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Narcyz Łubnicki – filozofi polski
Narcyz Łubnicki – Polish Philosopher
Key words: philosophy, Polish philosophy, Narcyz Łubnicki
Narcyz Łubnicki urodził się w 1904 r. Białymstoku. Po ukończeniu gimnazjum (także
w Białymstoku) przez pewien czas przebywał w Łodzi, niebawem zaś rozpoczął studia
filozoficzne w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. W okresie tym oprócz filozofii
interesował się także psychologią, dzięki czemu jeszcze jako student zaczął pełnić funkcję
asystenta psychologii. Studia filozoficzne ukończył w 1926 r., po czym przez dwa lata pracował w Wolnej Wszechnicy na stanowisku asystenta. Następnie przeniósł się do Paryża,
gdzie w 1929 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Paryskim na podstawie rozprawy Critique des éléments fondamentaux de la doctrine kantienne. W tym samym roku powrócił do Warszawy i ponownie otrzymał stanowisko w Wolnej Wszechnicy Polskiej: początkowo asystenta Katedrze Logiki i Metodologii, następnie, po nostryfikacji paryskiego dyplomu, następnie docenta w trakcie habilitacji. W tym samym czasie ukazała się drugim jego rozprawa
habilitacyjna. Na początku lat trzydziestych został mianowany prezesem łódzkiego oddziału Societaz Spinoziana Polonica oraz prezesem łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Filozoficznego (po wojnie pełnił funkcję prezesa oddziału lubelskiego PTF).
Po wybuchu II wojny światowej Łubnicki został zmuszony przez władze okupacyjne do
opuszczenia Warszawy, niebawem jednak zdołał powrócić do Piotrkowa Trybunalskiego,
a następnie do stolicy, gdzie przebywał do 1943 r. (potem z powodu zagrożenia aresztowaniem przez gestapo ukrywał się we wsi Kraszewo w okolicy Radzenia Podlaskiego).
W czasie wojny zaangażował się w działalność konspiracyjną, m. in. prowadził tajne nauczanie na poziomie średnim i wyższym.
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Po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium Polski i ustanowieniu Polskiego Komitetu Odrodzenia Narodowego Łubnicki przeniósł się do Lublina, gdzie właśnie podjęto
decyzję o utworzeniu Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej. Już 1 listopada 1944 r.
otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego UMCS, co pozwoliło mu pokierować utworzoną
przez siebie Katedrą Logiki i Metodologii oraz Katedrą Filozofii (tą ostatnią katedrą kierował dwukrotnie, w latach 1944-1950 i 1957-1970). Z upoważnienia Resortu Oświaty
PKWN wziął również udział w tworzeniu Uniwersytetu Łódzkiego. W styczniu 1945 r.
habilitował się na podstawie opublikowanej w 1934 r. pracy Zasada ekonomii w świetle krytyki
epistemologicznej.
Przez całe późniejsze życie pozostał związany z UMCS. W latach 1950 – 1957, podobnie jak wielu innych ówczesnych filozofów, spotkał się z szykanami ze strony komunistycznych władz. Zabroniono mu nauczania filozofii i publikowania, mógł natomiast prowadzić zajęcia z logiki oraz lektorat języka rosyjskiego. Do pełnej pracy dydaktycznej i
naukowej powrócił dopiero w 1957 r. W 1960 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Na
emeryturę przeszedł w roku 1974, jednak jeszcze przed dwa kolejne lata prowadził zajęcia
ze studentami. Do końca życia prowadził natomiast działalność naukową, pisał i publikował. Uczestniczył również w pracach Rady Naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii I Socjologii UMCS. Był promotorem siedmiu doktorów i czterech doktorów habilitowanych. W 1957 r. otrzymał Krzyż Kawalerski, a w 1964 r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. W 1982 r. za swoja pracę naukowa i dydaktyczną został uhonorowany tytułem doktora honoris causa UMCS.
Dorobek naukowy Narcyza Łubnickiego obejmuje łącznie 115 publikacji. Do najważniejszych z nich należą: Ewolucja światopoglądu Aleksandra Hercena (1954), Poglądy filozoficzne
Adama Mahrburga (1958), „Filozofia uniwersalna” Teilharda de Chardin (1969), O wyzwolonym
z kłopotu istnienia (o H. Elzenbergu) (1969), Amor metaphysicae tragicus (o R. Ingardenie) (1972),
Formowanie się światopoglądu Fryderyka Engelsa (1972), Antropologia filozoficzna Ludwika Feuerbacha (1973), Światopogląd Sergiusza Jesienina (1977), Czernyszewski - myśliciel i reformator życia społecznego (1979) i in.
Łubnicki jest też autorem prac popularyzatorskich. Jego Nauka poprawnego myślenia była
wznawiana dwukrotnie, a każde w wydań błyskawicznie znikało z półek księgarskich. Należy także podkreślić walory stylu Łubnickiego, które wykorzystywał on nie tylko w dziełach
filozoficznych, lecz również w lżejszych gatunkach pisarstwa, m. in. w popularnych artykułach publikowanych jeszcze przed wojną w kilku pismach (Zdrój, Światło, Problemy, Kamena,
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Rewia, Głos Poranny)1. Łubnicki wygłosił również wiele odczytów naukowych oraz popularnonaukowych. Cenił także literaturę i sztukę klasyczną, wielokrotnie podkreślał, iż dziedziny te powinny wyrażać piękne i wzniosłe treści. Z kolei dzięki interpretacjom historycznym
Łubnicki stał się znany jako znakomity popularyzator filozofii. Dużo popularnością cieszył
się także zbiór esejów historycznych Światopoglądy (1973). Oprócz studiów o filozofii Bacona, Descartesa, Engelsa, Bergsona, Gandhiego, T. de Chardin zbiór ten zawiera także artykuły poświęcone filozofom polskim (Mahrburg. Straszewski, Massonius, Elzenberg) 2.
Zmarł 22 czerwca 1982 r. Został pochowany w kwaterze zasłużonych na lubelskim
cmentarzy przy ul. Lipowej. We wspomnieniach współpracowników pozostał jako człowiek życzliwy i oddany pracy, a zarazem zdyscyplinowany, a w niektórych sprawach
(zwłaszcza administracyjnych) wręcz rygorystyczny. Starał się dbać o dobrą atmosferę
wśród współpracowników i podwładnych, nie cofał się jednak przed krytyką, kiedy uważal
ją za celową. Jednocześnie był tolerancyjny wobec odmiennych przekonań filozoficznych i
światopoglądów, o czym świadczy jego współpraca z filozofami z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego3. Nie znalazł jednak kontynuatorów swojej filozofii, toteż jego oryginalne
poglądy filozoficzne pozostają stosunkowo mało znane poza lubelskim środowiskiem
filozoficznym.
Do naukowych zainteresowań Łubnickiego należy historia filozofii, epistemologia i metodologia nauk oraz filozoficzna analiza dzieła literackiego. W filozofii Łubnicki starał się
być wierny zasadzi krycyzmu, terminologicznej precyzji, logicznej spójności poprawności,
bezstronności itd. Uprawianą przez niego filozofie można więc uznać za filozofię naukową,
choć, z drugiej strony z powodu programowego antydogmatyzmu i otwartości tej filozofii
trudno jest ją jednoznacznie zaklasyfikować do któregoś ze współczesnych nurtów filozoficznych. Nie jest to w szczególności odmiana filozofii marksistowskiej, o czym świadczy
m. in. krytycyzm Łubnickiego wobec kolektywizmu w etyce i filozofii społecznej. Należy
też podkreślić, że rekonstrukcja filozofii Łubnickiego jest utrudniona, ponieważ nie przedstawił on systematycznego całości swych poglądów, wypowiadając je często przy okazji
krytyki innych koncepcji filozoficznych. Dotyczy to w szczególności poglądów antropologicznych i etycznych. Antropologii filozoficznej i etyce Łubnicki poświęcił wprawdzie
stosunkowo dużo miejsca, jednak własne poglądy przedstawił w sposób niekompletny
w kilku niewielkich rozmiarów rozprawkach4.
1
2
3
4

