotowości człowieka w nurcie religii i
Kościoła a także szczególne wyczulenie na wolność jednostki i społeczeństwa. Warto również podkreślić, że ostatnia z wymienionych cech uwidoczniła się szczególnie w XV i XVI
w. w ideale szlachcica i nie ma swojego odpowiednika w żadnym innym kraju. Myśl polska
w tym nurcie mniej uwagi w stosunku do obcych poświęca kosmosowi, przyrodzie i metafizyce a więcej samemu człowiekowi15.
Prawdziwą fascynację człowiekiem wyrażającą się w odkrywaniu jego istoty na różne
sposoby naukowe dał przełom wieków XIX i XX- czas, w którym powstała jedna wielka
nauka o nim samym zwana antropologią, dzieląca się na antropologię indywidualną i społeczną. W wyniku jej rozwoju, w połowie XX stulecia uznano człowieka za centrum, klucz i
sens historii, przyrody i wszechświata, co wiązało się z potrzebą wypracowania odrębnego
systemu filozoficznego. Pod nazwą „personalizm”, kierunek myślowy poświęcony fenomenowi człowieka, przeżył swoją świetność w wieku XX, ale już u jego schyłku idea personalistyczna zaczęła ulegać kryzysowi na korzyść nauk szczegółowych analizujących zaledwie
fragmenty rzeczywistości16.
W XX w. antropologię personalistyczną w duchu augustyńskim i tomistycznym rozwinęli przede wszystkim Wincenty Granat (1900-1979), a także Stefan Świeżawski (ur. 1907),
Mieczysław A. Krąpiec (ur. 1928), Józef Życiński (ur. 1948) i inni. Według tej nauki osoba
jest integralną całością złożoną ze struktury duchowej, cielesnej, psychicznej i biologicznej.
Jest podmiotem cielesno-duchowym, całkowitym, obejmującym wszystkie warstwy bytu
ludzkiego, jednostkowym-konkretnym, jedynym i niepowtarzalnym, substancjalnym, istniejącym w sobie. Jednostka ludzka jest zdolna do działania w sposób rozumny, do nieustannego rozwoju w zakresie całego bytu17. Antropologia ta wiąże się z ideą poszukiwania Boga
14
15
16
17

Tamże, s. 125-145.
Tamże, s. 149.
Tamże, s. 25.
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WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

244

Małgorzata Rabęda

osobowego, opartego na myśli zawartej w Wyznaniach św. Augustyna: Deus interior intimo meoBóg niezgłębiony w tajni serca mego, który stwierdza, że Bóg był zawsze z nim a on późno
zaczął go poszukiwać18.
Personalizm polski czerpiący swoje wzory z nurtów zagranicznych w dużej mierze rozwijał swoje poglądy na założeniach francuskiego personalisty Emmanuela Mouniera. Tak
powstał na przykład personalizm „krytyczny” w ramach jego odmiany egzystencjalnej i
społecznej, rozwijany przez Tymona Terleckiego (1905-1988), ucznia Juliusza Kleinera.
Drugi traktujący o wychowaniu osobowo-wspólnotowym wykorzystywany przez filozofów
marksistowskich a także filozofów i działaczy katolickich skupionych wokół czasopisma
„Więź”, opierających swoje założenia na mounierowskiej filozofii ducha „Esprit”.
Personalizm „krytyczny” rozwinął się jako krytyka personalistyczna o podwójnej perspektywie w dziele literatury i sztuki . Pierwsza z perspektyw prowadzi do zewnętrznego
obwodu w głąb dzieła i twórcy. Druga otwiera się od strony osoby twórcy oraz jej utworu
do otaczającego go świata. Krytyk bada zatem, co w twórcy i dziele jest jedynego, odrębnego i niepowtarzalnego, jak również odniesienie tego do wspólnoty. Pojawia się tu zatem
pytanie, co twórca wnosi do świata osób. Personalista poszukując „pierwotnego osobowego
elementu” utworu stara się rozpoznać twórcę i odbiorcę a odsłaniając tajemnicę twórcy i
dzieła, stara się ukazać odbiorcy, co w twórcy i jego dziele jest z niego i dla niego. Personalizm w krytyce literackiej nie tworzy jednak zamkniętego systemu filozoficznego, doktryny
lub religii, lecz raczej perspektywę, metodę, postawę, myślenie, żywe myślenie historyczne 19.
Wprawdzie można było zauważyć pierwiastki personalistyczne w krytyce już wcześniej, na
przykład u M. Mochnackiego, A. Mickiewicza, C.K. Norwida, ale właściwy kształt krytyka
literacka przybrała w latach 30-tych XX wieku20.
Zjawisku personalizmu polskiego literatura filozoficzna o charakterze marksistowskiej
poświęciła znikomą uwagę, jak czytamy u S. Popławskiego. Jakkolwiek pojawiły się rzetelnie
opracowane monografie dotyczące pojęć i filozofii mounierowskiej, podkreślające ich rolę
i wpływ na kształtowanie się myśli społecznej współczesnego katolicyzmu w skali światowej i także w samym Kościele. Powstały prace T. M. Jaroszewskiego: Osobowość i wspólnota,
K. Jędrzejczaka: Problemy rewolucji i socjalizmu we współczesnej katolickiej myśli filozoficznej- Personalizm “Esprit”; O personalistycznej filozofii dziejów; Koncepcja postępu w personalizmie, “Esprit”,
T. Płużańskiego: Mounier; Paradoks w nowożytnej filozofii chrześcijańskiej. Głównym, podjętym
w nich zagadnieniem, jest spotkanie personalizmu z marksizmem, jak również konfrontacja
18
19
20

S.R. Rybicki, Mądrość łaciny, Częstochowa 2004, s. 77.
Cz. Bartnik, Personalizm, dz. cyt., s. 155-156.
KUL, Encyklopedia Katolicka. Tom XV, Lublin 2011, s. 340-341.

Lumen Poloniae – NR 1/2012

Personalizm polski w filozofii nauk humanistycznych i religii chrześcijańskiej

245

materializmu historycznego z idealizmem personalistycznej koncepcji społeczeństwa
i człowieka w szerokim zakresie. Mounier z jednej strony dostrzega cechę wspólną patrzenia przez pryzmat personalizmu na marksizm, kiedy dostrzega wyobcowanie człowieka we
współczesnej kulturze i cywilizacji, podkreślając konieczność usunięcia tego, co człowieka
zniewala i poniża. Z drugiej strony, chcąc pozostać w sferze chrześcijańskiego perfekcjonizmu duchowego jako nadrzędny, chociaż nie jedyny w ratowaniu zagubionego człowieczeństwa, rozmija się z marksizmem i socjalizmem 21.
Miesięcznik kół inteligencji katolickiej „Więź”, obok „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak” od jego ukazania stał się trybuną mounierowskiego personalizmu w warunkach socjalizmu, chociaż według Granata na poglądy „Więzi” wpływały też inne poglądy filozoficzne- neotomizm, katolickie poglądy społeczne i współczesne dokumenty kościelne22. Jednym z ważniejszych zagadnień poruszonych na łamach „Więzi” był rozwój
rewolucji naukowo-technicznej lat 50-tych i 60-tych XX wieku potęgującej groźbę uprzedmiotowienia a co za tym idzie, konieczność integracji techniki z humanistyką. Personalizm
ten krytykował postawy konsumpcyjne, co nie oznaczało krytyki samej konsumpcji. Obalał
również przekonanie, że rozwój techniki prowadzi nieuchronnie do desakralizacji. Na podstawie założeń filozofii mounierowskiej, polscy personaliści stworzyli swój własny program
wychowawczy, który zakładał przygotowanie do życia wspólnotowego i usuwanie braków
w już istniejących- zarówno świeckich jak i parafialnych. Starał się przeciwdziałać kryzysowi
rodziny, przekonując, że pracujące zawodowo matki nie są zagrożeniem dla istnienia rodziny jako małej grupy społecznej i postulując konieczność zaangażowania ojców w obowiązki
domowe i wychowanie dzieci. Personalizm „Więzi” przywiązywał również wagę do wychowania do wolności i podkreślał wartość pracy ludzkiej23. Myśl Mouniera posłużyła zresztą
filozofii personalistycznej innych krajów. Bazujące na niej wpływy personalizmu [… odnajdujemy także w niektórych posunięciach społecznych i politycznych Włoskiej Demokracji
Chrześcijańskiej24.
Myślenie o człowieku zajmowało szczególne miejsce w filozofii księdza Józefa Tischnera
(1931-2000). Temat ten pojawiał się ciągle w jego działalności jako kierownika Katedry
Filozofii Człowieka na Papieskiej Akademii Teologicznej, prezesa wiedeńskiego Instytutu
Nauk o Człowieku, w pełnieniu funkcji dydaktycznej jako prowadzący seminaria z filozofii

21
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S. Popławski, Personalizm w Polsce. Problemy rewolucji osobowo-wspólnotowej w mounieryzmie “Więzi”, Poznań 1975, s.
7-8.
W. Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985, s. 75.
S. Popławski, Personalizm w Polsce. Problemy rewolucji osobowo-wspólnotowej w mounieryzmie “Więzi”, dz. cyt.
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człowieka, w napisanych przez niego tekstach filozoficznych i publicystycznych. Za podstawowe uważał przy tym pytanie: Kim jest człowiek? Inspiracją do patrzenia na fenomen
człowieka z perspektywy naukowej, było dla Tischnera zetknięcie się z francuskim egzystencjalizmem J.P. Sartra i A. Camusa, zwracającym uwagę na absurdalność i tragizm ludzkiej egzystencji, na zagubienie człowieka, któremu wolność ciąży w świecie przepełnionym
nicością i bezsensem. Spostrzeżenie, że człowiek jest kimś, kto tak naprawdę tworzy samego siebie przez dokonywane wybory, skłoniły tego chrześcijańskiego filozofa do postawienia filozofii zadania- odpowiedzenia człowiekowi na ludzki głód sensu. I określił źródło
rozwiązania problemu- chrześcijaństwo, inspirując się przy tym pismami prekursora egzystencjalizmu Sorena Kierkegarda (1813-1855)25.
Ksiądz Tischner widział w człowieku istotę wolną, której dramat rozgrywa się pomiędzy
dobrem a złem. Z najważniejszych dzieł Tischnera wyłania się przesłanie myśli św. Augustyna: kochaj i rób co chcesz, którego sens można dostrzec w przestrzeni międzyludzkich relacji, w których otwiera się wymiar przeżycia religijnego. Bóg obdarza człowieka łaska i miłością26.
Tischner stworzył również szczególnego rodzaju koncepcję życia człowieka w odniesieniu do wartości. Według niej nie istnieje w zasadzie człowiek jako taki. Tworzy on dopiero
siebie poprzez egzystencję, czyli dokonywanie wyborów, podejmowanie takich bądź innych
działań. Twierdzi, że człowiek jest “tworzywem”, które nabiera kształtu poddając się
wpływowi wartości. Myśl tę trafnie wyraża metafora Tischnera zawarta w jego dziele Etyka
wartości i nadziei, porównująca człowieka do pieśni poprzez czas, którą on sam wygrywa
będąc jednocześnie instrumentem i artystą27. Pomiędzy człowiekiem a wartościami istnieje
pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne. Jeśli człowiek realizuje wartości- służy im, natomiast
realizowane wartości służą jemu, ocalając go jednocześnie. W przestrzeni, w której doświadcza wartości, istotna jest obecność drugiego człowieka. Wartości odsłaniają się przy
spotkaniu człowieka z drugim człowiekiem 28. W spotkaniu z drugim człowiekiem istotna
jest również zasada odkrywczości, która polega na tym, że konkretna wartość wyłaniająca
się w wydarzeniu spotkania z drugim człowiekiem stwarza możliwość wyłonienia się nowych wartości29. Odpowiadając na wezwanie wartości w spotkaniu z drugim, człowiek
tworzy siebie i próbuje uczynić zadość nadziei, która się tu pojawiła 30.
25
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Tischner wypracował również typową dla niego filozofię dramatu, będącą pogłębieniem
refleksji nad naturą człowieka. Podkreślał przy tym bardzo bliski związek pomiędzy pojęciem dramatu i pojęciem człowieka. Człowiek przeżywa różne dramaty o mniejszym lub
większym nasileniu. Przez nie wszystkie zaś przewija się jednak wątek dramatyczny- człowiek pragnie ocalenia i ucieka przed zgubą a rezultat tej ucieczki jest uzależniony tylko i
wyłącznie od niego samego31. Zasadniczą trudnością jest fakt, że dobro i zło pozostają ze
sobą splecione i nie dają się precyzyjnie odseparować. Rozpoznanie wyglądów rzeczy jest
łudzące i nie przybliża człowieka do zwycięstwa nad złem. Kluczem do uchwycenia istoty
tego, co dzieje się w przestrzeni dramatycznej, jest doświadczenie twarzy innego. Odsłaniająca się w tym kontekście twarz drugiego, uświadamia, że nie ma dwóch wątków dramatycznych, ale tylko jeden, w którym „Ja” jest dla i częścią „Ty”32.
Centralnym nurtem w propagowanym przez Tischenera myśleniu o człowieku, stała się
filozofia dialogu, która według niego otwiera nowe perspektywy i daje nowe narzędziaszczególnie przydatne przy próbach zrozumienia i opisania człowieka jako istoty religijnej.
Z inspiracji tych korzystał głównie w Filozofii dramatu (1990) i Sporze o istnienie człowieka.
[tamże] Czerpał przy tym z myśli Martina Bubera- wiedeńskiego filozofa, głównego reprezentanta filozofii dialogu, bazującej na chasydzkiej koncepcji człowieka z Bogiem.
Jedną z najciekawszych teorii człowieka XX wieku w duchu personalizmu chrześcijańskiego wypracował Karol Wojtyła (1920-2005), późniejszy papież Jan Paweł II, wypełniając
swoją działalność filozoficzną i teologiczną. W jego działalności i aktywności twórczej
wyodrębniają się fazy zainteresowań i metodologii, które zostały sklasyfikowane przez
H. Pilusia na trzy okresy: lata 1946-1959; 1960-1978 i od roku 1978, czyli roku wyboru
Wojtyły na papieża. Pierwszy opiera się na filozofii św. Tomasza z Akwinu, Maxa Schelera i
Immanuela Kanta ze względu na jego krytyczne odnoszenie się do poprzedniego, oraz
poszukiwanie wartości teologicznych i humanistycznych u hiszpańskiego mistyka Jana od
Krzyża. W tym okresie zaczął kształtować się wojtyłowy personalizm. Od M. Schelera K.
Wojtyła przejął metodę fenomenologiczną i posługiwał się nią jako narzędziem badań nad
świadomością i czynem. Przejął on również schelerowski personalizm, na przykład w zagadnieniu miłości i ujmował ją jako przeżycie przynależne człowiekowi będącemu podmiotem33. Drugi okres charakteryzuje syntezowanie na gruncie teorii moralności, a przede
wszystkim antropologii filozoficznej. W ramach tych dziedzin poznania K. Wojtyła łączy
filozofię świadomości z filozofią bytu a orientację tomistyczną z fenomenologiczną. Doko31
32
33
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nywał zatem dwóch odmiennych stylów filozofowania- na sposób analityczno-syntetyczny
oraz merytoryczny. Stosował przy tym metodę fenomenologiczną i metafizyczną poprzez
analizy językowe pojęć: natura, osoba, integracja i spełnienie, ukazując ich fenomenologiczny i metafizyczny sens34. W trzecim okresie Wojtyła jako papież Jan Paweł II postrzega
człowieka z perspektywy chrystocentrycznej. Odkupienie Jezusa Chrystusa stanowi początek, natomiast odkupiciel jawi się jako stworzyciel człowieka na obraz i podobieństwo Boga. Człowiek dlatego jest według K. Wojtyły najwyższą wartością w porządku stworzenia a
objawienie odkrywa pełną prawdę o Bogu i człowieku. Człowiek w tym kontekście jest
podmiotem, Bóg natomiast duchem- podmiotem miłości i działania. Odkupienie i stworzenie stanowią jedność. Odkupienie ma dawać człowiekowi szansę na powrót do jego
pierwotnej wartości utraconej przez grzech a objawienie podkreśla ten fakt. Człowiek jest
ujmowany