Por. J. Dębowski, Narcyz Łubnicki, in: Polska filozofia powojenna, Warszawa 2005, t. II, s. 221.
J. Mizińska, Profesor Narcyz Łubnicki (1904-1988), in: Proncipia 21/1999, s. 44 nn
Por. Ibidem.
Por. np. N. Łubnicki, Zagadnienia epistemologiczne w dziedzinie etyki, Warszawa 1956.
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Za podstawową dyscyplinę filozoficzną Łubnicki uważal teorię poznania. Epistemologia
była dla niego dyscypliną pierwotną w stosunku do pozostałych dziedzin filozofii w tym
sensie, że rozwiązywanie problemów pozostałych dziedzin nie było możliwe bez uprzedniego zajęcia stanowiska w kwestiach teoriopoznawczych.
Łubnicki odróżniał epistemologię jako teorię poznania naukowego od gnozeologii, czyli
nauki po poznaniu jako takim. Przez poznanie rozumiał natomiast wszelkie doznania,
poczynając od prostych odczuć aż po złożone, abstrakcyjne procesy rozumowania. Interesował się przede wszystkim problemem powstawania naszej wiedzy o świecie, nie zaś kwestię jej prawdziwości, dlatego za równie ważne uważał zrozumienie codziennego, potocznego doświadczenia co pogłębionego poznania filozoficznego i naukowe. Odrzucał także
pogląd, iż pomiędzy tymi dwoma rodzajami poznania zachodzi różnica rodzajowa – był
przekonany, że poznanie naukowe jest kontynuacją poznania potocznego.
Własny pogląd na naturę poznania Łubnicki określał mianem kognicjonizmu, przeciwstawiając go woluntaryzmowi i emocjonalizmowi. Podstawą poznania jest, zdaniem Łubnickiego, świadomość, która przenika całość poznawczego doświadczenia człowieka, choć
z drugiej strony nie jest ona odizolowana ani od przeżyć emocjonalnych, ani wolicjonalnych. Doznania emocjonalne i wolicjonalne Łubnicki interpretował jako własności wyobrażeń i pojęć.
Pierwotnymi jednostkami poznania są wrażenia zmysłowe, które łącząc się, tworzą wyobrażenia spostrzegawcze, będące z kolei warunkiem powstania wyobrażeń odtwórczych,
wytwórczych, a wreszcie pojęć. Istnienie wyobrażeń jest zatem warunkiem wszelkiego
myślenia. Łubnicki zwracał jednak uwagę, że wyodrębnienie wszystkich powyższych elementów poznania możliwe jest jedynie wtórnie, w rzeczywistości bowiem nie istnieje wyraźna granica ani pomiędzy różnymi rodzajami wyobrażeń, ani pomiędzy wyobrażeniem
a sądem.
Z krytycznego stosunku Łubnickiego do metafizyki wiązał się jego niechętny stosunek
do uznania jakichkolwiek pozaempirycznych źródeł poznania. Nie istnieje zatem poznanie
a priori, ani w sensie psychologicznym, ani tym bardziej logicznym. Przez aprioryzm psychologiczny Łubnicki miał na myśli m. in. teorię Platona, Kartezjusza czy Leibniza, wobec
których formułował zarzut, iż są one konsekwencją przyjęcia określonych założeń metafizycznych.
Trudniejsza okazała się natomiast krytyka aprioryzmu logicznego. Zdaniem Łubnickiego, aprioryzm logiczny pojawił się po raz pierwszy dopiero u Kanta, chcąc zatem podważyć
jego zasadność, należało znaleźć słabe punkty kantowskiej filozofii. Łubnicki zarzucił więc
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królewieckiemu filozofowi, iż wprowadził on kategorie w sposób dowolny, niejasny i logicznie niepoprawny. Kategorie te stanowią w rzeczywistości uogólnienia danych empirycznych, ponadto zaś nie sposób wykazać droga analizy krytycznej aprioryczności owych
kategorii. Przyczyną, dla której Kant wprowadził pojęcie wiedzy a priori był charakterystyczny dla niego dualizm myślenia (zmysły – intelekt, materia – forma, treść – akt), który
starał się przezwyciężyć właśnie poprzez odwołanie się do swoich kategorii.
Łubnicki zaproponował także własną interpretację filozofii Kanta. Uważał on mianowicie, iż kantowskie kategorie można zinterpretować jako postulaty nauki, dzięki czemu możliwe stałoby się uwolnienia nauki od metafizyki (a także od twierdzeń o możliwości poznania a priori). Zabieg taki byłby ponadto zgodny z osiągnięciami współczesnej nauki, które,
jak sadził Łubnicki, nie w coraz większym stopniu wykluczają aprioryzm. Tak czy owak,
źródłem poznania są zawsze dane zmysłowe, zaś wszelkie inne elementy poznania stanowią
jedynie przedłużenie zmysłów5.
Jednym z celów gnozeologii jest wytyczenie granic ludzkiego poznania oraz określenie
przedmiotu poznania. Łubnicki zdawał sobie sprawę, że dotychczasowe rozwiązania tych
problemów opierały się na przesłankach metafizycznych, wierzył jednak, że możliwe jest
znalezienie rozwiązania bez odwoływania się do metafizyki. Wyróżnił on kilka zasadniczych stanowisk, wobec których wszelka teoria przedmiotu i granic poznania musi zająć
stanowisko: realizm naiwny, radykalny, klasyczny i krytyczny, fenomenalizm, idealizm subiektywny solipsyzm oraz immediatyzm. Kolejność ta nie jest przypadkowa – w kolejnych
tych stanowiskach zawartość pierwiastka realizmu metafizycznego (transcendentalnego) staje się
coraz mniejsza.
Konstruując mentalnie przedmiot wychodzimy od bezpośredniości (teraźniejszości),
w której całość aktualnych doznań, i to niezależnie od ich pochodzenia oraz od ich pojęciowego ujmowania. Stanowisko to Łubieński określał mianem immediatyzmu postulatywnego (realizmu radykalnego). Podstawą tego poglądu było przekonanie, iż istnieje wyłącznie rzeczywistość aktualnie postrzegana. Aktualność zaś to wszystko to, co aktualnie stwierdzam, a więc całość spoista mego teraz, którą tworzą wzajemnie się przenikające jakości, różnicujące się
dopiero wtórnie, w analizie i abstrakcji. Innymi słowy, istnieje wyłącznie to, czego doznajemy
w danej chwili, i tylko to, czego doznajemy w danej chwili, istnieje. Wszystko to, czego nie
doznajemy bezpośrednio w danej chwili, a o czym chcemy twierdzić, że istnieje, mamy
prawo uznać jedynie za postulat (stąd określenie immediatyzm postulatywny). Łubnicki był
przekonany, iż immediatyzm jest poglądem metafizycznie neutralnym, tzn. nie odnosi się
5
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w żaden sposób ani do metafizycznego realizmu, ani do metafizycznego idealizmu. Jest
natomiast bliski potocznemu wyobrażeniu o naturze poznania.
Problemem najważniejszym było uzasadnienie odrębności ja od treści aktualnych przeżyć, a w konsekwencji m. in. wykazanie istnienia ja w czasie. Dowodem zaś, że tak jest
w istocie, była dla Łubnickiego nasza codzienna aktywność, w której wszak bezustannie
wybiegamy myślą w przyszłość i cofamy się do przeszłości. Owa zdolność do poznawczego
ogarnięcia przyszłości i przeszłości wiąże się zaś z działaniem, które zmusza nas do zajmowania określonego stanowiska wobec poszczególnych elementów teraźniejszości. Z kolei
po to, abyśmy mogli zająć stanowisko wobec tych elementów, musimy je zobiektywizować,
tzn. wyabstrahować z całości przeżyć i potraktować jako obiektywne przedmioty. Poprzez
to wyabstrahowanie dochodzi równocześnie do rozdzielenia przedmiotu i podmiotu. Owo
rozdzielenie na podmiot i przedmiot Łubnicki określa mianem postulatu obiektywności.
Powyższe operacje poznawcze nie są jednak wystarczającym warunkiem poznania teoretycznego, ściśle naukowego. Dalsze postulaty Łubnicki dzieli na naukowe i przyrodnicze.
Postulaty logiczne dotyczą aktywności podmiotowej, natomiast przyrodnicze odnoszą się
przedmiotów poznawanych. Do postulatów logicznych Łubnicki zalicza więc: zasadę tożsamości logicznej, zasadę wynikania, niesprzeczności, analogii i ekonomii myślenia. Do
postulatów przyrodniczych z kolei należą: zasad tożsamości, czyli ciągłości w czasie badanych przedmiotów, determinizmu, racjonalności, ekstrapolacyjności i celowości. Postulaty
nie odnoszą się do żadnej obiektywnej rzeczywistości, są więc względne, nie są jednak
dowolne.
Zasad takich można wskazać więcej, zależą one bowiem od rodzaju i celu działania, co
więcej, nie wszystkie z nich okazują się racjonalne, bowiem w realnym działaniu często
dążymy do nieracjonalnych celów. Do nieracjonalnego celu dążymy np. wówczas, gdy
staramy się zaspokoić potrzeby emocjonalne, czyli osiągnąć pewien stan uczuciowy. Szczególnym przypadkiem nieracjonalnego celu jest, według Łubnickiego, postulat transcendentnej
realności, będący źródłem złudnych koncepcji metafizycznych. Zasady te Łubnicki określał
mianem postulatów, sądząc, że konsekwentne stosowanie się do nich pozwala uniknąć dogmatyzmu i absolutyzmu, odsłania bowiem, iż każda wiedza, także wiedza naukowa, jest
nieuchronnie relatywna. Owe postulaty są jedynie warunkami osiągania określonych celów
i nie odnoszą się do żadnej obiektywnie istniejącej rzeczywistości.
Skoro zatem poznanie jest względne, to powstaje problem określenia, co jest ostatecznym celem nauki, z oczywistych względów nie może nim być bowiem prawda w tradycyjnym, klasycznym ujęciu. Chcąc uniknąć całkowitego relatywizmu, Łubieński wprowadził
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rozróżnienie na prawdy realne, będące de facto metafizyczną fikcją nie poddającą się weryfikacji, oraz prawdy metodologiczne. W nauce nie istnieją zatem twierdzenia prawdziwe
w sensie zgodności z obiektywną rzeczywistością, lecz jedynie twierdzenia zgodne z zastosowaną metodą, czyli najczęściej z empirycznym doświadczeniem. Łubnicki nie uważał
ponadto, iż zarzut relatywizmu podważa słuszność jego koncepcji i odrzucał pogląd, zgodnie z którym możliwe jest określenie jednego kryterium prawdy pozwalającego w każdym
przypadku rozstrzygnąć, czy dane twierdzenie jest prawdziwe czy fałszywe. Z niektórych
jego wypowiedzi wynika, że za podstawowe kryterium prawdy uważał praktyczną użyteczność. W zależności od aktualnych potrzeb możemy porzucać nasze dotychczasowe przekonania i zastępować je przekonaniami nowymi, bardziej odpowiadającymi aktualnej sytuacji.
Wszelkie cele i dążenia można uzasadnić bądź w sposób logiczny, bądź pozalogiczny.
Uzasadnienia logiczne są właściwe dla poznania teoretycznego, w ten bowiem sposób
uzasadniamy sądy; uzasadnienia pozalogiczne to różnego rodzaju emocje, potrzeby praktyczne itp., charakterystyczne dla życia codziennego. Jednakże ani jeden, ani drugi sposób
uzasadniania nie jest w stanie dostarczyć uzasadnienia ostatecznego: w przypadku uzasadnień logicznych poszukiwanie ostatecznego uzasadnienia prowadzi do błędów logicznych
w rodzaju błędnego koła albo regresu w nieskończoność, zaś w przypadku uzasadnień
pozalogicznych na przeszkodzie stają względy praktyczne. Ciąg uzasadnień musimy
w którymś momencie zakończyć, a wybór tego momentu jest sprawą całkowicie arbitralną
w tym sensie, że mamy pod tym względem całkowitą wolność, sama zaś decyzja zależy
jedynie od warunków praktycznych. Uzasadnienia pozalogiczne obowiązują nie tylko
w potocznym działaniu, lecz także w nauce, na nich bowiem oparte są wszystkie aksjomaty
nauki a także jej zasady logiczne i metodologiczne. Uzasadnienia poznania naukowego
(Łubnicki określał je mianem naczelnych praw myślenia) wywodzą się z doświadczenia i obowiązują w takim zakresie, jaki wynika z aktualnych potrzeb działania.
Jedną z centralnych tez filozofii Łubnickiego jest przekonanie o prymacie działania wobec myślenia6. Stosunek myślenia wobec działania jest postkonstrukcją, bowiem działanie
dostarcza materiały myśleniu, przy czym zauważyć należy, że dla Łubnickiego działanie to
nie tylko celowe powodowanie zmian w otoczeniu zewnętrznym, lecz także obserwacja
tego otoczenia oraz doświadczenie. Myślenie nie jest koniecznym warunkiem działania,
bowiem działanie możliwe jest także bez myślenia7. Przyjęcie poglądu o pierwszeństwie
6
7