w tym okresie przez K. Wojtyłę w aspektach filozoficzno-teologicznym.

Wszystkie treści z nim związane zawarte są głównie w oficjalnych wypowiedziach Kościoła,
zwłaszcza do encyklik35. Jedna z ważniejszych Fides et ratio porusza obok problemu rozumu
problemy wiary, która […] jest aktem, za pomocą którego każdy manifestuje swoją zdolność powierzania siebie drugiej osobie oraz wejścia w związek zaufania i miłości. Te elementy kształtują człowieka w jego wewnętrznej strukturze i charakteryzują go wewnątrz
całego procesu kreacji36.
Encykliki Jana Pawła II, a jest ich trzynaście, nasycone są treściami i terminologią zarówno teologiczną jak i filozoficzną. Obecny jest w nich człowiek konkretny, w “całej jego
prawdzie”- w aspekcie historycznym jak i współczesnym. Pierwsza nich Redemptor hominis
(1979) poświęcona jest Chrystusowi jako odkupicielowi człowieka, druga Dives in misericordia
(1980) rozwija tajemnicę miłości Ojca do człowieka, trzecia Dominum et Vivicantem (1989)
jest uzupełnieniem poprzednich rozważań o Trójcy, podkreśla również relację człowieka
wobec świata. Chrystus ujęty jest tu po ludzku- rozumie człowieka i solidaryzuje się z jego
losem. Dzieła te mają zatem charakter zarówno teo- jak i antropocentryczny37.
Inne trzy encykliki wyżej wymienionego autora, określają miejsce człowieka w społeczeństwie. Pierwsza, Laborem excercens, ogłoszona w 1981 roku, poświęcona jest pracy ludzkiej jako podstawowej egzystencji człowieka. Druga, Sollicitudo rei socialis, ogłoszona w roku
1987, obejmuje w szerszym zakresie, zakres problematyki społecznej i rozwoju ludzkości.
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Trzecia, Centesimus annus, ogłoszona w roku 1991, poświęcona jest dotychczasowym osiągnięciom nauki społecznej Kościoła jak również analizie problemów społecznopolitycznych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem własności prywatnej. Problem pracy jawi się najważniejszym kluczem kwestii społecznej, w której technika ma być
przedmiotem a człowiek podmiotem pracy. Łączą się z nią zarówno prawa jak i obowiązki
społeczne. Jan Paweł II podkreśla, że u początku pracy ludzkiej stoi tajemnica stworzenia a
człowiek powołany do pracy wypełnia swoje powołanie w uczestnictwie w twórczym dziele
Boga. W braku pracy widzi natomiast poniżenie godności ludzkiej 38.
Oryginalną na tle innych koncepcję człowieka prezentuje Wiesław Sztumski, zainteresowany sprawami ochrony środowiska życia- społecznego, kulturowego i duchowego. Według niego, zgodnie z zasadą jedności materialnej świata, człowiek jako istota materialna
jest częścią materialnego świata i odnoszą się do niego wszystkie prawa tym światem rządzące. Filozofia człowieka, odmiennie niż inne nauki humanistyczne, ujmuje go jako niepodzielną całość i element systemu świata. Człowiek ujmowany jest tu zarówno jako
przedmiot jak i podmiot. Rozważania dotyczą więc pytania: czym i kim jest człowiek? Jako
przedmiot skupia w sobie oddziaływanie przyrodnicze i społeczne. Jako podmiot natomiast
przeciwstawia się twórczo przyrodzie i społeczeństwu, dążąc do stworzenia sobie w danym
miejscu i czasie optymalnych warunków egzystencji i rozwoju. Sztumski postrzega człowieka nie tylko jako całokształt stosunków społecznych, ale również jako całokształt oddziaływań przyrodniczych- istotę w równym stopniu przyrodniczą jak społeczną. Jest autorem
nowych nurtów filozofii środowiska: sozofilozofii, enwironmentalizmu filozoficznego,
ekologia wiary, ekologii ciszy i ekologii przestrzenii 39.
Z kierunkiem personalizmu łączy się przede wszystkim pojęcie osoby i osobowości, które są terminami znaczeniowo różnymi. Z osobowością wiąże się temperament jako system
cech reagowania przez człowieka na bodźce zewnętrzne oraz charakter jako względnie stała
struktura zachowań, postaw i wartości moralnych oraz duchowych. Wyróżnia się osobowość psychiczną, etyczną, społeczną i religijną40. Cennym darem osobowości ludzkiej stanowiącej o godności człowieka jest wolność 41. Ta kategoria, występująca głównie w naukach humanistycznych i społecznych, jest różnie rozpatrywana. W filozofii wolność występuje w opozycji do konieczności. W etyce i religii natomiast jest związana z pojęciem wol-
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nej woli42. Wolność, z jakiej powinien korzystać człowiek, w sensie personalistycznym nie
może być czymś nieograniczonym. Istnieje po to, aby respektować prawo, a w przypadku
personalizmu chrześcijańskiego prawo dane przez Boga. Jak podkreślają personaliści, w
żaden sposób nie eliminuje ono ani nie umniejsza wolności człowieka, lecz ją gwarantuje i
wpływa na jej rozwój. Zgodnie z rzymskim założeniem Libertas in legibus, wolnością musi się
opiekować prawo43. Wiele uwagi temu zagadnieniu poświęcił Karol Wojtyła, który doświadczył braku wolności, najpierw za okupacji hitlerowskiej w czasach studenckich a później, gdy jako kapłan musiał działać w warunkach dyktowanych przez komunistów. Podkreślał on, że wolność musi łączyć się z pewnym zadaniem, które musi wykonać człowiek,
które nieraz nawet w pewnym sensie jest czymś trudniejszym niż niewola. Wymaga bowiem
sumień mocnych, odpowiedzialnych, dojrzałych. W swojej woli człowiek może czynić
dobrze lub źle, a nawet zgodnie z własnymi wyborami stać się niewolnikiem własnych
instynktów, namiętności i pseudowartości. Stąd niezbędna jest mu odpowiedzialność, aby
każdy człowiek odpowiadał za swoje czyny. Źródłem prawdziwej wolności jest, jak podkreślał Karol Wojtyła- późniejszy Jan Paweł II w swoim nauczaniu, Duch Prawdy, przyniesiony przez Jezusa Chrystusa, który wyzwolił z niewoli zepsucia. Podkreślał dalej, że Ewangelia nie odbiera wolności człowieka, należnemu poszanowaniu kultur, ani temu, co dobre
w każdej religii44.
Problem godności ludzkiej był na przełomie wieków rozpatrywany nie tylko w aspekcie
wolności na gruncie świeckim i kościelnym. Dyskusja nad nim zarówno w sensie teoretycznym jak i praktycznym, została podjęta w sposób szczególny w XX wieku. Uchwalono
wówczas dokumenty, zgodnie z którymi człowiekowi zostało przyznane oficjalne prawo do
godności człowieka i równości jego praw w okresie pomiędzy 1948 a 1966 rokiem. Są nimi
Deklaracja Praw Człowieka ONZ z dnia 10.12.1948, encyklika Pacem in terris Jana XXIII
z 1963 i inne dokumenty ONZ z 196645.
Godność człowieka lub inaczej godność osoby ludzkiej to w myśli katolickiej najbardziej
naturalna właściwość przysługująca każdemu człowiekowi rozumiana jako człowieczeństwo. Brany jest tu pod uwagę aspekt zarówno filozoficzny bazujący na refleksji starożytnej
(Sofokles i Sokrates), średniowiecznej (Tomasz z Akwinu) i nowożytnej (szczególnie w
ujęciu Kanta) oraz teologiczny- bazujący na Biblii, na dokumentach Soboru Watykańskiego
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II i encyklikach Jana XXIII (zwłaszcza Pacem in terris) i Jana Pawła II (Redemptor hominis,
Laborem exercens).
Filozofowie dawni jak i współcześni podejmując temat godności ludzkiej, opisując całość bytu osobowego, starali się z poszczególnych elementów stanowiących o istocie osoby
złożyć cały jego obraz46. Zapoczątkowane przez Sofoklesa i Sokratesa odniesienie do godności ludzkiej ewaluowało przez pokolenia. Obaj filozofowie starożytni podkreślali konieczność istnienia prawa sprawiedliwego, przy czym Sokrates stawiał godność osobistą
ponad godność człowieka. Pierwsza z nich miała być zasługą samego człowieka poprzez
przyswajane przez niego wartości i zasady moralne 47.
W średniowieczu pojęcie to nabrało wymiaru teologicznego, w związku z którym człowiek jest wolnym i zdolnym do miłości oraz podporządkowanym Bogu bytem, z którym
może wejść w dialog dzięki doświadczeniu godności, której uwagę jako zagadnieniu poświęcił św. Tomasz z Akwinu48. Według niego godność była tożsama z dobrocią kogoś
istniejącego dla siebie samego- per se i nie mogącego być narzędziem jako byt odróżniający
się od innych rozumem49.
Renesansowa wizja człowieka ma na względzie wyzwolenie go z teocentryzmu i pojmuje
godność jako szczególną zdolność i dyspozycję do czegoś. Człowiek stał się w filozofii
tego okresu wolnym, niezależnym od nikogo twórcą samego siebie 50.
W dalszym biegu dziejów należy zwrócić uwagę na kantowskie ujęcie godności człowieka, który jest „podmiotem prawa moralnego, a tym samym tego, co jest samo w sobie święte i jedyne ze względu na nie i w zgodności z nim i w ogóle zaś nazwane może być świętym”51.
Człowiek według Kanta to jednostka autonomiczna ustalająca sama normy swego postępowania i będąca tym samym podmiotem nadanego przez siebie prawa moralnego. W
tym kontekście godność ma swoje źródło w rozumie ludzkim i wiąże się z wymogiem szacunku wobec innych ludzi52.
W filozofii współczesnej godność człowieka jest postrzegana jako fakt statyczny lub dynamiczny. Pierwsze ujęcie znajduje się u J. Majki, zgodnie z którym godność oznacza wyniesienie człowieka od czegoś, czyli oddzielenie od rzeczy, spraw, bytów i wartości, które
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pozostając niżej zostają mu podporządkowane 53. Dynamiczne ujęcie godności wskazuje
natomiast na wyniesienie człowieka do czegoś, co implikuje dążenie do przekraczania siebie
i konieczność doskonalenia54. Dopracowuje je W. Granat, twierdząc że „godność polegać
może na uczestnictwie w wartościach innych osób, na przykład w godności i kulturze
wspólnoty narodowej55.
U M. Gogacza znajduje się pojęcie “wyrozumowanej osoby ludzkiej”, według którego
jest ona bytem rozumnym, mającym możliwość posiadania wiedzy, mądrości i podejmowania się właściwych działań. Osoba ta spełnia się wraz z istnieniem człowieka a “samodzielne istnienie rozumnych treści jest pierwszym czynnikiem ontycznym, który warunkuje
uzyskanie wiedzy i mądrości oraz przeżycia miłości” 56.
Odnoszące się do tego zagadnienia poglądy filozoficzne i teologiczne K. Wojtyły wpisują się w nurt tomizmu fenomenologicznego i są zawarte w dziele “Osoba i czyn” Wykraczają one poza definicję osoby według A.M.S. Boecjusza- rzymskiego filozofa i teologa
przełomu V i VI wieku- persona est rationalis naturae indiwidua substantia- człowiek jest jednostką natury rozumnej. Zdaniem K. Wojtyły definicja ta nie oddaje specyficznej pełni zawartej
w pojęciu osoby57. K. Wojtyła stwierdził, że „osoba, człowiek jako osoba, to jest suppositum,
to jest podmiot istnienia, działania- z tym jednak, że istnienie (esse) jest osobowe a nie tylko
indywidualne w znaczeniu indywidualizacji”58.
Według Wojtyły godność osobowa jest aktem, który bierze udział w dziele tworzenia
wraz z Bogiem. Na niej opiera się godność pracy, którą jako Jan Paweł II umieszcza w
wymiarze jej humanizacji, która jest równoznaczna z godnością moralną człowieka. Pojęcie
godności pracy w aspekcie etycznym utożsamione jest tu z poczuciem godności osoby.
Naruszeniem godności pracy ludzkiej są zatem bezrobocie i wyzysk człowieka. Takie rozumienie wymienionej kategorii jest obecne w licznych przemówieniach a zwłaszcza w
encyklikach, między innymi Redemptor hominis i Laborem exercens z 1981 z jednoczesnym
ostrzeżeniem przed czynnikami, które mogą ją naruszyć59.
Jan Paweł II ujmuje godność w 2 aspektach- przyrodzonym i nadprzyrodzonym a godność człowieka podnosi do rangi kryterium humanizmu, który jest przeciwieństwem anty-
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humanizmu. Godność człowieka jest nadrzędną częścią składową ustroju, który może być
sprawiedliwy lub nie w odniesieniu do pojedynczych ludzi i całych społeczeństw 60.
W ślad za Wojtyłą poszedł M. Słomka postrzegając człowieka jako podmiot a nawet
pewnego rodzaju sacrum, które Bóg stworzył według swojego podobieństwa. W podobnym
duchu „godność” ujmuje A. Rodziński, wyróżniając godność osobową i osobowościową.
Kolejnym twórcą nauki o godności człowieka opartej na poglądach K. Wojtyły jest T. Styczeń. Na bazie personalizmu etycznego K. Wojtyły powstaje jego etyka godnościowa czy
powinnościowa. Miał on szczególnie na względzie tezę K. Wojtyły, że godność człowieka
implikuje powinność afirmacji osoby, zwanej miłością, oraz jego normę personalistyczną
dającą wskazówkę, jak odnosić się do drugiej osoby 61. Styczeń bazując głównie na poglądach etycznych K. Wojtyły dotyczących godności i powinności z uwzględnieniem tendencji
personalistycznej i dialogicznej w etyce, opracował etykę katolicką opartą na powinnościach62.
W. Granat ujmuje godność jako fakt wynikający z samej ludzkiej natury i z pozycji człowieka w świecie, którą zawdzięcza Bogu. Wiąże go z humanizmem chrześcijańskim, zgodnie z którym człowiek jest integralną osobą złożoną z osobowości psychicznej, etycznej i
społecznej63.
Istnieją również nieco inne koncepcje godności człowieka łączone z godnością osobistą.
Według M. Ossowskiej i T. Kotarbińskiego godność nie jest przyznawana człowiekowi
automatycznie. Można ją zatem posiadać lub nie. I tak Ossowska twierdzi, że posiada ją
ten, który umie bronić wyznawanych przez siebie wartości64. Kotarbiński natomiast uważa,
że w posiadaniu godności jest ten, kto zasługuje na szacunek i jest tego świadomy a także
zabiega o to, aby był traktowany według należącej mu się miary szacunku 65. Również J.
Kozielecki wyraża podobny pogląd na temat godności w ujęciu psychologicznym, według
którego nie jest ona niczym pierwotnym, lecz pochodnym, czyli powstającym w procesie
samorealizacji aktywnego człowieka66.
Istnieją również negatywne ujęcia godności, tak jak według A. Grzegorczyka, który w
przeciwieństwie do „etyki godnościowej”, zorientowanej personalistycznie w obrębie etyki
katolickiej uznał kategorię godności za „niepotrzebny byt” i zaproponował zastąpienie tego