Łubnicki nie podejmuje jednak rozważań nad konsekwencjami tezy, zgodnie z którą o wartości teorii naukowych decydują czynniki pozapoznawcze.
Por. N. Łubnicki, Myślenie a działanie, in: Studia Filozoficzne 2/1957, s. 117 nn.
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działania wobec myślenia, sądził Łubnicki, pozwala równocześnie rozwiązać szereg problemów teoretycznych, takich jak kwestia uniwersaliów, solipsyzmu, determinizmu, autorefleksji, sceptycyzmu itd. Skoro bowiem działanie zachodzi samoistnie, a myślenie jest jego
skutkiem, to problemy te może przezwyciężyć poprzez działanie.
Także logiki nie Łubieński nie traktował jako nauki, której celem jest poznanie pewnego
wycinka rzeczywistości, lecz jako dyscyplinę praktyczną, dostarczającą użytecznych narzędzi działania i myślenia. Łubnicki sądził wręcz, iż prawa logiki powinno się formułować
w postaci zdań normatywnych (a więc zdań typu: nie przyjmuj jednocześnie dwóch zdań sprzecznych, jeżeli chcesz działać skutecznie, to przyjmij, że jeżeli A jest B i B jest C, to A jest C itd.).
Podobną zasadę Łubnicki usiłował zastosować także w historii filozofii. Dostrzegał on
w historii filozofii ścieranie się dwóch zasadniczych tendencji: praksizmu i teoretyzmu. Do
zwolenników pierwszego sposobu filozofowania zaliczał m. in. Diogenesa, R. Bacona,
F. Bacona, Comte‟a, Milla, Marksa, Peirce‟a, Deweya i innych; do zwolenników praksizmu
należeli m. in. eleaci, Platon, scholastycy, Spinoza, Leibniz, Hegel oraz nowożytni i współcześni zwolennicy filozofii transcendentalnej. Odrębną grupę stanowili filozofowie łączący
obydwie te tendencje (Sokrates) lub tacy, których filozofia pod pewnymi względami należy
do jednego nurtu, a pod innymi do drugiego (Arystoteles, Kartezjusz, Kant). Jak zauważa
J. Dębowski, w swoich analizach historycznych Łubnicki nie ograniczał się jednak do tej
prostej typologii, toteż wyniki tych analiz są o wiele bardziej złożone niż wynikałoby to
z wypowiadanych expressis verbis poglądów filozofa na historię.
Łubnicki odmawiał natomiast jakiejkolwiek wartości poznawczej metafizyce. Był przekonany, że metafizyka ma co najwyżej wartość estetyczną, może także służyć zaspokajaniu
pewnych emocjonalnych potrzeb tego, kto rozważania metafizyczne podejmuje, nie może
jednak dostarczać wiedzy o realnym świecie. Ponieważ metafizyka zajmuje się rzeczywistością niedostępną bezpośredniemu, empirycznemu doświadczeniu, zatem nie można uznać
jej za dyscyplinę filozoficzną. Dopuszczał istnienie doświadczeń metafizycznych lub mistycznych, nie akceptował jednak tego typu przeżyć jako źródła poznania naukowego.
Z równą stanowczością sprzeciwiał się teoriom uzasadniającym przeżycia świadome poprzez odwoływanie się do treści nieświadomych (Freud, Bergson). Za błędne uważał
wszystkie koncepcje dualistyczne, w szczególności dualizm psychofizyczny, świat bowiem
jest jeden i nie jest ani fizyczny, ani psychiczny, ani transcendentny, ani immanentny 8. Łubnicki krytykował także teologię, dając wyraz przekonaniu, że przedmiot metafizyki i religii