60
61
62
63
64
65
66

Tamże.
Tamże, s. 19.
Tamże, s. 20.
Tamże, s. 22.
Tamże.
Tamże, s. 23.
Tamże.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

254

Małgorzata Rabęda

pojęcia terminami „szacunek” lub „dobroć”, jako tych, które nie budzą postaw roszczeniowych67. Zdaniem wyżej wymienionego etyka, niezachwiane przekonanie o wielkości
człowieka i ważności ludzkiej może prowadzić do „ideologii godnościowej” niezależnej od
postępowania. Może przybrać charakter endocentryczny, skutkujący zachowaniami odmawiającymi posłuszeństwa lub respektowania rozporządzeń wynikających z przekonania o
posiadaniu godności danej raz na zawsze, niezależnie od postępowania 68.
Należy podkreślić różnicę semantyczną między godnością osobową a godnością osobistą. Pierwszej nazwy można używać zamiennie z terminem „człowieczeństwo”. Przysługuje
ona każdemu człowiekowi ze względu na to, że jest osobą posiadającą osobową strukturę.
Każdej osobie przynależą takie same cechy jak rozumność, wolność, poczucie własnej
tożsamości, samostanowienie, a także otwartość i ukierunkowanie na innych. W odróżnieniu od tej, godność osobista, inaczej godność własna, jest właściwością indywidualną
i specyficzną każdej jednostce z osobna. Godność osobowa nosi znamię niezbywalności
i nieutracalności. Poczucie godności można natomiast utracić w wyniku czynników antygodnościowych, do których na przykład za Sokratesem należy przeniewierzenie się sobie
samemu poprzez odrzucenie uznanych przez siebie wartości moralnych 69.
W powyżej ujętym sensie godność osobową uznaje się za normę personalistyczną i prawo osoby do własnej podmiotowości. Ma cechy absolutu, w przeciwieństwie do godności
osobistej, która jest relatywna, ponieważ zależy od zmiennych czynników subiektywnych i
obiektywnych70. Godność człowieka implikuje jego świadome i wolne działanie. Godność
osobowa jako norma personalistyczna jest zarówno dana jak i zadana i podkreśla dynamizm osoby, która ma możliwość rozwoju osobowości poprzez pracę i twórczość 71.
Szczególnym rodzajem personalizacji rzeczywistości jest kultura. Poprzez nią tworzy się
„drugi świat”, ponieważ bytowość osobowa kumuluje w kulturze. Człowiek w kulturze
stara się wziąć w swoje ręce siebie i świat, aby zrealizować swój ideał. Kultura jest zatem
personalizacją najpierw człowieka a następnie świata w relacji do człowieka. Natura ludzka
transformuje w osobę jak również we wspólnotę osób. Kultura rozciąga się na całość Fenomenu ludzkiego a zakresy kultury są analogiczne do jego zakresów. W punkcie wyjścia w
rozważaniach o kulturze jest osoba jednostkowa, a więc istnieje również kultura indywidualna, osobista72. [Bartnik 1995: 401-406] Kultura jest przyporządkowana rozwojowi ludzkiej
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osobowości, ludzkiemu duchowi, aktualizuje ludzkie potencjalności. Dziedzina kultury ma
swoje źródło w ludzkim duchu, który jako jedyny jest w stanie odczytać jej treść, przeznaczenie oraz sposób użytkowania, stworzonego przez i dla człowieka. [Krąpiec1990: 74]
Samej kultury jednak nie należy postrzegać w sensie religijnym, ponieważ religia nie jest ze
swojej natury kulturą a także kultura nie może być w żadnej mierze dziedziną religii. Są to
wielkości dwóch różnych płaszczyzn- kultura do płaszczyzny natury i świata a religia do
Absolutności Transcendentnej.
Na godności osoby ludzkiej opiera się demokracja personalistyczna w ujęciu M. Szymonika. Zakłada ona taką formę ustroju politycznego, która respektuje prawa człowieka,
zwłaszcza to do wolności i wolności religijnej. Ponadto zabiega o podmiotowość obywateli
w życiu społecznym- dba o rodzinę, postuluje sprawiedliwość i solidarność społeczną.
Bazuje na źródłach personalizmu chrześcijańskiego z wykorzystaniem myśli E. Mouniera, J.
Maritana, G. Marcela, M. Schelera i K. Wojtyły73.
Personalizm polski, jak i jego odpowiedniki w innych krajach, z myślenia o człowieku,
konkretniej o osobie, zdołał się ukształtować jako system i kierunek filozoficzny postrzegający rzeczywistość przez pryzmat fenomenu osoby ludzkiej, w którym osoba jest punktem
oparcia, wyjściem i pewnikiem a zarazem metodą myśli74. Posiada swoją stronę „metapersonalistyczną”, co zawiera teorię poznania, epistemologię i hermeneutykę. Przy tym osoba
jest kategorią metodologiczną75. Personalizm poszukuje odpowiedzi na pytanie, czym a
częściej kim jest człowiek? Oprócz nauk humanistycznych, zakorzenił się również w religii
chrześcijańskiej- wtedy opiera swoją naukę na teocentryzmie, chrystocentryzmie i antropocentryzmie, jako przymiotach, w których jest obecny Bóg osobowy oraz Chrystus76. Personalizm chrześcijański zwany również katolickim, jako obecny w katolicyzmie od 1930 i
bazujący na poglądach Arystotelesa, św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu, postawił w
centrum badań filozoficznych człowieka, nie zaś społeczność, życiu społecznemu natomiast nakazał podporządkować dobro osoby jako bytowi doskonałemu. [Świtała 2010: 16]
Za główne dzieła zawierające personalistyczne treści uznaje encykliki papieży Jana XXIII:
Mater et magistra i Pacem in terris oraz Pawła VI Populorum progressio77. Niezależnie od istnienia
różnych jego ujęć i zastosowań w różnych naukach za wspólne można przyjąć postrzeganie
człowieka jako natury rozumnej, której atrybutami są podmiotowość, miłość, wolność,
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W. Krajewski, Słownik pojęć filozoficznych, Warszawa 1996, s. 150.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