8

Por. N. Łubnicki, Teoria poznania materializmu dialektycznego (Próba usystematyzowania i rozbioru), Lublin 1948, s. 50.
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nie istnieje, ponieważ nie może istnieć – istnieje jedynie materia. Zarówno systemy metafizyczne, jak i religijne są, zdaniem Łubnickiego, bardziej zbliżone do poezji niż do nauki.
Łubieński sądził, że jego teoria poznania pozwala rozwiązać problemy, z którymi od
wieków borykali się filozofowie, zdawał się jednak nie dostrzegać faktu, iż przyjęte przez
niego rozwiązania generowały problemy nowe, równie trudne do przezwyciężenia. Kilka
takich trudności wskazał J. Dębowski. Sądzi on, że traktowanie każdej teorii jako postkonstrukcji wobec działania grozi irracjonalizmem i dogmatyzmem. Wiele klasycznych problemów i pojęć, w tym przede wszystkim pojęciem prawdy, zostało przez Łubnickiego po
prostu zniesionych. Pojęcie prawdy stało się w filozofii Łubnickiego tym bardziej zmienne,
że była to filozofia relatywistyczna.
Trudno natomiast zgodzić się z zarzutem J. Dębowskiego, iż Łubnicki zdawał się nie
dostrzegać możliwości nieracjonalności działania. Zdaniem Dębowskiego, nie sposób traktowania działania jako kryterium racjonalności poznania, bowiem działania mogą być
i często są nieracjonalne. Błąd tego rozumowania wydaje się wynikać ze zbyt wąskiego
rozumienia pojęcia działania (praktyki), Łubnicki bowiem przez działanie rozumiał nie
tylko czynne przekształcanie zewnętrznego otoczenia, lecz także obserwację świata zewnętrznego. Zresztą kategoria racjonalności nie odnosi się do działania ani w sensie węższym, ani w szerszym9. Uzasadniona natomiast wydaje się być uwaga J. Dębowskiego dotycząca sposoby rozwiązania przez Łubnickiego klasycznych problemów filozoficznych.
Otóż zdaniem Dąbrowskiego, Łubnicki nie tyle rozwiązał owe problemy (jak sam sądził),
co dokonał ich przeformułowania, skutkiem czego stały się one zupełnie nowymi problemami.
Łubnicki przyjął arystotelesowskie rozróżnienie na filozofię teoretyczną, której przedmiotem jest poznanie, i praktyczną, której przedmiotem jest działanie indywidualne lub
zbiorowe. Dziedziną zajmująca się działaniem w wymiarze indywidualnym jest etyka,
w wymiarze zbiorowym – filozofia społeczna. W obydwu tych dziedzinach występują problemy normatywne (nienaukowe) i opisowe (naukowe), które należy od siebie odróżniać.
Dzięki temu możliwe jest uprawianie etyki i filozofii społecznej w sposób ścisły, bez popadania w metafizykę.
Każda filozofia społeczna jest wtórna wobec etyki, tak jak wtórne wobec jednostki jest
społeczeństwo. Wskazywał, że mówiąc o tzw. dobru społecznym, ma się zwykle na myśli
jedynie materialny dobrobyt, co w sposób zasadniczy zawęża i spłaszcza rozumienie dobra.
Dobro społeczne może wprawdzie motywować do działania, jednak nie do samodoskona9

Por. J. Dębowski, Narcyz Łubnicki, op. cit., s. 224 nn.
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lenia. Natomiast dobro w sensie indywidualnym, a więc cel dążenia jednostek, jest pojęciem
głębszym i wielowymiarowym; tak pojęte dobro dostarcza motywacji zarówno do działania,
jak i do samodoskonalenia.
Natomiast koncepcje nie odwołując się do metafizyki uważal za nienaukowe ze względu
na dogmatyzm (m. in. etykę Kotarbińskiego i Znamierowskiego). Jedynie etyka opisowa,
a więc relatywistyczna (Łubnicki proponował dla niej odrębną nazwę etologia), jest dyscyplina naukową. W przeciwieństwie jednak do Marii Ossowskiej, która starała się rejestrować
suche fakty dotyczące moralności, traktując etykę opisową jako dyscyplinę w zasadzie autonomiczną, Łubnicki podkreślał potrzebę zachowania ścisłego związku pomiędzy etyką
a takimi dziedzinami, jak psychologia, socjologia czy etnologia. Głównym celem tak etologii
miało być określenie, jakie cele działania ludzie w poszczególnych kulturach i epokach
uważali za kryteria działania etycznego10.
Jednym z charakterystycznych rysów antropologii Łubnickiego jest społecznym indywidualizm. Indywidualizm ten to przekonanie, iż każdy człowiek jest niepowtarzalną, autonomiczną, tzn. niezależną od żadnych bytów metafizycznych wartością, zdolną do empatii,
czyli wczucia się w stany emocjonalne innych ludzi, oraz sympatii, czyli współodczuwania.
Dlatego obce były Łubnickiemu wszelkie odmiany kolektywizmu (wspólnotę uważał wyłącznie za byt abstrakcyjny). Podstawową zasadą regulująca stosunku między ludźmi jest
zasada życzliwości. Uzasadnieniem dla tej zasady jest własny interes jednostki, której los
i szczęście zależy od losu i szczęście jej otoczenia społecznego. Oczywiście zależność ta jest
ograniczona, ponieważ dobro społeczeństwa nie przekłada się bezpośrednio na dobro
jednostki. Odrzucał filozofię społeczną komunizmu, której zarzucał poświęcanie jednostki
w imię idei abstrakcyjnych, a więc nieistniejących.
Celem rozwoju istoty ludzkiej są wartości. Wartości te nie istnieją jednak obiektywnie,
nie są bytami, wobec których człowiek miałby jakiekolwiek zobowiązania. Przeciwnie,
wartości są wytworem człowieka. Łubnicki określa je jako zhipostazowane pewnych
przedmiotów, dzięki którym jesteśmy w stanie zaspokoić określone potrzeby. Wartością są
subiektywne w sensie indywidualnym, tzn. każdy człowiek wytwarza wartości niejako na
swój użytek. Łubnicki podkreśla jednak, że wartości powinny służyć przeżywaniu własnej
egzystencji w sposób możliwe piękny i głęboki.
Etyka odnosi się wyłącznie do relacji pomiędzy istotami żywymi, (jednak nie tylko zdolnymi do odczuwania), na czym Łubnicki opierał pogląd, iż refleksja etyczna powinna

10

Por. N. Łubnicki, Zagadnienia epistemologiczne w dziedzinie etyki, in: Annales Univeritatis Mariae Curie-Skłodowska
1/1957, Sectio F, vol. XII, s. 25.
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obejmować także nasze relacje wobec zwierząt i roślin 11. Celem postępowania moralnego
powinno być istotne dobro istoty żywej: człowieka, zwierzęcia lub rośliny (jednak najwięcej
uwagi Łubnicki poświęcił etycznym relacjom pomiędzy ludźmi). Etycznie postępuje zatem
tylko ktoś, kto przysparza, a przynajmniej stara się przysporzyć pożytku istocie żywej. Ponadto ktoś, kto przysparza dobra jednym istotom, nie powinien wyrządzać zła innym.
Działanie etyczne powinno również wiązać się z ofiarnością. Podstawą oceny etycznej
czynów nie są zaś skutki, lecz intencje podmiotu działającego 12.
Summary
Narcyz Łubnicki was born in Białystok, 1904. After lower-secondary school graduation
(also in Białystok) he spent certain time in Łódź, but soon he began his philosophical studies at the Free Polish University (Wolna Wszechnica Polska) in Warsaw. At that time, he
was also interested in psychology, and thanks to it, still as a student, he was appointed an
Assistant Lecturer in psychology. He finished his philosophical studies in 1926, and then he
worked at the Free Polish University as an Assistant Lecturer for two years. Then he
moved to Paris, where he took his doctorate in philosophy at Parisian University in 1929
on the basis of his PhD thesis entitled Critique des éléments fondamentaux de la doctrine kantienne
(Critique of the fundamental elements of Kant‟s doctrine). In the same year he returned to
Warsaw, and again was appointed to the post at the Free Polish University: initially as an
Assistant Lecturer at Logic and Methodology Department, then after the recognition of his
Parisian diploma, an Assistant Professor while completing his post-doctorial thesis. At the same time
his post-doctorial thesis was published. At the beginning of 1930s he was appointed a
president of Lódź branch of the Societaz Spinoziana Polonica and a president of Łódź
branch of the Polish Philosophical Association (after the war he was appointed a President
of the Lublin branch of the Polish Philosophical Association).
After the outbreak of World War II Łubnicki was forced by occupying authorities to
leave Warsaw, however, he managed to return to Piotrków Trybunalski soon, and then to
the capital, where he stayed until 1943 (then due to the threat of arrest for him by the Gestapo he had to go into hiding in the village Kraszewo in the neighbourhood of Radzyń