256

Małgorzata Rabęda

odpowiedzialność, prawo do… i wolność religijna. W tym sensie osobą jest każdy człowiek
od poczęcia aż do naturalnej śmierci, niezależnie od rasy, płci, uzdolnień, pozycji społecznej, światopoglądu i stanu zdrowia. Życie osobowe jest człowiekowi zadane i ma szansę
zrealizować się w społeczności, która jest dobrem wspólnym a zarazem uniwersalnym i
neutralnym kryterium oceny wszelkich działań człowieka78.
Summary
Personalism relates to the phenomenon of person. Its name took from Latin word person or Greek word prosopon. This term defines philosophical trends wich originated at the
turn of the nineteenth and twentieth centuries, although thinking about human nature
appeared much earlier. It evolved as a metod and has its theory of knowledge, epistomology and hermeneutics. Polish personalism, as in other counteries, is present in the human
sciences: psychology, pedagogy, literary critism, culture and the Christian religion. It is
presented in a variety of perspectives: by Tischner, Wojtyła, Sztumski. A man as national
nature are associated attributes: love, freedom, dignity, responsability, rights and freedom
of religion.
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Wojciech Słomski, Wprowadzenie do zagadnień etycznych,
Wydawnictwo Europejskiego Kolegium Edukacji
w Warszawie, Warszawa 2011, 242 s.
Książka zatytułowana Wprowadzenie do zagadnień etycznych, to w istocie publikacja, w której
Wojciech Słomski pełni rolę przewodnika i prowadzi czytelnika przez meandry złożoności
współczesnej cywilizacji. Nieusuwalną częścią tej cywilizacji jest filozofia. Dlatego w książce
podkreśla się, że nasza cywilizacja powstała w oparciu o dorobek filozofii antycznej.
W. Słomski nie idealizuje stanu faktycznego i nie ustanawia stricte wartości dla jednostki.
Bardziej zastanawia się nad klimatem duchowym, jaki tworzy się w wyniku działań zamierzonych czy zaniechania określonych działań. Istotą zdolną do tworzeniu jest tylko człowiek, jednakże to co stanowi o moralności ogólnej w zderzeniu z rzeczywistością nie zależy
bezpośrednio od jednostki. Powstaje niejako jako wypadkowa myśli, słów i czynów.
Etyka wynika z potrzeby filozofowania lub z filozofii jako takiej, co autor zaznacza we
wstępie. Etyka od momentu powstania w starożytnej Grecji jest częścią filozofii, wydawać się zatem
może, że chcąc odpowiedzieć na pytanie o istotę etyki, należałoby najpierw wyjaśnić co rozumie się przez
filozofię (s. 9). Każda dziedzina życia i zajmująca się nią nauka dzięki temu podlegają analizom. Najczęściej krytycznym z uwagi na to, że bezkrytyczna akceptacja nic nowego nie
wnosi. Filozofowanie zawsze ma charakter indywidualny, a zatem wielość funkcjonujących
systemów etycznych jest tego jakby odzwierciedleniem. Jeżeli na przykład przyjmiemy, że nie
istnieje jeden uniwersalny system etyczny i że musimy pogodzić się z pluralizmem rozwiązań w sferze etyki,
jak i moralności, to tym samym opowiadamy się za określoną koncepcją człowieka. W myśl tej koncepcji
człowiek jest istotą absolutnie wolną zależną wyłącznie od swoich własnych potrzeb oraz od zasad, które
sam sobie narzuca mocą autonomicznej decyzji(s.10-11). Zakładając, że istnieje jakiś uniwersalny
system etyczny ważna staje się możliwość jego przyswojenia przez jednostki, co jest zależne
od wielu czynników zewnętrznych, w tym zwłaszcza sfery wolności, z której może korzystać jednostka. Autor sądzi nawet, że przyjęcie założenia, iż żaden uniwersalny system nie
istnieje nie odbiera nam prawa do definiowania człowieczeństwa. Być może nawet uznanie
anarchii w tej dziedzinie trzeba by przyjąć za normę.
Takie stanowisko nie ogranicza jednak pola możliwych dyskusji. W. Słomski podkreśla
to jednoznacznie: rzecz jasna w sporze o umiejscowienie etyki w obrębie filozofii istnieją także inne
stanowiska (s. 12). Nie zmienia to jednak faktu, że etyka ma dawać rozstrzygnięcia, które da
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się zastosować w praktycznym życiu. Taka potrzeba w efekcie i tak prowadzi do głębszych
refleksji nad samą etyką, co nieraz prowadzi do formułowania skrajnych stanowisk, wobec
których autor zajmuje dość krytyczne stanowisko: z opinią, zgodnie z którą współczesna etyka
znajduje się w stanie kryzysu i że kryzys ten jest przyczyną zwrotu ku metaetyce, można do pewnego
stopnia się zgodzić, choć rzecz jasna trudno przedstawić w tym rozstrzygające argumenty (s.13). Stan
kryzysu z reguły odzwierciedla zrozumienie, iż dotychczasowa droga czy obrany kierunek
rozwoju nie odpowiada już potrzebom społeczeństwa. Mądrość jednak nie pożąda stanu,
w którym by zaprzepaszczono dorobek cywilizacyjny. Dlatego też uzasadniona wydaje się konkluzja iż etyka, poczynając od Sokratesa, nie służy celom poznawczym (s. 17). Niemniej jednak popularne w etyce ciągle są stanowiska, które starają się wskazać czynniki powodujące stan
zwany kryzysem moralnym. W książce także mówi się o tym: W pierwszej połowie XX wieku wielu
filozofów przyczyn kryzysu moralnego doszukiwało się we wzrastającej roli techniki, w jej degradującym,
alienującym wpływie na człowieka (s. 20). Zrzucanie winy za kondycję ludzkiej duchowości na
technikę jest przecież ogromnym uproszczeniem.
Stanowiska odmawiające etyce możliwości pomnażania naszej wiedzy o świecie rodzą
zarazem pytania o to, czy etykę można traktować jako dział filozofii? Co prawda autor nie
zadaje pytania tylko raczej stwierdza, że etyka uchodzi jak dotąd za dział filozofii: nie zakładamy tutaj, że etyka wyrasta z tych samych źródeł co ontologia czy epistemologia ani też, że te dwie dyscypliny stanowią warunek uprawiania refleksji etycznej, która bez odwołania do określonej metafizyki
i teorii poznania zawisła w próżni, a jedynie przyjmujemy uświęcony wielowiekową tradycją zwyczaj,
w myśl którego owym łącznikiem pomiędzy filozofią a etyką jest osoba filozofa (s. 27). Lektura książki
nie rozstrzyga więc kwestii, czy etyka może być uważana za naukę, ani tez jakie warunki
musi spełnić dana dyscyplina, aby zyskać miano nauki. Autor raczej koncentruje się na
poszczególnych koncepcjach znanych z historii filozofii wykorzystując przemyślenia wybranych filozofów dla uzasadnienia głoszonych przez siebie tez.
Praktyczny wymiar etyki w tym świetle został wyeksponowany jeszcze w starożytnej
Grecji, gdzie uchodziła ona za część filozofii praktycznej. Autor przypomina o tym: teoria
cnót Arystotelesa traktuje człowieka jako istotę, która musi podjąć wysiłek pracy nad sobą i wydobycia
ukrytych w niej zdolności, bez tego wysiłku człowiek nigdy nie stanie się w pełni człowiekiem (s. 34). Tak
więc od starożytności kładziono nacisk na samodoskonalenie, problem w tym, że trudno
jest sformułować przepis na to doskonalenie, choć w historii filozofii wielokrotnie tego
próbowano. Klasycznym przykładem tych starań jest XIX. wieczna filozofia angielska,
która przeniosła punkt ciężkości z jednostki na zbiorowość społeczną. Utylitaryzm przenosząc
punkt widzenia jednostki na całe społeczeństwo, każe postrzegać jednostkę nie tylko jako istotę kierującą
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się zasadą przyjemności, lecz także jako istotę podporządkowaną zbiorowości, bowiem to właśnie suma
szczęścia grupy jednostek stanowi nadrzędną zasadę etyczną utylitaryzmu (s. 34-35). Jednostka jako
taka zawsze bowiem pragnie swojego szczęścia cokolwiek ono znaczy. Skoro nie jest możliwa egzystencja bez otoczenia społecznego, to musi ono mieć znacznie większe znaczenie
od samej jednostki.
Wojciech Słomski tocząc swe rozważania i przywołując konkretnych filozofów wskazuje
jednak nie tylko na to, że etykę i filozofię łączy zawsze osoba filozofa, ale także na to, że
bez filozoficznych podstaw nie jest możliwe sformułowanie jakiejkolwiek koncepcji etyki.
Wszystko to i tak zawiera się w przyjętej koncepcji człowieka: pytanie o możliwość uprawiania
etyki bez filozofii można odwrócić i zapytać, czy możliwa jest filozofia bez etyki (s. 39). Sądzę, że droga
do filozofii prowadzi przez etykę. Tak więc etykę można byłoby uprawiać bez filozofii,
natomiast filozofii bez etyki już nie. Stanowisko takie znamy w polskiej filozofii choćby za
sprawą Józefa Tischnera.
Bez względu na to, jakie sądy wydaje się o etyce jako takiej i tak głównym celem zrozumienia jest człowiek i jego postępowanie. Stan teraźniejszy powstał przecież na bazie historycznego dorobku całej ludzkości, nic zatem dziwnego, że autor analizuje pamięć, która
przechowuje tradycję: pytanie o pamięć wiąże się z pytaniem o tożsamość, o to, czym jesteśmy i chcemy
być. Jak większość pojęć filozoficznych, również pojęcie tożsamości jest wieloznaczne, ponieważ odnosi się
ono do różnych rodzajów podmiotów. Czym innym jest tożsamość jednostki, czym innym tożsamość lokalnej wspólnoty, tożsamość narodowa, tożsamość określonej kultury (s. 53). Każda tożsamość to wynik
doświadczeń, nie powstaje tak sobie, choć nie zawsze można jej przypisać cel ku któremu
zdąża. W wyniku wielu przeobrażeń kulturowych ukształtowała się tożsamość Polski
i Polaków, co autor poddaje analizie w dalszej części wywodu. Dziś jest ona związane
z przynależnością Polski do Unii Europejskiej. Kultura europejska związana jest przede
wszystkim z chrześcijaństwem tudzież katolicyzmem, co odzwierciedla również kultura
i tożsamość Polaków. Konsekwencją takiego trwania tradycji wydaje się być rozumienie
odpowiedzialności, które wyłącza niektóre uczynki spod oceny moralnej. Jednostka, która
przez czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne zostaje zmuszona do pewnych czynów, nie jest de facto ich
sprawcą i nie ponosi za nie odpowiedzialności (s. 59). Odpowiedzialność za czyny związana jest
bowiem z pojęciem wolności, wówczas kiedy mamy wolny wybór inaczej pojmujemy lub
nawet rezygnujemy z określeń dobro i zło. Doświadczając poczucia winy z powodu błędnych decyzji
lub, przeciwnie, doświadczając radości, przekonujemy się, że istnieje w nas pewna instancja, która dokonuje oceny naszych działań niejako poza naszą świadomością (s. 64). Poczucie winy może budzić się
w człowieku w związku z tym przymusem, swoistą presją na podjęcie lub zaniechanie dzia-

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

260

Małgorzata Konstańczak

łań. Taka instancja musi mieć charakter powszechny i zarazem niezależny od świadomości.
Wyraźnie wskazuje to na fakt, że koncepcja człowieka nie może być konstruktem czysto
teoretycznym, lecz oddaje ludzkie uwikłanie w świecie. Dlatego też W. Słomski w swoich
rozważaniach nad pozycją człowieka, wychodzi poza obręb ziemskiej rzeczywistości, aby
określić, czym jest człowiek należało po prostu wskazać jego pozycję w kosmosie, na którą on sam nie
miał żadnego wpływu (s. 67).
Bardzo cenna wydaje się być uwaga autora, że w dzisiejszym niezrównoważonym świecie określenie tej pozycji staje się bardzo ważne. Co prawda człowiek współczesny nie miał
wpływu na początki życia na planecie, a stąd ludziom mało ważne może wydawać się ich
odkrywanie. Jednakże kosmos współcześnie jest bliższy istocie ludzkiej niż to było dawniej,
dzięki technice właśnie. Być może trzeba zwrócić się w stronę tezy inteligentnego projektu,
na rzecz którego argumentowali już starożytni filozofowie, m.in. Platon, Sokrates czy Arystoteles, a w nowożytnej filozofii myśl tę rozwinął F.C.S. Schiler. Z lektury książki możemy
się przekonać, że określenie czym jest człowiek dla kosmosu staje się ważne z wielu względów, a najważniejszym z nich jest element religijny, poprzez który to człowiek wyraża
swoje oczekiwanie, że kosmos jest dla niego nie wyzwaniem ale sługą.
Dalej zaś Wojciech Słomski wpierw poruszając niebo sprowadza czytelnika na ziemię,
zajmując uwagę sprawami duszy ludzkiej. Za Tomaszem z Akwinu wskazuje, że człowiek nie
ma kilku niezależnych dusz, odpowiadających za poszczególne funkcje organizmu. Ciało nie jest więzieniem duszy, lecz właściwą dla niego formą, która wzbogaca i urzeczywistnia człowieka. Po śmierci dusza
nie ginie, jest jednak pozbawiona tej pełni istnienia, jakiej doznawała bytując w ciele i poprzez ciało. Stąd
św. Tomasz wyciąga wniosek o konieczności zmartwychwstania rozumianego jako połączenie się duszy
z ciałem (s. 68). Dla Akwinaty stąd czymś naturalnym był postulat - jedno ciało i jedna dusza i traktowanie zmartwychwstania jako nadziei na powrót do pełni człowieczeństwa.
Autor dalej niejako dla równowagi analizuje wątek naukowego myślenia na temat duszy
i ciała, który uwidacznia się w poglądach Kartezjusza. Jak zauważa nawet złączenie duszy
i ciała Kartezjusz starał się wyjaśnić w sposób mechanicystyczny, sądząc, że dusza łączy się z ciałem
w szyszynce (s. 69). Dziś ten pogląd jest anachroniczny, ale trafnie oddaje historię zmagań
myśli naukowej z dogmatami religijnymi. Filozofowie każdej epoki bowiem poszukiwali
związku człowieka z kosmosem i Bogiem. Jak to wskazuje W. Słomski: Kartezjusz usiłował
wprawdzie udowodnić istnienie boga, w rzeczywistości jednak uczynił dla wiary w Jego istnienie więcej
szkody niż którykolwiek filozof przed nim. Opierając pewność wiedzy o istnieniu świata na wewnętrznym,
subiektywnym przeżyciu własnego ja. Kartezjusz w istocie zdetronizował Boga, który w dotychczasowej
filozofii pełnił funkcję gwaranta pewności określonych sądów, i umieścił w na Jego miejscu właśnie świado-
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mość (s. 76-77). Sądzić jednak należy, że Kartezjusz uczynił dla zrozumienia ludzkiej kultury
bardzo wiele. Poprzez swoje przemyślenia, refleksje wskazał jak poprzez doświadczenie
własnego umysłu można nadać światu sens, chciał zatem ostatecznie wyjaśnić wszystko to,
co nikomu się przed nim nie udało.
Dalej autor przechodzi do filozofów podejmujących problem poznania Boga. Posługując się retoryką Berkeley'a przypomina, że Bóg pozwala człowiekowi uczestniczyć w swej świadomości, jednocześnie kierując strumieniem postrzeżeń przebiegających przez ludzki umysł (s. 77). Miało to
niemałe reperkusje dla późniejszej filozofii, tym samym takie pojęcia jak wolność myślenia
czy głoszenia poglądów nabrały ograniczonego zakresu: Problematyka wolności wkrótce
stała się zatem wiodącym problemem dla filozofów: Filozoficzny dyskurs o wolności przebiega na
dwóch płaszczyznach. Pierwsza z nich jest płaszczyzną sporu indeterministów z deterministami, dotyczy
zatem pytania o to czy wolność w ogóle jest. Drugą płaszczyzną dyskusji jest spór o istotę ludzkiej wolności
i jej granice, przebiegający w gronie zwolenników indeterminizmu (s. 83). Wojciech Słomski przywołuje przy tej okazji poglądy niemieckiego neurologa Wertha twierdzącego, że w kwestii
wolności nauka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Na razie trwa spór pomiędzy
naukowcami, jedni uważają, że wolność jest iluzją, drudzy zaś sądzą, że dla wolności potrzebne są granice. Jedni i drudzy zapewne mają rację, choć zapewne granice naznacza
refleksja i wyobraźnia jednostki. Człowiek, który poddaje się ograniczeniom ma po prostu
mniejszy problem z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Największe wyzwolenie i tak
stanowi pokonanie swoich przyzwyczajeń.
W rozważaniach o wolności przywołano także twórcę wielkiej ideologii, Karola Marksa.
Wszelka ideologia, w tym, jak można się domyślać, zwłaszcza religia, stanowiła według Marksa, zniewolenie człowieka, który dążył w swym mniemaniu do Boga i własnej doskonałości moralnej, a w istocie
służył klasie właścicieli kapitału, nie zdając sobie z tego sprawy (s. 85). Marks raczej jednak wskazywał winnego niedoli wielu, niż uczył jak z niej wychodzić. Tym samym nie uczynił człowieka bardziej wolnym czy też bardziej świadomym.
Autor wskazuje także, że filozofia na ogół bywa antropocentryczna, gdyż jak twierdził
św. Grzegorza z Nyssy: podobieństwo do Boga jest źródłem wyższości człowieka w stosunku do wszelkich ziemskich istot, nakłada to nań szereg zobowiązań, które można sprowadzić do ogólnego nakazu
przekraczania ziemskich, materialnych ograniczeń, i dążenie do maksymalnego, wewnętrznego upodobnienia się do Bożej doskonałości (s. 93). Człowiek w swoim życiu powinien być zatem odpowiedzialny za swoje działania, ale przecież nie musi. Mobilizacja do działań na rzecz lepszego
jutra powoduje jednak, że człowiek czuje się odpowiedzialny już dziś za przyszłość. Jednym
z obszarów tej kolektywnej odpowiedzialności jest odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Oznacza to, że
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powinniśmy brać pod uwagę nie tylko bezpośrednie skutki własnych decyzji, lecz także skutki długofalowe,
dotyczące w ostatecznej perspektywie całej ludzkości. W ten sposób pojmował odpowiedzialność niemiecki
filozof Hans Jonas. Człowiek był według niego istotą słabą i ustawicznie zagrożoną przez drzemiące
w nim samym siły, a spotęgowane przez rozwój techniki (s. 108). Skutki długofalowe ostatecznie są
jednak nieprzewidywalne.
Autor w swej książce przypomina, że jako ludzie chcemy piękna i dobra, do tego może
doprowadzić także hedonizm, o którym ludzie mają wypaczone pojęcie. Wiemy jednakże, że
w hedonizmie przyjemność jest dobrem (s. 133), jest to więc odczucie naturalne. Nic zatem
dziwnego, że dominujący obecnie w etyce utylitaryzm głosi także hedonistyczne hasło jak
najwięcej szczęścia dla jak najwięcej ludzi.
Poza rozważaniami historycznymi w swej książce W. Słomski wprowadza czytelnika
w szereg zagadnień teoretycznych, przejawiających się nawet w odmiennych kulturach.
Jednym z nich jest reinkarnacja, przykładem jest założone przez Pitagorasa w VI w. p.n.e. bractwo
filozoficzno-religijne, które przetrwało aż do początków chrześcijaństwa. Wyznawali ono teorię wędrówki
dusz, przewidywali zatem możliwość zadośćuczynienia w przyszłym życiu za czyny popełnione w życiu
aktualnym (s. 146). Taka refleksja powinna czytelnika skłaniać do nowego spojrzenia na
kwestię ludzkiej duchowości, która wykazuje więcej podobieństw niż to się na ogół sądzi.
W dalszej części książki autor przedstawia intelektualizm etyczny Sokratesa. Przypomina
czytelnikom, że systematyczne rozważania o dobru i cnocie moralnej jako pierwszy podjął Sokrates. Był
on pierwszym filozofem, który uznał badanie świata zewnętrznego za nieistotne, koncentrując się ostatecznie na problemach człowieka (s. 147). Sokrates postawił człowieka na ziemi, skupiając uwagę na
ludzkim tu i teraz, oraz na możliwości pogłębiania jego wiedzy na temat cnoty. Według tej
koncepcji można się tego nauczyć jak również nauczać. Platońskim rozważaniom na ten
temat autor nie poświęca zbyt wiele uwagi trzymając się niejako tradycji filozoficznej, która
pceni bardziej jego ucznia - Arystotelesa. W tej samej kwestii poglądy Arystotelesa różnią
się istotnie od Sokratejskiego przekonania bowiem, Arystoteles nie starał się formułować zaleceń
moralnych na podstawie kilku podstawowych założeń dotyczących natury ludzkiej czy też celu ludzkiego
życia, lecz starał się najpierw ustalić, co o danej cnocie moralnej lub zasadzie sądzą w praktyce ludzie
i dopiero na tej podstawie formułował sądy ogólne (s. 150). Tradycja antyczna legła u źródeł współczesnej Europy i stąd poglądy te ciągle są w jakiś sposób obecne w naszej kulturze. Zmieniają się realia społeczne i ekonomiczne, a najmniej zmienia się sam człowiek.
Z lektury książki czytelnik uświadamia sobie dlaczego spory i dyskusje na temat natury
człowieka trwają do dziś, choć świat wszedł już w fazę globalizacji. Jak autor pisze: Można
mianowicie przyjąć tezę, iż pozytywne aspekty globalizacji przeważają nad negatywnymi pod warunkiem
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przestrzegania określonych zasad. Nie ulega np. wątpliwości, że jednym ze skutków globalizacji są zmiany
na rynku pracy, które prowadzą do wzrostu bezrobocia, biedy i wykluczenia społecznego. Przedmiotem
sporu pozostaje natomiast kwestia, czy owe negatywne skutki globalizacji są zjawiskiem nieuniknionym,
wynikającym z samej istoty procesów globalizacyjnych, czy też stanowią one rezultat braku wystarczających
regulacji chroniących społeczeństwa przed zachłannością i brakiem etycznych zahamowań międzynarodowego kapitału (s. 187). Ten akapit uświadamia, że ludzkość nie jest w żaden sposób przygotowana do tak żywiołowo przebiegającej globalizacji. Rosnące różnice kulturowe, skromny
rynek pracy, migracje ludności za chlebem, to jakby jedyny zauważalny efekt rzekomego
upodobniania się świata. Biedni obarczają winą bogatych za swoją niedolę, i w ten sposób
nakręca się spirala bezradności. Tymczasem jednak w każdej epoce biedni uważali bogatych
za swoich niemal naturalnych wrogów. Wojciech Słomski stara się jednak zracjonalizować
nasze myślenie o globalizacji: Wprawdzie globalizacja w skali całego świata jest procesem nie poddanym żadnej kontroli, to jednak sensowne wydaje się pytanie o drogi globalizacji w tych obszarach, w których możliwe jest pewne sterowanie procesami ekonomicznymi (s. 188-189). Te drogi może oczywiście
wytyczać tylko sam człowiek, ale pod warunkiem, że weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za skutki własnych poczynań.
Tymczasem jednak ludźmi po prostu się manipuluje. Autor wskazuje mechanizmy, jakich dostarcza nauka i jakie wykorzystuje się do takich działań: Testy psychologiczne wykorzystywane są przez różne rodzaje instytucji do klasyfikowania jednostek według przydatności do pełnienia
określonych funkcji, badania reakcji społecznych na różne bodźce, prognozowanie preferencji i opracowywania strategii skłaniania ludzi do określonych zachowań. Koncepcje psychologiczne powstają wszak głównie
w krajach zachodnich, stanowią więc element zachodniej kultury i odzwierciedlają dla społeczeństw zachodnich sposób myślenia o świecie (s. 191). Jakie są zatem prawa człowieka w zglobalizowanej
kulturze? Ostatecznie może być tylko dostosowanym lub nieprzystosowanym. Pośrodku
powstaje pustka, w której jakby znalazła się współczesna etyka.
Wojciech Słomski na temat praw człowieka pisze sceptycznie: prawa człowieka zostały potwierdzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku w Paryżu w dokumencie
zwanym Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Wśród praw wymienionych w Deklaracji znajduje się
m.in. prawo do życia, wolności osobistej i bezpieczeństwa, prawo do równego traktowania przez instytucje,