11
12

Duży wpływ na ukształtowanie się poglądów etycznych Łubnickiego wywarła etyka hinduska, zwłaszcza
dżinizm. Świadczą o tym m. in. artykuły Łubnickiego poświęcone poglądom Gandhiego.
PO. Z. Cackowski, O twórczości naukowej prof. Narcyza Łubnickiego, in: Studia Filozoficzne nr 2(45)/1965, s. 3 nn;
T. Kwiatkowski, Trzydziestopięciolecie działalności naukowej prof. dr Narcyza Łubnickiego, in: Studia Filozoficzne 2
(41)/1965, s. 227 nn.; T. Kwiatkowski, Profesor Narcyz Łubnicki (1904 – 1988), in: Ruch Filozoficzny 2/1990, t.
XLVII, s. 103-113.
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Podlaski). During the war he became involved in the resistance activity, among other
things, he conducted the secret teaching both at the secondary and university levels.
After the Red Army‟s entering the territory of Poland and establishing the Polish Committee for National Liberation (PKWN), Łubnicki moved to Lublin, where a decision
concerning creation of the University named after Maria Curie-Skłodowska (UMCS) had
just been made. Already on 1st November 1944 he was appointed Professor of UMCS
what let him control, created by him, both Logic and Methodology Department and Philosophy Department (he directed the latter department twice, both in years 1944 - 1950
and 1957 - 1970). He also took part in the creation of the University of Łódź acting with
authorization of the Education Department of PKWN. He defended his post-doctorial
thesis in January 1945 on the basis of his work published in 1934 entitled Zasada ekonomii w
świetle krytyki epistemologicznej (The principle of economy in the light of the epistemological criticism).
He was connected with UMCS his whole later life. In years 1950 - 1957, similarly as
many other the then philosophers, he was persecuted by the communist authorities. He
was forbidden to teach and publish philosophy, he could, however, conduct logic classes
and Russian ones. He returned to the full didactic and scientific work only in 1957. He was
promoted to the rank of full professor in 1960. He retired in 1974, however, for the next
two years he still conducted classes for students. However, he conducted a scientific activity, wrote and published to the end of his life. He also participated in the work of Scientific
Council of Intercollegiate Institute of Philosophy and Sociology of UMCS. He was a thesis
supervisor of seven doctoral students and four post-doctoral ones. He was awarded the
Knight‟s Cross in 1957, and in 1964 the Officer‟s Cross of the Order of Polonia Restituta
(the Order of Rebirth of Poland). In 1982, for his scientific and didactic work, he was
honoured with the title of the doctor honoris causa of UMCS.
The scientific achievements of Narcyz Łubnicki include altogether 115 publications.
The most important of them are as follows: Ewolucja światopoglądu Aleksandra Hercena
(Evolution of Alexander Hercen‟s world view)(1954), Poglądy filozoficzne Adama Mahrburga(Philosophical views of Adam Mahrburg)(1958), „Filozofia uniwersalna” Teilharda de Chardin
(“Universal Philosophy” of Teilhard de Chardin) (1969), O wyzwolonym z kłopotu istnienia (o H.
Elzenbergu)( About being liberated from the problem of existence) (about H. Elzenberg) (1969), Amor
metaphysicae tragicus (about R. Ingarden) (1972), Formowanie się światopoglądu Fryderyka Engelsa(Forming of Frederic Engels‟s world view) (1972), Antropologia filozoficzna Ludwika Feuerbacha
(Ludwik Feuerbach‟s philosophical anthropology) (1973), Światopogląd Sergiusza Jesienina (Sergiusz
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Jesienin‟s world view) (1977), Czernyszewski - myśliciel i reformator życia społecznego (Czernyszewski –
a thinker and reformer of social life) (1979) and others.
Łubnicki is also an author of works for the general public. His book Nauka poprawnego
myślenia (Learning the correct thinking) was re-edited twice, and every edition disappeared from
book shelves immediately. It is also necessary to underline the values of the Łubnicki‟s style
which he used not only in his philosophical works, but also in the lighter kinds of writing,
among other things, in popular articles published in several magazines yet before the war
(Zdrój, Światło, Problemy, Kamena, Rewia, Głos Poranny) 1. Łubnicki also delivered many
lectures both scientific and scientific for the general public. He also valued literature and
classic art, and he underlined repeatedly that these fields should express beautiful and elevated contents. In turn, thanks to his historical interpretations, Łubnicki became wellknown as an outstanding popularizer of philosophy. His set of historical essays
Światopoglądy (World views) (1973) enjoyed great popularity. Except for study of philosophies
of Bacon, Descartes, Engels, Bergson, Gandhi, T. de Chardin, this set also contains articles
dedicated to Polish philosophers (Mahrburg. Straszewski, Massonius, Elzenberg).
He died on 22nd June,1982. He was buried in the field of honour at the Lublin cemetery
at Lipowa Street. In the remembrances of his associates he remained as a man who was
friendly and dedicated to work, and at the same time disciplined, and in some matters (especially administrative ones) simply rigorous. He tried to take care of good atmosphere
among co-workers and subordinates, however, he did not restrain from criticism when he
regarded it as purposeful. At the same time he was tolerant towards different philosophical
convictions and world views. His co-operation with philosophers from the Catholic University of Lublin (KUL) proves it 3. He did not find, however, continuators of his philosophy, therefore his original philosophical views remain comparatively little known beyond
the Lublin philosophical milieu.
To scientific interests of Łubnicki belong history of philosophy, epistemology and methodology of sciences and the philosophical analysis of literary work. In philosophy
Łubnicki tried to be faithful to the rules of criticism, terminological precision, logical cohesion of correctness, impartiality etc. So philosophy which he practiced, one can now recognize for scientific philosophy, on the other hand, due to programme anti-dogmatism and
openness of this philosophy, it is hard to classify it unambiguously to any of present philosophical currents. This is not, in particular, a variant of Marxist philosophy, and it is proved
with, among other things, Łubnicki‟s criticism of collectivism both in ethics and social
philosophy. It is also necessary to underline that the reconstruction of Łubnicki‟s philoso-
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phy is hindered, because he did not present the whole of his views systematically, expressing them often while criticizing other philosophical conceptions.
It concerns, in particular, anthropological and ethical views. Łubnicki admittedly dedicated comparatively a lot of place to philosophical anthropology and ethics, however, he
presented his own views in several small essays in an incomplete way.
Łubnicki recognized theory of cognition for the basic philosophical discipline. Epistemology was for him the primal discipline in relation to the remaining fields of philosophy,
meaning that solving problems of remaining fields would not be possible without taking
position in epistemological issues previously.
Łubnicki distinguished epistemology, as a theory of scientific cognition, from gnoseology, that is, a science after cognition as such. By cognition, however, he understood all experiences, starting from simple feelings as much as for the complicated, abstract processes of
reasoning. First of all, he was interested in the problem of formation of our knowledge
about the world, not in the issue of its truthfulness, that is why he acknowledged for equally important understanding of everyday current experience as the more profound philosophical and scientific cognition. He also rejected a view that the generic difference occurs between these two kinds of cognition - he was convinced that scientific cognition was the
continuation of popular cognition.
Łubnicki defined his own view concerning the nature of cognition as cognitionism, opposing it to voluntarism and emotionalism. According to Łubnicki the basis of cognition is
consciousness which penetrates the whole of man‟s cognitive experience, but on the other
hand, it is neither isolated from emotional experiences nor volitionary ones. Łubnicki interpreted emotional and volitionary experiences as the properties of concepts and notions.
The primal units of cognition are sensorial impressions, which while putting together,
create perceptive concepts being in turn the condition of coming into being of reproductive and productive concepts, and finally notions. So the existence of concepts is the condition of the whole thinking. Łubnicki, however, pointed out that distinguishing all above
mentioned elements of cognition is possible only secondarily, because in reality a clear
border neither among the various kinds of concepts nor between the concept and the
judgment does not exist.
The critical attitude of Łubnicki to metaphysics was connected with his reluctant attitude to acknowledgement of any meta-empirical sources of cognition. So any cognition
a priori does not exist neither in the psychological sense nor the more in the logical one.
Łubnicki meant by psychological apriorism, among other things, the Plato‟s theory, the

Lumen Poloniae – NR 2/2011

Narcyz Łubnicki – filozofi polski

21

Descartes‟s theory or the Leibniz‟s theory, and he formulated an accusation against them
that they are the consequence of taking on definite metaphysical assumptions.
However, criticism of logical apriorism turned out to be more difficult. According to
Łubnicki, logical apriorism appeared for the first time at Kant‟s, so wishing to question its
legitimacy, it was necessary to find weak points at Kant‟s philosophy. So Łubnicki made
allegations against the Koenigsberg philosopher that he introduced categories in a free,
unclear and logically incorrect way. In fact, these categories make up the generalization of
the empirical data, moreover it is impossible to prove through the analysis of critical apriority of those categories. The cause for which Kant introduced the notion of a priori knowledge, was dualism of thinking which was characteristic for him (senses - intellect, matter form, content - act), and he tried to overcome it just through referring to his categories.
Łubnicki also proposed his own interpretation of Kant‟s philosophy. Namely, he
thought that one can interpret Kant‟s categories as the postulates of science, and thanks to
it the liberation of science from metaphysics would be possible (and also from statements
about the possibility of cognition a priori). Moreover, such an effort would be in accordance
with achievements of contemporary science, which as Łubnicki thought, do not exclude
apriorism to more and more large degree. In any case, the source of cognition are always
sensorial data, whereas all other elements of cognition make up only the extension of senses.
One of aims of gnoseology is laying out borders of human cognition and defining the
object of cognition. Łubnicki realized that the hitherto existing solutions of these problems
were based on metaphysical premises. He believed, however, that finding a solution without referring to metaphysics was possible. He distinguished several principal positions
towards which every theory of the subject and borders of cognition has to take a position:
naive, radical, classic and critical realism, fenomenalism, subjective idealism, solipsysm and
immediatism. The order is not accidental - in the successive positions, the content of the
element of metaphysical realism (transcendental) is getting smaller and smaller.
Constructing the object mentally, we go out from directness (the present) in which the
whole of current experiences are important irrespective of their origin and notional expressing. Łubieński defined this position as postulative immediatism (radical realism).
The basis for this view was a conviction that exists only reality perceived at the moment.
Whereas the present is all this what I affirm at present, so the coherent whole of mine now, created by
penetrating mutually qualities, diversifying just secondarily in analysis and abstraction. In other words,
this exists only what we experience at the given moment and only this what we experience
at the given moment. All this, what we do not experience at the given moment directly, and
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we want to claim that it exists, we have the right to recognize only for a postulate (hence
the notion of postulative immediatism). Łubnicki was convinced that immediatism was
metaphysically a neutral view, i.e. it does not relate, in any way, neither to metaphysical
realism nor to metaphysical idealism. However, it is close to popular concept of the nature
of cognition.
The most important problem was a justification of a sense of identity I from contents of
current experiences, and in consequence, among other things, proving existence of I in
time. On the other hand, a proof for Łubnicki that it really happens was our everyday activity, in which we incessantly think about future and go back to past. That ability to cognitive
comprehending future and past is connected with an action which makes us take a definite
position towards the individual elements of the present. In turn, in order that we could take
a position towards these elements, we have to objectivize them, i.e. to abstract from the
whole experience and treat them as objective objects. Through the abstracting process it
comes to separation of object and subject simultaneously. That subject-object separation
Łubnicki defines using the notion of the postulate of objectivity.
The above mentioned cognitive operations are not, however, a sufficient condition of
theoretical cognition, precisely scientific one. Łubnicki divides the next postulates into
scientific and natural ones. Logical postulates concern subjective activity, however, the
natural ones relate to conceivable objects. So Łubnicki includes to logical postulates: the
principle of logical identity, the principle of resulting, the principle of non-contradiction,
the principle of analogy and the principle of economy of thinking. In turn, to natural postulates belong: the principle of identity, that is continuity in time of studied objects, the
principles of determinism, rationality, extrapolation and purpose. The postulates do not
relate to any objective reality, so they are relative, however, they are not of any kind.
One can point out more such principles, because they depend on a kind and an aim of
an action, and what more, not all of them turn out to be rational, because in a real action
we often strive to irrational aims. We strive to the irrational aim e.g. then when we try to
satisfy emotional needs, that is, to reach a certain emotional state. According to Łubnicki a
postulate of the transcendent reality is the special case of the irrational aim being the source of
delusive metaphysical conceptions. These principles Łubnicki defined as postulates, thinking
that consistent complying with them allows to avoid dogmatism and absolutism, because
he exposes that every knowledge, also scientific one, is inevitably relative. Those postulates
are only the conditions of achieving definite aims and do not concern any objectively existing reality.
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Since cognition is relative, then the problem of definition, what is the final aim of
science comes into being, because it cannot be the truth in the traditional, classic formulation due to obvious reasons. Wishing to avoid total relativism, Łubieński divided truths
into the real truths being de facto the metaphysical fiction not undergoing verification and
the methodological truths. So true statements do not exist in science meaning conformity
with the objective reality, but only statements in accordance with the applied method, that
is, the most often with the empirical experience. Moreover, Łubnicki did not think that the
accusation of relativism undermined legitimacy of his conception and rejected the view
according to which the definition of one criterion of the truth allowing in every case to
decide whether the given statement is true or false, is possible. It results from some of his
statements that for the basic criterion of the truth he found practical usefulness. We can
abandon our hitherto existing convictions depending on current needs and replace them
with new convictions, answering more to the current situation.
One can justify all aims and endeavours in a logical way, or meta-logic one. Logical reasons are proper for the theoretical cognition, because we justify our judgments in this way;
the meta-logic justifications are various kinds of emotions, practical needs etc. which are
characteristic for everyday life. However, neither the first nor the second way of justifying
is able to deliver the final justification: in the case of the logical justifications, searching for
the final justification leads to logical mistakes in the kind of a vicious circle or a regress to
infinity, whereby in the case of meta-logic justifications, the practical regards are the obstacle. We have to finish the series of justifications some time, and the choice of this moment is the entirely arbitrary matter meaning that we have in this regard total freedom, and
the decision itself depends only on practical conditions. The meta-logic justifications are
obligatory not only in the current action, but also in science, because all axioms of science
and also its logical and methodological principles are also based on them. The justifications
of scientific cognition (Łubnicki defined them as principal laws of thinking) derive from experience, and are obligatory within such a range which results from the current needs for
action.
The conviction about primacy of action over thinking is one of the central theses of the
Łubnicki‟s philosophy. The relation of thinking to action is a post-construction, for the action
delivers materials for thinking, additionally it is necessary to notice that for Łubnicki action
is not only purposeful causing changes in external surroundings, but also an observation of
the surroundings and an experience. Thinking is not the necessary condition of action,
because action is also possible without thinking. Acceptance of a view about the prece-
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dence of action over thinking, as Łubnicki thought, allows to simultaneously solve series of
theoretical problems, such as the issues of universals, solipsysm, determinism, autoreflection, skepticism etc. For the action occurs intrinsically and thinking is its result, then
these problems can be overcome through action.
Łubieński also did not treat logic as science which aim is cognition of a certain segment
of reality, but as a practical discipline delivering useful tools for action and thinking.
Łubnicki simply thought that the laws of logic should be formulated as normative sentences (so e.g. the sentences of the following type: do not accept two conflicting sentences simultaneously, if you want to act effectively then accept that if A is B and B is C, then A is C etc.).
Łubnicki also tried to apply a similar principle to history of philosophy. He perceived
history of philosophy as clashing two principal tendencies: praxism and teoretism. To the
followers of first way of philosophizing he included Diogenes, R. Bacon, F. Bacon, Comte,
Mill, Marks, Peirce, Dewey and others. To the followers of praxism belonged, among others, Eleats, Plato, Scholastics, Spinoza, Leibniz, Hegel, and the modern and contemporary
followers of transcendental philosophy. The separate group constituted philosophers connecting both these tendencies (Socrates) or such whose philosophy in some regards belong
to the first current, and in other regards to the second one (Aristotle, Descartes, Kant).
As J. Dębowski notices, Łubnicki in his historical analyses did not restrain himself, however, to this simple typology, therefore the results of these analyses are much more complex than it would result from expressed expressis verbis philosopher‟s views concerning
history.
However, Łubnicki refused metaphysics any cognitive value. He was convinced that metaphysics had only no more than aesthetical value, it can also satisfy certain emotional
needs of someone who undertakes metaphysical deliberations, however, it cannot deliver
knowledge about the real world. As metaphysics deals with the reality which is inaccessible
to a direct, empirical experience, therefore one cannot recognize it for the philosophical
discipline. He admitted the existence of metaphysical or mystical experiences, however, he
did not accept this type of experiences as the source of the scientific cognition.
He equally firmly opposed to theories justifying conscious experiences through referring
to unaware contents (Freud, Bergson). He found all dualistic conceptions false, in particular
psychophysical dualism because the world is one, and it is neither physical nor psychical,
nor transcendent, nor immanent 8. Łubnicki also criticized theology expressing conviction
that the subject of metaphysics and religion does not exist, because it cannot exist as only
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matter exists. Both metaphysical systems and religious ones, according to Łubnicki, are
more similar to poetry than to science.
Łubieński believed that his theory of cognition allows to solve the problems which philosophers struggled for ages, however, he seemed not to perceive the fact that solutions
accepted by him generated new problems equally difficult to overcome. J. Dębowski
pointed out several such difficulties. He believes that treating every theory as postconstruction towards action threatens with irrationalism and dogmatism. Many classic
problems and notions, first of all including the notion of the truth, were simply rejected by
Łubnicki.
The notion of the truth became the more changeable in the Łubnicki‟s philosophy because it was relativistic philosophy.
However, it is hard to agree with the accusation of J. Dębowski that Łubnicki seemed
not to perceive the possibility of irrationality in action. According to Dębowski, not the
way of treating the action is the criterion of rationality of cognition because actions might
be, and are often irrational. The mistake of this reasoning seems to result from too narrow
understanding of the notion of action (practice), because Łubnicki understood by action
not only active transforming external surroundings, but also an observation of the external
world. In any case, the category of rationality does not relate to action neither in the narrower sense nor in the wider one.9 However, a remark of J. Dębowski concerning the ways
of solving classic philosophical problems by Łubnicki seems well-founded. Namely, according to Dąbrowski, Łubnicki did not solve those problems (as he thought), but he reformulated them, and as a result of it they became completely new problems.
Łubnicki adopted Aristotelian division into the theoretical philosophy, which subject is
cognition, and the practical one which subject is an individual or collective action. Ethics is
a discipline dealing with action in the individual dimension, but in the collective dimension
social philosophy. The normative problems (unscientific) and descriptive (scientific),which should be distinguished from each other, appear in both these disciplines. Thanks
to it, practicing ethics and social philosophy in the scientific way, without falling into metaphysics, is possible.
Every social philosophy is secondary towards ethics, like the society is secondary towards the individual. He pointed out that saying about so-called social good, one usually
means only material prosperity, what restricts and oversimplifies understanding of good in
the principal way. The social good can admittedly motivate to acting, but not to selfimprovement. However, good in the individual sense, so the purpose for individuals, is a
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deeper and multi-dimensional notion; so comprehended good delivers motivation both to
action and self-improvement.
However, he considered conceptions not referring to metaphysics for unscientific because of dogmatism (among other things, Kotarbiński‟s ethics and Znamierowski‟s ethics).
Only descriptive ethics, so relativistic (Łubnicki proposed for it the separate name ethology),
is a scientific discipline. However, unlike Maria Ossowska, who tried to record dry facts
relating to morality, treating the descriptive ethics as the discipline in principle autonomic,
Łubnicki underlined the need of keeping a close relationship between ethics and such fields
like psychology, sociology or ethnology. The main aim of such ethology had to be a definition what purposes of action people in individual cultures and epochs found for the criteria
of ethical action.
One of the characteristic features of Łubnicki‟s anthropology is social individualism.
This individualism is a conviction that every human being is a unique, autonomic, i.e. independent from any metaphysical existences, value being able to empathy, that is, empathizing in other people‟s emotional conditions, and likings, that is, co-feeling. That is why for
Łubnicki all variants of collectivism were strange (he considered community only as abstract existence). The basic principle regulating the relations among people is the principle
of kindness. The justification for this principle is one‟s own business of the individual
whose fate and happiness depend on its social milieu. This dependence is limited obviously, because good of society does not impinge directly on good of the individual. He rejected
social philosophy of communism which he accused of sacrificing the individual for the
sake of abstract ideas, so non-existent ones.
The aim of development of a human being are values. These values do not exist, however, objectively, they are not the existences towards which a human being would have any
obligations. Just the opposite, values are products of the individual. Łubnicki defines them
as hypostatizing of certain objects thanks to which we are able to satisfy definite needs. The
values are subjective in the individual sense, i.e. every individual produces values for his or
her own use, so to speak. However, Łubnicki underlines that values should serve experiencing one‟s own existence possibly in a beautiful and profound way.
Ethics refers only to the relationships among living creatures (however, not only able to
feel), on what Łubnicki based the view that the ethical reflection should also include our
relationships with animals and plants. The purpose of moral conduct should be essential
good for a living creature: a human being, animal or plant (however, Łubnicki dedicated
most of his attention to ethical relationships among people). Therefore, only someone acts
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ethically who brings, or at least tries to bring good to a living creature. Moreover, only
someone acts ethically who brings good to some creatures, should not cause evil to others.
The ethical action should also be connected with dedication.
The results do not form the basis for ethical assessment of actions, but the acting subject‟s own intentions.
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Hugo Kołłątaj and idea physico-moral order