prawo do obrony w przypadku naruszenia praw człowieka, prawo do światopoglądu i religii, prawo do
zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych (schronienie, pożywienie, ubranie, opieka lekarska, prawo
do pracy, prawo do równej płacy za tą samą pracę), prawo do podróżowania w obrębie państw i pomiędzy
państwami, a także zakaz niewolnictwa, stosowania tortur oraz poniżającego traktowania (s. 194). Te
prawa zostały ustanowione krótko po II wojnie światowej, ludzie odreagowywali skutki
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wojennego barbarzyństwa. Dziś te wszystkie zapisy są jak najbardziej aktualne, tylko pojawiło się pytanie kto dziś jest zobowiązany zapewnić ich obowiązywanie? Nic zatem dziwnego, że autor przytacza dwie przeciwstawne interpretacje stanu rzeczy dotyczącego znaczenia tego typu zapisów prawa międzynarodowego: Wraz z narastaniem procesów globalizacji
i obejmowaniem przez nie coraz nowych dziedzin życia pojawiają się jednak również obawy dotyczące
bliższej i dalszej przyszłości. Dla jednych zachodzące obecnie przemiany stanowią nadzieję na urzeczywistnienie się oświeceniowego projektu powszechnego pokoju, o którym marzył Immanuel Kant, inni z kolei
(antyglobalizm) widzą w nich oznakę dekadencji ludzkości, która prędzej czy później zakończyć się musi
katastrofą (s. 202). W jakim kierunku ostatecznie potoczy się historia ludzkości zadecydują
zapewne już najbliższe lata. W sumie jest to swego rodzaju konkluzja wynikająca z całej
książki. Autorowi przyświeca zatem niepokój o losy ludzkości i wielkiego projektu cywilizacyjnego, który zapoczątkowała globalizacja.
W całej książce autor przeprowadza czytelnika przez meandry ludzkich oczekiwań, potrzeb, obowiązków i praw. Okazuje się przy tej okazji, że praktycznie wszystko już było.
Czyli nihil novi sub sole. No cóż, gdyby ludzkość potrafiła w porę korzystać ze skarbnicy
swojej mądrości, być może historia filozofii i etyki byłaby niepotrzebną nauką. Lektura
książki jest zatem bardzo inspirująca, chwilami nieco przygnębiająca z uwagi na nieraz
pesymistyczne refleksje autora. Taka jest niestety nasza rzeczywistość, prozaiczna i pełna
sprzecznych oczekiwań. Na dobrą sprawę ciągle nie wiadomo kto jest bardziej etyczną
istotą, czy ten, kto jest akurat na świeczniku czy przeciętny człowiek.
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Wojciech Słomski, Myśląc o filozofii współczesnej,
Wydawnictwo Europejskiego Kolegium Edukacji
w Warszawie, Warszawa 2011, 188 s.
Zadania filozofii w społeczeństwie są w zasadzie nieokreślone. Także drogi myślenia filozofów są zróżnicowane, a tym samym wspólnie podzielany kierunek myślenia tworzy
szkoły, które jednoczą ale zarazem i różnicują naukowców. W sumie przynosi to bardzo
pozytywny efekt, umożliwia bowiem równoczesne prowadzenie wielu badań nad tym samym przedmiotem, ideą.
W ślad za tym jak zmieniają się ludzie i ich podejście do życia, rosną także wymagania
etyczne wobec jednostek. Od ludzi oczekuje się coraz więcej w coraz krótszym czasie.
Zmiany przebiegają więc tak szybko, że pojedynczemu człowiekowi trudno nawet je zarejestrować. To wszystko skłania do refleksji nad kondycją człowieka i do prowadzenia badań
nad możliwością sensownego jej opisania za pomocą teorii naukowych.
Wojciech Słomski w swojej książce podjął trud wyjaśnienia na czym polegają relacje
pomiędzy filozofią jako nauką, a człowiekiem, który nią się zajmuje. Zanim przejdziemy do
omówienia relacji, zwróćmy uwagę, że mówimy tutaj o filozofii, nie zaś o filozofach (s. 24). Nauka jako
taka może być traktowana jako zapis wartości ponadczasowych, ale takich, których człowiek nie pojmie bez filozoficznego namysłu. W tak pojmowanej nauce funkcjonuje wiele
czasem bardzo skrajnych poglądów, które nie znajdują akceptacji wśród naukowców
z uwagi na radykalizm. Tak więc presja społeczna w jakiś sposób ogranicza szerzenie poglądów, choć filozofia nie ustanawia sama z siebie żadnych granic. Czyni tak sam naukowiec.
Dalej autor odnosi się zatem do samych filozofów: filozofowie żyją wszak w społeczeństwie,
przysługują im zatem te same prawa i obowiązki co wszystkim innym członkom społeczeństwa (s. 24).
Teoretycznie to prawda, ale faktem jest, że filozof na społeczeństwo patrzy zawsze z jakiejś
perspektywy, społeczeństwo zaś na filozofów nakłada ograniczenia. Rozważne społeczeństwo daje więcej swobody filozofom, inaczej naukowiec miast naukę stosować, musi się
dostosować do jego oczekiwań.
Filozoficzny namysł nad istotą samej nauki prowadzi autora w stronę pytania, jak sądzę
zasadniczego, co rozumie się przez określenie życie (s. 25). Teoretycznie i praktycznie wiemy co
to jest życie, bo człowiek wszystko o życiu już wie, choć nie zawsze je rozumie. W sumie
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nie jest to problem, ale zadanie do rozwiązania.(o problemie się rozstrzyga, zadania rozwiązuje).
W dalszej części książki autor zastanawia się nad tolerancją, której praktykowanie
w obecnych czasach jest konieczne. Być może to nie tolerancja, a jej przeciwieństwo –
nietolerancja jest problemem współczesności. W nauce pojawiają się w tym przypadku
rozwiązania biologiczne. Oznacza, że nietolerancja, jest uwarunkowana genetycznie i że żadne społeczeństwo nie jest zdolne do jej wyeliminowania (s. 26). Takie stwierdzenie każe zastanowić się nad
propagowaniem, wręcz narzucaniem tolerancji za wszelką cenę, bez zrozumienia jej istoty.
Nietolerancja prowadzi również do upadku autorytetu nauki. Niech chociaż jeden człowiek
zrozumie reakcje zachodzące w nim samym, wówczas może uda się skorygować świadomość tych, którzy ulegają wstrętowi jak i tych, którzy go powodują. Natomiast narzucanie
zachowań tolerancyjnych niejako z urzędu, powoduje przesunięcie problemu na boczny
tor, co w efekcie niczego nie rozwiązuje, ani nie wyjaśnia, a w dalszej kolejności powoduje
niekontrolowane tłumienie wolności myśli.
W książce jest mowa o dziedzictwie duchowym, które określa tożsamość jednostek. Europa swoją cywilizację zawdzięcza religii chrześcijańskiej, jednakże w traktacie UE nie zawarto zapisów o takim dziedzictwie (s. 33). Traktat podpisany został bowiem wiele lat
temu, wówczas panowały inne nastroje w Europie. Być może pomimo braku zapisu
o dziedzictwie religijnym Europejczycy bogatsi o doświadczenia nabiorą respektu do tradycji i podstaw, z których wywodzi się ich kultura.
Książka jest o filozofii, ale filozofia od początku swego istnienia nie unikała podejmowania zagadnień związanych z życiem praktycznym (s. 35) - pytanie tylko czy filozofia do tego jest przeznaczona. W tej nauce obowiązuje namysł i to solidny nad konkretyzowaniem wniosków, tez
czy definicji, natomiast życie praktyczne wymaga szybkich decyzji. Tym samym bezpośrednie zastosowanie rozwiązań filozoficznych w życiu praktycznym nie jest po prostu możliwe. W tym też kontekście autor przedstawia poglądy marksistów, którzy utrzymywali, że
filozofia stanowi element światopoglądu, czyli pozostaje zależna od warunków produkcji (s. 37). Praktyczna strona filozofii nadal jest przedmiotem dyskusji. Autor w swojej książce zamieszcza
wiele interesujących spostrzeżeń na ten temat: praktyczna użyteczność odkryć naukowych sprawiła
bowiem, że użyteczność (w sensie rozszerzenia naszej zdolności panowania nad światem) traktuje się jako
najważniejsze kryterium naukowości (s.40). Odkrycia naukowe powstają w określonym celu,
z reguły wynikają z potrzeb zrodzonych z ludzkiej egzystencji. Samo filozofowanie nie jest
jednak czynnością praktyczną, gdyż tego typu odpowiedzią jednak nie jest.
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W książce mowa jest również o relacjach pomiędzy filozofią a praktyką życia politycznego. Wszystko się zmienia, nie zmienia się jedynie pęd ku wolności stanowiący fundament
demokratycznego społeczeństwa, co autor zaznacza (choć zmienia się sytuacja społeczna
i ekonomiczna): sprawa ta ma istotne znaczenie ze względu na rozpowszechnione w społeczeństwach
zachodnich przekonanie, iż demokratyczny system polityczny jest wystarczającym gwarantem indywidualnej
wolności, a więc wolność, innymi słowy, jest ostatecznie zagwarantowana przez sam fakt demokratycznej
struktury władzy. Tymczasem takie zjawiska, jak bezrobocie, rozpad rodziny i jej wychowawcza niewydolność, narastająca przestępczość, narkomania i alkoholizm, by wymienić tylko kilka najbardziej oczywistych, stanowią czynniki zniewalające człowieka bardziej niż w przeszłości zdolne to były uczynić autorytarne reżimy (s. 60-61). Demokracja niestety nie ustanowiła barier, tym samym wolność
niekiedy staje się czystą anarchią. Człowiek potrafi także zrezygnować ze swej wolności, bo
inaczej musiałby podjąć trud samodoskonalenia, obrania priorytetów, a te związane są ze
współpracą. Samym uznaniem, że indywidualizm jest najważniejszy, nie zyskuje się szacunku otoczenia.
Równie istotne wydają się rozważania autora na temat celów filozofowania. Temat podejmowany praktycznie od zawsze, jak działać czy podziałać, aby mobilizować ludzi do
wysiłku intelektualnego. Otóż poczynając od Platona i Arystotelesa, najwyższym celem filozofii było
zawsze intelektualne ujęcie samych podstaw bytu, zrozumienie rzeczywistości w tym jej aspekcie, poza który
nie sposób dotrzeć poznawczo (s. 81). Starożytnym mędrcom pracowało się zdecydowanie łatwiej, nie ustanawiali praw dla wszystkich. Rozważania o podstawach bytu nie zaprzątały
przecież głów niewolników. Dziś zaś o kierunkach rozwoju nauki decydują prawa rynku.
Autor wskazuje w swej książce, że nauka poza opisem świata także zaspakaja konkretne
ludzkie potrzeby. Istnieje zapotrzebowanie na całościowy obraz świata, którego dostarczyć
ma filozofia. Z tego punktu widzenia sytuacja filozofa w XXI wieku nie różni się w zasadzie od sytuacji pierwszych filozofów greckich (s. 105). Trzeba zgodzić się z autorem w tej kwestii. Zaznaczyć
wypada, że życie starożytnych filozofów było o wiele łatwiejsze, bo ich poglądy powstawały w oparciu o obserwację rzeczywistość pośród której żyli. Nie czuli się w obowiązku
odpowiadać na zapotrzebowanie świata. Dziś w dobie globalizacji te zasady zmieniły się
diametralnie. Wszystko ma być dostępne dla wszystkich, a dogłębną refleksję filozoficzną
często się odrzuca.
Wojciech Słomski wskazuje, że nie sposób jest wyznaczyć dokładnej daty, w której rodzą się nowe idee. Jak pisze: przełom wieków dla żadnej dziedziny wiedzy nie jest momentem szczególnym, nie wyznacza zatem cezury czasowej pomiędzy wyraźnie wyodrębnionymi okresami w rozwoju
filozofii (s. 127). Przyszło nam żyć właśnie na przełomie wieków, świat pędzi w stronę glo-
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balizacji obnażając przy okazji swe niedoskonałości. Ale też udowodnił także, że ludzkość
odrzuciła naukę jako symbol oświecenia. Jednakże ten przełom wieków ukazuje kruchość
podwalin dawnej myśli filozoficznej, która w czasach sobie współczesnych odnosiła się do
określonej i wybranej grupy. Dziś filozofia w zgodzie ze światem, przenosi swój punkt
widzenia na wszystkich.
Pisząc o perspektywach filozofii w XXI wieku autor szuka analogii w poprzednich epokach historycznych. Wiek XIX i XX był okresem tworzenia się społeczeństw jako wspólnot obejmujących wszystkie jednostki zamieszkałe na terenie danego kraju, niezależnie od od przynależności klasowej, etnicznej itd (s. 142). Tym samym zadania współczesnej filozofii zdają się być bardziej
skoncentrowane na wprowadzaniu harmonii. Globalizm niesie ze sobą zagrożenia, ale daje
także możliwości. Doświadczenia historyczne jednak nakazują i ostrożność w upowszechnianiu idei stanowiących podstawę polityki międzynarodowej, Autor obrazuje to przykładem: każdy, komu problem uczestnictwa państw w strukturach międzynarodowych a także roli instytucji
międzynarodowych (w tym m. in. wielkich koncernów) na życie jednostek i społeczeństw wydaje się niezbyt
istotny, powinien uświadomić sobie, że poruszamy się tutaj na tym samym terenie, w którym w XX wieku
wyrósł komunizm i nazizm (s. 143). Europa XX wieku stworzyła dwie ideologie, teoretycznie