Dwa tylko były przedmioty które zajęły całe moje życie:
poprawa wychowania publicznego i poprawa rządu mojego narodu...
Hugo Kołłątaj
Keywords: enlightenment, physiocratism, deism, natural ethics, physico-moral order
W dziejach kultury europejskiej od drugiej połowy XVIII wieku panował powszechnie
nurt intelektualny zwany oświeceniem (od m.in. tytułu dzieła I. Kanta Co to jest
oświecenie,1748). Jego głównymi elementami było przekonanie o zasadniczej roli
wykształcenia i pedagogiki w kształtowaniu człowieka i społeczeństwa (myśl J.J.
Rousseau‟a) a przez to postępu cywilizacyjnego i moralnego ludzkości. Temu miało służyć
upowszechnianie idei porządku naturalnego, wykrywanego na drodze empirycznej
i racjonalnej. Stąd wyrastał kult nauki, wyrazem którego była idea Wielkiej Encyklopedii
Francuskiej (D. Diderot, J. d‟Alembert, Monteskiusz) oraz zerwanie z metafizyką i religią
(J. Locke, Wolter, Kant). Wiodącymi filozoficznymi ideami tej epoki były: empiryzm
(Locke, D. Hume), racjonalizm i naturalizm (encyklopedyści francuscy) oraz wyrastające na
tych założeniach przeświadczenia o nieograniczonych możliwościach rozwoju ludzkiego
umysłu i moralności, o autonomii ludzkiego rozumu, o samodoskonaleniu się społecznym
ludzkości, o zbędności religii (przybierającej różne zresztą formy: od deizmu, poprzez
ateizm a skończywszy na libertynizmie), czy o znaczącej roli moralności w życiu
społecznym. Na gruncie polskim Oświecenie było dominującą formacją intelektualną od
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połowy lat 70 XVIII stulecia do ostatniego rozbioru Polski (1795) a nawet początku wieku
XIX1.
Do pierwszorzędnych polskich myślicieli Oświecenia należy zaliczyć Kazimierza
Narbutta (1738-1807), Hieronima Stroynowskiego (1752-1815), Stanisława Staszica (17551826), Jana (1756-1830) i Jędrzeja (1768-1838) Śniadeckich, Anioła Dowgirda (1776-1835)
czy Michała Wiszniewskiego (1794-1865). Oni to, między wielu innymi, tworzyli ówczesną
intelektualną elitę kraju. Wśród nich czołową rolę odgrywał Hugo Kołłątaj (1750.04.011812.02.28), którego aktywność na gruncie (1) reformatorskim w zakresie oświaty, (2)
politycznym, i przede wszystkim (3) filozoficznym i etycznym, czyni z jego postaci jednego
z najwybitniejszych w dziejach Polaków. Nieustającą maksymą jego działalności publicznej
i filozoficznej były słowa cytowane na wstępie.
Hugo Kołłątaj urodził w Dederkałach Wielkich w powiecie Krzemienieckim, na
Wołyniu, w rodzinie szlacheckiej (tytułującej się hrabiostwem Stumberg). Edukację na
szczeblu średnim podjął w Pińczowie a następnie kształcił się na Akademii Krakowskiej,
gdzie uzyskał stopień doktora filozofii w roku 1772. Tutaj też został wyświęcony na
kapłana. Studia kontynuował później w Wiedniu i w Rzymie, gdzie zdobył doktorat z nauk
prawnych i teologii.
Po powrocie ze studiów zagranicznych w roku 1774 objął Kołłątaj posadę kanonika
Katedry Krakowskiej i stał się szybko pierwszoplanową osobistością ówczesnej myśli
politycznej i nauki polskiej. Między innymi, pełnił funkcję Podkanclerza Koronnego (1791).
Po konfederacji targowickiej i II rozbiorze Polski Kołłątaj włączył się w działania
insurekcji kościuszkowskiej (1793-1794), podczas której, będąc przedstawicielem lewicy
powstańczej, tzw. jakobinów polskich, optował za ustawą o reformie społecznej, zapisanej
w Uniwersale Połanieckim. Po powstaniu kościuszkowskim wyemigrował z kraju. W 1794
został aresztowany przez Austriaków i osadzony w więzieniu w Ołomuńcu do roku 1802
(tam powstały zręby jego poglądów filozoficznych).
Po powrocie do kraju próbował wcielić swe polityczne propozycje w życie pod
auspicjami Napoleona, lecz nie zyskał w tej mierze większego powodzenia. Poświęcił się
wtedy pracy nad reformą Liceum Krzemienieckiego. Podejrzenia o współpracy z Francją
(lata 1807-1808) doprowadziły go prewencyjnego aresztu ze strony rosyjskiej 2.
Umarł w zapomnieniu w Warszawie w roku 1812.