przeciwstawne. Jedna propagowała niemal absolutną równość, zdobywaną poprzez rozlew
krwi. Druga natomiast gloryfikowała wyjątkowość jednej rasy, również poprzez rozlew krwi
oraz takie barbarzyństwo, na jakie dotychczas nikt się nie zdobył. Obie ideologie wyrosły
z tego samego pnia, na wiele lat zatrzymały rozwój kontynentu. Filozofia musi zapobiec
powtórzeniu się podobnego zjawiska w przyszłości.
W końcowym rozdziale zatytułowanym Co pozostało z filozofii w XXI wieku, autor pisze:
Tradycyjne państwo wycofujące się ze swoich dotychczasowych funkcji, zaś działalnością instytucji edukacyjnych w coraz większym stopniu rządzi prawo popytu i podaży. Prowadzi to do zanikania ethosu uczonego, do którego istoty należy wiedza i mądrość zdobywana i kultywowana jako wartość sama w sobie, nie
podporządkowana aktualnym tendencjom na rynku pracy (s. 170). To stwierdzenie nie pozostawia
złudzeń, że współczesna filozofia bywa na usługach możnych tego świata. Wskazuję na
problem z uwagi na wywody autora, który w swojej filozofii zawiera troskę o cały świat.
Jeśli mamy dyskutować na temat normalności i moralności oraz nowych trendach w tej
fascynującej nauce, jaką jest filozofia, to trzeba także i o tym pisać. Choćby z tej racji warto
sięgnąć do książki Myśląc o filozofii współczesnej.
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Józef Tischner Dzieła zebrane. Etyka a historia, Wydawnictwo Instytutu Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2008, 562 s.
Refleksja etyczna ma swoje korzenie w sokratejskich dociekaniach i obserwacjach świata.
Fundamentem, na którym wyrasta etyczne myślenie Sokratesa było pragnienie dobra, te
natomiast filozof ten łączył z wiedzą. Pragnienie dobra otwiera człowieka na filozofowanie,
na wiedzę, gdyż człowiek dobry poszukuje mądrości. Wiedza jest zapisana w ludzkiej duszy. Każdy człowiek poprzez pragnienie dobra może tą wiedzę odkryć. Wiedza, o której
mówił Sokrates, jest dostępna w wewnętrznym doświadczaniu wartości własnych wyborów. Jednocześnie jest ona cnotą, gdyż umożliwia człowiekowi rozpoznawanie dobra.
W tym wartościowaniu dopomaga człowiekowi dajmonion, wewnętrzny głos przestrzegający
przed dokonaniem złego zamiaru. Skoro dobro to wiedza, tym samym zło według greckiego filozofa wynika z braku wiedzy, z braku rozpoznania tego, czym dobro jest. Zło nie jest
naturalnym pragnieniem człowieka. Tym pragnieniem jest dobro. Natomiast tylko wiedza
pozwala człowiekowi osiągnąć dobro, a tym samym cnotę.
Sokrates, zwany ojcem etyki, daje początek nowemu spojrzeniu człowieka na siebie, na
drugiego człowieka oraz na otaczający ich świat, spojrzenie przez pryzmat własnych odczuć
i pragnień. Józef Tischner twierdził, że etyka możliwa jest jedynie w kontakcie człowieka
z drugim człowiekiem. Jednakże, aby ta zależność mogła się dokonać człowiek musi pozwolić dojść do głosu własnemu ja, własnym uczuciom i pragnieniom, musi je zauważyć
i zapragnąć je poznać. W ten sposób człowiek rozbudzi w sobie pragnienie wiedzy, a więc
i pragnienie dobra. Pozyskiwana wiedza o mnie samym i o tym, co jest rzeczywiście dobre,
otwiera nowy rozdział historii wewnętrznego życia człowieka - życia moralnego.
Ta osobista historia moralnego życia składa się na ogólnoludzką historię etyczną i moralną, ponieważ etyka należy do dziedziny nauk odgrywających fundamentalną rolę
w kształtowaniu postaw ogólnospołecznych i egzystencjalnych funkcjonujących w danym
okresie historycznym. Treść zebranych dzieł Józefa Tischnera w tomie Etyka a historia
Wykłady jest imponującym traktatem na temat etyki i jej znaczenia oraz powiązań z historią.
W zbiorze tym Józef Tischner rozpatruje tytułowe pojęcia na forum wykładowym. Na
wykładach dokonuje analizy poglądów etycznych trzech wybitnych filozofów nowożytnych, przedstawicieli trzech różnych systemów etycznych: Georga Wilhelma Friedricha
Hegla, Immanuela Kanta oraz Maxa Schelera.
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Rozpoczyna swoje wykłady od przedstawienia poglądów G.W.F. Hegla. Wybór kolejności przedstawianych systemów myślowych ma przede wszystkim ułatwić odbiorcom wykładów, studentom, zrozumienie nie tylko struktur, jakimi posługują się powyżsi filozofowie,
ale także ich odniesienia przedmiotowego. Dlatego Józef Tischner postanowił rozpocząć
od Hegla, którego filozofia jest znakomitym przykładem dramatycznego ujęcia losu ludzkiego. Hegel
widzi człowieka jako istotę, która jest tworzona przez dziejowy dramat i która jednocześnie bierze udział
w jego tworzeniu. Płaszczyzna dramatycznego dziania się u Hegla jest kreślona przez krakowskiego filozofa heglowskim utożsamianiem wolności z wyzwoleniem. Droga do wolności
jest kilkuetapową drogą przekształcania się świadomości człowieka. Pierwszym etapem tej
drogi jest świadomość niewolnicza - człowiek uzależnia swój los, swoje życie od panującego nad nim pana, obie postacie zaś widzą siebie poprzez siebie i na tym polega jedność która stanowią. Ten etap przechodzi w etap świadomości stoickiej, która jest „próbą odzyskania wolności na poziomie myśli”, człowiek myśląc jest u siebie, jest wolny. W etapie kolejnym jawi
się czytelnikowi świadomość sceptyczna. Człowiek staje się wewnętrznie rozdarty, nieufny
wobec własnych myśli, budzi się w nim postawa subiektywna, szydzi z wartości, może
myśleć co chce (wolność myśli). Czwartym etapem wyzwolenia jest świadomość nieszczęśliwa. W tym etapie człowiek dochodzi do negacji wartości i prawd, uświadamia sobie, że
w świecie bez wartości on sam wartością także nie jest, czuje się obcy w świecie. Jednakże
ten ból staje się dla człowieka racją istnienia. Etap ten jest przełomowy, gdyż jak zwraca
uwagę Tischner, do nieszczęścia trzeba dojrzeć, jest to przejaw ewolucji świadomości, która
musi wypić kielich goryczy do dna, gdyż wtedy odsłania się dla człowieka coś takiego jak rozum. Świadomość rozumna jest świadoma siebie, jest autorefleksją. W wyniku autorefleksji człowiek
odkrywa, iż jego jednostkowość jest w rzeczywistości częścią czegoś ogólnego, staje się
zdolny do ofiarowania własnego nieszczęścia - ten akt zaś go wyzwala. W efekcie dochodzi
do wspólnoty z drugim człowiekiem, a wraz ze wspólnotą - ethos narodowy. Człowiek
zauważa nie tylko swoją rozumność, ale i rozumność świata. Świat można zmienić zatem
przestaje być wrogi, a staje się swojski, staje się domem. Konkluzja tischnerowskiej analizy
etycznych poglądów Hegla doprowadza do postrzegania historii jako zbioru wypełnianych
możliwości, w których elementarną rolę odgrywają wzajemność, czyli stosunek człowieka
do człowieka, oraz czyn, który zawsze ma charakter moralny.
Przechodząc do kolejnego filozofa Jozef Tischner rozpoczyna wykłady krótkim wprowadzeniem na temat etyki, dobra i zła, aby wykazać, że jeśli ludzie będą postępować zgodnie z
własną naturą, to będą we właściwym sobie ethosie. Słowa te stają się wstępem do rozważań nad
etyką Kanta. Autor wykładów przemierza horyzont kantowskich rozważań pod hasłem
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etyki dobrej woli, której filozof z Królewca był zwolennikiem. Dobra wola staje się osnową
dla etyki Kanta, jak i pojęć z nią związanych- rozumem praktycznym i teoretycznym, wolnością, dobrem i obowiązkiem. Początkiem etyki według filozofa jest dobra wola, która jest
dla niego także wartością jedyną i najwyższą, gdyż od dobrej woli zaczyna się myślenie
i działanie etyczne. Dobra wola objawia się w momencie, w którym człowiek jest celem dla
drugiego człowieka, jest wtedy celem celów. Aby to objawienie było możliwe człowiek
musi kierować się rozumem, gdyż rozum wskazuje powinności, według których powinien
człowiek postępować. Tu pojawia się maksyma imperatywu kategorycznego o postępowaniu według takich pogódek, jakie mogłyby stać się maksymami powszechnie panującymi.
Pomocne są tutaj rozumy teoretyczny i praktyczny, z których pierwszy opisuje czym jest
coś, natomiast drugi wyznacza do czego to coś służy. W ten sposób zdaniem Kanta, człowiek ma możliwość rozpoznania powinności, a tym samym dokonywania dobrych wyborów, bo dobro należy czynić, a zła unikać. Jednakże, co Tischner podkreśla, dobra wola
zależy od chcenia człowieka. Zaś wszystkie uczynki są wynikiem woli. Jeżeli wola jest zła,
to wszystkie uczynki są również złe. Jedynie kierowanie się rozumnością jest drogowskazem dla dobrej woli, dlatego rozum nakierowuje człowieka na dobro. Jedynie przez rozum
i poczucie powinności człowiek może postępować etycznie. Postępowanie z obowiązku nie
jest postępowaniem etycznym. W istotę woli jest wpisana rozumność, mówi Kant, ale nie
każdy człowiek z rozumu korzysta.
W części ostatniej Józef Tischner poświęca swoje wykłady poglądom etycznym Maxa
Schelera. W kwestii etycznej postawa Schelera jest postawą przeciwną wobec postawy Immanuela Kanta. Twierdzi on, że rozum i zmysły są nastawione na przedmioty, natomiast emocje na
wartości. Zatem postuluje on przekonanie, iż w aktach decyzyjnych to czucia odgrywają
zasadniczą rolę. Są one nastawione zawsze na dwie wartości: negatywną i pozytywną, zatem
posiadają charakter preferencyjny, co według Schelera odnosi się do możliwości, jakie stoją
przed człowiekiem zanim dokona on wyboru. Tischner wyjaśnia słuchaczom, że preferencja wskazuje albo to, albo to, dwie strony danej rzeczy czy sytuacji, coś pozytywnego lub
negatywnego, dwie alternatywy: czy coś robić czy nie robić. Preferencja jest przed decyzyjna, a w jej następstwie dochodzi do czynu. Człowiek powinien się kierować zasadą Ordo
amoris - zasadą porządku miłości, przyjętą przez Schelera od Kartezjusza. Wedle tego porządku
miłości układa się hierarchia wartości. Zasada ta prowadzi człowieka do udziału w wartościach
wyższych, tych, które realizują się w kontakcie z drugim człowiekiem, gdyż każdy człowiek
dąży do tworzenia wiecznych wartości. Dzieje się to w horyzoncie wzajemności. Horyzont
ten wedle Schelera jest płaszczyzną, w której spotykają się dwa światy: mój i drugiego
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człowieka, to płaszczyzna powstania wspólnoty. Wspólnoty pragną zbliżyć się do wartości
wiecznych, niezmiennych i świętych, pragną je również tworzyć. Wzajemność daje ku temu
możliwość: do centrum człowieka można dojść poprzez emocję. Emocje otwierają człowieka na
człowieka, ujawniają ludzką indywidualną, niepowtarzalną wartość. Wartość człowieka
objawia jego zachowanie, jego czyny, jego dobro, które dla innych staje się nie tylko wzorem, ale także nadzieją na przemierzenie z powodzeniem tej samej życiowej drogi. Jednakże
możliwe są złudzenia w odbiorze wartości, a tym samym skrzywienie całej hierarchii wartości. Wynikają one z resentymentu- utajonego pragnienia zemsty na drugim człowieku.
Zadaniem Józefa Tischnera jako wykładowcy było przeprowadzenie serii wykładów poświęconych tematyce dotyczącej związku etyki i historii. Trzy dyskutowane postawy- heglowska, kantowska i schelerowska - obrazują w sposób czytelny, interesujący, szczegółowy, a przede wszystkim twórczy, jak szerokim zakresem badań i zainteresowań charakteryzuje się etyka. Wszystkie prezentowane stanowiska etyczne tworzą za sprawą trafnych komentarzy Józefa Tischnera pewną całość, która odnosi się także do historii. Po przeczytaniu wykładów można dojść do wniosku, iż pomimo różnych podejść filozoficznych na
etykę jako całość składają się zarówno: heglowskie odniesienie do etyki jako historycznego
procesu przemiany postaw etycznych (jak i ethosów) z postawy niewolniczej do postawy
wyzwolonej (rozum); ahistoryczność kantowskiej etyki dobrej woli i obowiązku, aktualną
w każdym miejscu i czasie; oraz ponadhistoryczne umiejscowienie etyki serca i emocji
u Schelera (niezmienność hierarchii wartości niezależnie od czasu i miejsca).
Dokonane przez autora analizy refleksji etycznych trzech myślicieli nowożytnych wskazują, iż wedle Tischnera cała etyka odnosi się do człowieka w każdym wymiarze jego istnienia. Niezależnie od czasu i miejsca etyka rozwija się wraz z człowiekiem, podąża za jego
obecnymi potrzebami i następującymi zmianami historycznymi. Etyka jest zatem dziedziną
najbliższą człowiekowi, gdyż jest przy nim obecna w czynach, myśleniu, mówieniu. Wykłady miały pokazać studentom, a teraz także i czytelnikom, że istnienie człowieka jest zabarwione aksjologicznie niezależnie od tego czy człowiek tego chce czy nie; czy to sobie
uświadamia czy też nie. Etyka jest integralną częścią życia człowieka, świadome otwarcie się
na nią ubogaca ludzkie indywidualne istnienie, jak i współistnienie z innymi.
Książka przybliża czytelnikowi nietuzinkową postać księdza Józefa Tischnera, tym bardziej, że jest ona zapisem jego mówionych wykładów, a jej treść wiernie odtwarza swoistą
atmosferę prowadzonych zajęć. Pomysł stworzenia takiej książki jest niezwykle trafiony. Na
jej kartkach obserwujemy naukowca - filozofa podczas twórczego procesu myślowego,
który bezsprzecznie porusza i budzi w czytelniku (słuchaczu) iskrę autorefleksji. Od iskry
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mogą zapłonąć lasy, a od słów Józefa Tischnera mogą zapłonąć poszukujące prawdy
i sensu umysły. Tekst angażuje niespodziewanie, a sposób przedstawiania i omawiania
problemów wciągnie nie tylko filozofów. Opublikowane wykłady Józefa Tischnera obfitują
w bogactwo myśli i spostrzeżeń, które udzielają się czytelnikowi. W efekcie w trakcie czytania każdy staje się na chwilę filozofem, a o to przecież chodzi matce nauk.
.
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Zbyszek Dymarski, Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą
Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego, Wydawnictwo
słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, 315 s.
Zło jako negatywny stan uczuciowy odczuwa każdy człowiek. Spotykać się możemy ze
złem w każdym momencie naszego życia. Trudne dla nas jest właściwe tylko odczytanie
jego sensu i interpretacja: dlaczego to nas spotyka? Takie nurtujące całą ludzkość pytania
starają się rozstrzygnąć przede wszystkim filozofowie. Zło przez nich jest traktowane, jako
zagadnienie filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne. Jest to także jedna z elementarnych kategorii w etyce, religii i filozofii. Rozważania nad naturą zła obecne są w nauce od
najdawniejszych lat, a najczęstsze wyjaśnienie mówi w tym przypadku o ontycznym braku
dobra. Fenomen zła ma jednak całkowicie ludzki charakter. Piętno, jakie wywiera zło na
człowieku może mieć znaczący wpływ na przyszłość jednostki i oddziaływać na całe jego
życie.
W literaturze filozoficznej przedstawiono już wiele interpretacji sposobu istnienia zła
i prób jego definiowania. Niemniej jednak ciekawą lekturą na ten temat może być książka
Zbyszka Dymarskiego Dwugłos o złu. Autor w swojej pracy wybrał wybitnego polskiego
filozofa, publicystę i eseistę Leszka Kołakowskiego (1927-2009), oraz księdza Józefa Tischnera (1931-2000), który był zarazem prezbiterem jak i filozofem, kapelanem Podhala. Wybór ten nie jest przypadkowy, gdyż obie postacie to wybitni przedstawiciele filozofii polskiej. Mieli oni również bezpośredni kontakt z złem, które doświadczyli zwłaszcza w latach
II wojny światowej. Zbyszek Dymarski podkreśla zarazem, że przedstawiają oni dość odmienne interpretacje wydarzeń w XX wieku, zwracając przez to uwagę na różne sposoby
doświadczania zła.
Autor podzielił swoją pracę na siedem części, w których przedstawia nam najważniejsze
stanowiska dotyczące interpretowania istoty zła. Punktem wyjścia zawsze jest jednak intelektualne zmagania z problemem zła. W początkowych partiach książki obrazuje czytelnikowi historyczny zarys prób interpretacji zła.
W rozdziale zatytułowanym Sprawy człowieka autor omawia filozofię Józefa Tischnera
i jego antropocentryczne pojmowanie człowieka. Cały ten rozdział koncentruje się na analizie koncepcji człowieka, które wypracował Tischner. Te rozważania uzupełnione są
o informacje zaczerpnięte od innych filozofów zajmujących się jego myślą. Trzeba jednak
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zauważyć, że do zrozumienia tego rozdziału potrzebna jest wiedza filozoficzna. Pojawiają
się liczne odwołanie do tak znanych postaci jak: Max Scheller, Georg Hegel, Jean Paul
Sartre. Mnogość koncepcji filozoficznych może zwykłego czytelnika wprowadzić w zakłopotanie i nieco utrudnia lekturę treści zawartej w tej publikacji. Ostatecznie Z. Dymarski
dokonuje selektywnego wyboru informacji na temat zła, które przedstawia w jasno ułożony
sposób. Podkreśla przy tym potrzebę wypracowania koncepcji osoby jako istoty wolnej,
decydującej o własnym życiu.
W kolejnym rozdziale poświęconym problematyce zła dialogicznego autor zastanawia się
nad zdefiniowaniem zła. Powołuje się na proste i zaczerpnięte z filozofii Tischnera rozumienie zła. W tej części książki poruszone zostają także inne koncepcje takie jak agatologia
dobra. Jest to najdłuższa część książki, a niezorientowany czytelnik przy okazji zrozumie
niewątpliwie istotę stworzonej przez Józefa Tischnera filozofii dramatu. Jest to fundamentalna koncepcja Tischnera, która ujmuje człowieka jako istoty żyjącej, dynamicznej, która
pomimo napotykanych trudności losu walczy o lepszą przyszłość. Znajdziemy tu ujęcia zła
innych autorów, w tym tak ważne ujęcia zła ujawniającego się w relacji człowiek – człowiek, a także negatywne skutki pojawienia się zła dla tych relacji. W przystępny sposób
czytelnik zostaje tu zapoznany z sytuacjami egzystencjalnymi, w których pojawia się zło
w czystej postaci. Dymarski ujął tu także najbardziej istotne rysy filozoficznego projektu
Tischnera, w tym zwłaszcza jej korzenie osadzone w chrześcijaństwie. Podkreśla zwłaszcza
kategorie, które są związane z pojawieniem się zła. Zalicza do nich pokusę (kojarzącą się
jednoznacznie z wystąpieniem grzechu) oraz słabość ducha. Przedstawione są tu także
miejsca, w których przebiega ludzka takie jak dom (miejsce gdzie wszystko w życiu ma swój
początek i koniec), miejsce pracy (rozumiane, jako przemianę tworzywa dzięki wysiłkowi
człowieka), czy też świątynię (szczególne miejsce, w którym zachodzi relacji człowiek Bóg). Autor polemizuje jednak z Tischnerem. Przedstawienie zła, jako pokusy, zagrożenia,
czegoś negatywnego nie jest czymś całkiem nowym, gdyż już w filozofii starożytnej było
ono tak przedstawiane. Ostatecznie to człowiek jest kowalem własnego losu i sam wybiera, co
dla niego dobre lub złe.
Zupełnie odmienny sposób wykładu spotykamy w dalszej część książki. Przedstawione
zostały w niej poglądy na naturę zła Leszka Kołakowskiego. Część ta zawiera miedzy innymi: przedstawienie i omówienie filozofii kultury i koncepcji mitu, oraz poglądy na rozwój
myśli marksistowskiej. Autor Dwugłosu o złu skupia się tylko na wybranych zagadnieniach
rozważanych przez Kołakowskiego i w zasadzie opisuje tylko człowieka i jego stosunek do
zła. Po raz kolejny możemy spotkać się z opisem marksizmu, który jest przedstawiony
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w nieco odmienny sposób niż prezentował go w pierwszej części książki Tischner. Marksizm, jako ideologia zainteresowana losem człowieka był przedmiotem analiz między innymi już u Karola Wojtyły. Zasadniczą różnicę, którą można zauważyć porównując ujęcia
obu myślicieli, których poglądy składają się na treści książki, to odmienne poszukiwanie
dróg naprawy człowieka. U Kołakowskiego ma ono całkiem inny początek, gdyż szuka ich
w historii filozofii, między innymi w Oświeceniu oraz u Barucha Spinozy, natomiast Tischner te poszukiwania usytuował w wielości możliwości obrania dróg ludzkiego życia. Na
uwagę zasługuje też fakt, że Dymarski w swojej książce nie powołuje się tylko na poglądy
dwóch wybitnych przedstawicieli polskiej myśli filozoficznej, ale wzbogaca ich przemyślenia analizami innych filozofów.
Dalsze rozdziały książki poświęcone są przedstawieniu bardzo interesującego historycznego zarysu poglądów na naturę dobra i zła zawartych w religiach, które bezpośrednio
wynikają z chrześcijaństwa. Omówione tu zostają nie tylko chrześcijańskie korzenie Europy, ale również kształtowanie się tak zwanego nowoczesnego chrześcijaństwa oraz Kantowskie
rozważania nad naturą zła. Trzeba tu jednak wspomnieć, że Kołakowski dobitnie krytykuje
te tradycyjne ujęcia i przedstawia swoją wizję tego tematu. Autor książki powołuje się na
spostrzeżenia miedzy innymi Hannah Arendt, że dzieje historyczne to inaczej świecka
eschatologia. Taki sposób wielopłaszczyznowego wykładu, tzn. własne przemyślenia
wzbogacone prezentacją innych dróg interpretacji problemu, zasługuje na uznanie, gdyż
dzięki temu Kołakowski analizuje różne aspekty zła, nie tylko jego moralny wydźwięk.
Zbyszek Dymarski dość szeroko omówił przy tej okazji system filozoficzny Immanuela
Kanta, choć poglądy myśliciela z Królewca do łatwych do zrozumienia nie należą. W książce możne napotkać, zatem także momenty swoistego dyskursu pomiędzy poszczególnymi
przedstawicielami klasykami filozofii.
Książka ta przybliżą też poglądy filozoficzne i stanowiska nieco zapominanych już filozofów. Łatwo jest tu zauważyć, iż Dymarski szczegółowo analizuje sylwetki opisywanych
przez siebie myślicieli, gdyż przytacza nawet drobne szczegóły. Dymarski często także
prezentuje własne stanowisko, w którym przedstawia ujęcie jednostki działającej samodzielnie, która kieruje się własnym rozumem i nabytymi wcześniej doświadczeniami.
Przedostatnia część książki to dyskusja na temat wyimaginowanego diabła. Postać diabła
wywarła bowiem znaczący wpływ na rozwoju poglądów filozoficznych Leszka Kołakowskiego. Istotne jest tu także przypomnienie, że wedle tego filozofa ludzkie wartościowania
zawsze odnoszą się do jakiegoś tabu. Wyjęcie po za ten schemat może spotkać się z społeczną dezaprobatą. Wnioski, jakie się same nasuwają z lektury, dotyczą traktowania nasze-
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go życia, jako umieszczonego w swoistej klatce sytemu, wyznaczonego przywilejami i nakazami.
Ostatni rozdział książki przedstawia konkurencyjne stanowisko na temat sposobu istnienia zła. Autor w tym rozdziale odwołuje się do znanych nazwisk takich osób jak: Czesław Miłosz, Andrzej Wajda, czy Zofia Nałkowska, które w swej twórczości poruszały
problem zła. Ponadto pokazane tu zostały osoby, wydarzenia, które w historii człowieka
stały się synonimami zła. Nasuwają się to automatycznie skojarzenia z hitlerowskimi obozami koncentracyjnymi, prześladowania opozycji, totalitarnymi systemami. Taka prezentacja tematu niewątpliwie trafi do czytelnika. Jest to rozumienie zła w najprostszy możliwy
sposób, a na dodatek poparty konkretnymi przykładami. Pozwala to zdefiniować zło, jako
krzywdę wyrządzoną drugiej osobie.
Ostatecznie spory pomiędzy Tischnerem, a Kołakowskim w treściach książki nieomal
zanikają. Obaj filozofowie trafnie zauważają, iż negatywną siłą popychającą człowieka ku
złu jest dynamiczny rozwój cywilizacji gubiący po drodze jej humanistyczny wymiar. Autor
tytułem swej książki zapowiedział konfrontację stanowisk dwóch znanych filozofów: Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego. Zabieg ten mógł sugerować, iż książka będzie napisana na zasadzie prezentacji antagonizmów. Tymczasem jest jednak trochę inaczej. Autor
przedstawił obu przedstawicieli filozofii polskiej w tych punktach, w których się nie zgadzają ze sobą lub uzupełniają. W książce zatem toczy się jakby dyskusja pomiędzy nimi,
a także ujawniają się wspólne rysy stanowiska w określonych kwestiach.
Wydaje mi się, że książka ta jest pożądaną lekturą nie tylko dla osób zafascynowanych
postaciami Kołakowskiego, czy Tischnera, czy też dla czytelników związanych naukowo
z filozofią, ale zwłaszcza dla zwykłego czytelnika. Zwolenników filozofii i zainteresowanych problematyką zła skłoni do samodzielnych rozważań, a być może także do podejmowania dyskusji i polemiki z autorem książki. Jest to możliwe dzięki temu, że Zbyszek Dymarski chciał przedstawić też interpretacje problemu zła nie tylko od strony teoretycznej,
ale także jego praktyczne przejawy, co osiągnął przez odwoływanie się do prostych przykładów. Po lekturze książki czytelnik zapewne zauważy także, że problematyka zła może
stać się inspiracją do kolejnych lektur filozoficznych.
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