1
2

Por. Skoczyński J. I Woleński J., Historia filozofii polskiej, Kraków 2010, s. 204-205.
O biograficznych meandrach Kołłątaja skrótowo acz treściwie informuje Palacz R. in: Wybór tekstów filozofów
polskich, Zielona Góra 2002, s. 155-158.
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Ad 1. Na niwie publicznej Kołłątaj zasłużył się szczególnie jako działacz i reformator
oświatowy.
Do jego bezsprzecznych osiągnięć w zakresie organizacji nauczania należy zaliczyć
udział w pracach Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, zespołu pracującego nad reformą
polskiej oświaty. Towarzystwo to stało się zaczynem Komisji Edukacji Narodowej –
pierwszego ministerstwa oświaty w dziejach. Już z ramienia KEN Kołłątaj był
reformatorem systemu szkolnictwa w kraju a od roku 1777 wizytatorem Akademii
Krakowskiej. Tam dokonał poważnych rekonstrukcji funkcjonowania uczelni. Między
innymi wprowadził wykłady z nauk przyrodniczych (katedrę objął tu Jan Śniadecki)
i literatury polskiej. Zainicjował nowe orientacje w programie filozofii (wprowadził do
programu nauczania idee Kartezjusza i Locke‟a); umożliwił studiowanie młodym
mieszczanom. Ogólnie, w latach gdy był rektorem AK (1782-1786), znacznie podniósł jej
poziom naukowy.
Po perturbacjach osobistych (więzień polityczny w latach 1794 – 1802 rządu
austriackiego) powrócił na rodzimy Wołyń, gdzie w Krzemieńcu, wraz z Tadeuszem
Czackim (1765-1813), przeprowadził reformę szkół średnich, efektem czego było
wypracowanie nowatorskiego programu Liceum Krzemienieckiego.
W 1803 roku Czacki przyjął z rąk księcia Adama Czartoryskiego, kuratora okręgu
szkolnego wileńskiego, godność kuratora i wizytatora guberni południowych - Wołynia,
Kijowszczyzny i Podola. Wkrótce udało się Czackiemu ściągnąć do współpracy Kołłątaja.
Na ośrodek szkolnictwa guberni południowych został wytypowany Krzemieniec.
Powołano tu w 1805 r. wzorcowe gimnazjum, które przekształcono po śmierci Czackiego
w liceum. Była to w zamierzeniu Czackiego szkoła półwyższa, którą chciał przekształcić
później w uniwersytet.
Program gimnazjum opracował Kołłątaj. Program ten przypominał po części program
uczelni zamojskiej, założonej za króla Zygmunta III przez Hetmana Wielkiego, Jana
Zamoyskiego w Zamościu. Szkoła składała się z dwóch szkół: niższej i wyższej. Niższa,
czteroklasowa, poświęcona była ćwiczeniu pamięci. Uczono przede wszystkim języków:
polskiego, rosyjskiego, francuskiego, niemieckiego i łaciny. Po za tym uczono elementów
arytmetyki i nauki moralnej. Do szkoły wyższej przechodziło się około 13 roku życia.
Szkoła ta poświęcona była ćwiczeniu refleksji i miała trzy dwuletnie kursy. Kurs pierwszy
obejmował matematykę, logikę, historię, geografię i wymowę. Kurs drugi dotyczył przede
wszystkim fizyki i prawa. Natomiast kurs trzeci koncentrował się na zagadnieniach
przyrody, chemii i literatury. Dla tych, którzy po dziesięciu latach nauki chcieli się
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specjalizować, były jeszcze kursy dodatkowe, obejmujące wyższą matematykę, mechanikę,
medycynę i filologię słowiańską, a także ogrodnictwo, rolnictwo, położnictwo i weterynarię.
Czacki pragnął zorganizować także szkołę dla kandydatów na nauczycieli szkół
powiatowych, konwikt dla nauczycieli szkół elementarnych, szkołę guwernantek dla
dziewcząt, szpital dla ludzi oraz zwierząt. Z tego wszystkiego udało mu się zrealizować
tylko plan powołania szkoły geometrów i dwuletni kurs mechaników praktycznych.
Gimnazjum, przede wszystkim dzięki staraniom Kołłątaja, pozyskało znakomitych
nauczycieli, między innymi z Uniwersytetu Krakowskiego. Należeli do nich Alojzy Feliński
– autor dramatu Barbara Radziwiłłówna, powieściopisarz Józef Korzeniowski, Euzebiusz
Słowacki i późniejszy profesor literatury w Krakowie

Michał Wiszniewski.

Z przyrodników zasługują na uwagę Wilibald Besser i Franciszek Miechowicz, późniejsi
profesorowie Uniwersytetu w Kijowie 3.
Ad 2. Nie mniejsze znaczenie dla ówczesnej Polski Stanisławowskiej miała działalność
stricte polityczna Kołłątaja. Jako zwolennik przeprowadzenia radykalnych reform
społeczno-politycznych w czasie Sejmu Czteroletniego 1788-1792 (był w tym czasie
posłem), należał do najaktywniejszych, obok braci Potockich i S. Małachowskiego,
członków Stronnictwa Patriotycznego. W tym okresie, w Warszawie, zgromadził wokół
siebie grono osób przejętych losami kraju [m.in. F.S. Jezierskiego (1740-1791), F.K.
Dmochowskiego (1762-1808), J. Dembowskiego (1770-1823)], które później nazwane
zostało Kołłątajowską Kuźnicą. Rezultatem odbywających się tam dysput była
najznakomitsza rozprawa polityczna Kołłątaja Do Stanisława Małachowskiego o przyszłym
sejmie Anonima listów kilka (1788-1789). Na rozprawę to składały się trzy części, oraz
czwarta, zatytułowana Prawo polityczne narodu polskiego, czyli układ rządu Rzeczypospolitej, która
była pomyślana, jako podsumowanie całości. Ponadto Kołłątaj w zakresie dysput
politycznych opublikował jeszcze Ostatnią przestrogę dla Polski (1790) i O ustanowieniu i upadku
konstytucji polskiej 3 maja (1793).
W tych broszurach Kołłątaj sformułował plan reformy społecznej i walki o niezawisłość
podrozbiorowej Polski. To dzięki jego aktywności, między innymi, w czasach Sejmu
Czteroletniego, została sformułowana Konstytucja 3 Maja w 1791 roku, druga na świecie
po amerykańskiej, zasadnicza ustawa rządowa.
Konstytucja 3 Maja była programem zawierającym prospektywna wizję społecznopolitycznego

3

ustroju

przyszłej,

niepodległej

Polski,

opartej

na

oświeceniowym

Za: Jedynak S., Tadeusz Czacki i liceum krzemienieckie, in: Misto Kremenec w istorii oswity, nauki i kulturi, Kremenec
(UA) 2002.
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światopoglądzie. Postulowała wiec ona: dziedziczność tronu, zniesienia liberum veto,
ogólne opodatkowanie, zmniejszenie wpływów magnaterii, prawa mieszczan, wolność dla
chłopstwa (zamianę pańszczyzny na czynsz) oraz demokratycznie wyłaniany sejm, jako
władzę legislatywną.
W tych tekstach politycznych Kołłątaj omówił także zasady prawno-naturalne reform
społeczno-politycznych zmierzających do naprawy kraju. W jego ujęciu, typowo
oświeceniowym, społeczno-polityczny porządek jest wyprowadzony z natury i potrzeb
społeczeństwa. Na końcowy kształt koncepcji ustroju politycznego Polski wpływ miały
mieć nie tylko jego własne i jego poprzedników (polskich i obcych) koncepcje, ale głównie
realia ówczesnych warunków politycznych w kraju i w Europie. Stąd w jego ideach daje
obserwować się wpływ idei trójpodziału władzy Monteskiusza i dwuizbowej demokracji
angielskiej; także i nadaniu królowi większych prerogatyw, co było w ówczesnej Europie
swoistą regułą.
Najdonioślejszym zagadnieniem politycznym, do którego Kołłątaj u schyłku życia
przywiązywał największą rolę i które w szczegółach opracował, jest teoria systemu
reprezentacyjnego. Autor twierdził, że najodpowiedniejszym dla ludzkiej natury ustrojem
jest rząd republikański, jednak wziąwszy pod uwagę ówczesne krajowe warunki,
wprowadzenie takiego rządu w Polsce uważał za samobójstwo, dlatego w praktyce popierał
nie tylko monarchię, ale i tron dziedziczny. Co więcej, król miał mieć silniejszą władzę.
Wzgląd praktyczny skłonił Kołłątaja w późniejszym czasie, tak jak i Staszica, do
opowiedzenia się za swoistym rusofilstwem – tylko pod władzą silnego króla, byle
słowiańskiego, możliwe jest realizowanie polskiej państwowości (Uwagi nad tą częścią ziemi
polskiej, która od traktatu Tylżyckiego zwać poczęto Księstwem Warszawskim, 1808).
Ten aspekt politycznych poglądów Kołłątaja miał niebagatelny wpływ na odsunięcie go
w ostatnich latach życia, mimo wcześniejszych zasług, na zupełny margines ówczesnych
trendów polskiego życia politycznego.
Ad 3. Z niewielką dozą przesady stwierdzić należy, iż Kołłątaj stał się pisarzem
filozoficznym dzięki pobytom w więzieniach. Lata spędzone w austriackim więzieniu
w Ołomuńcu (1798-1802) Kołłątaj poświęcił studiom filozoficznym. Ich plonem była
obszerna rozprawa, Porządek fizyczno-moralny, która ukazało się drukiem dopiero w 1811
roku. Miała ona pełnić funkcję podręcznika dla młodzieży szkół średnich, wyłuszczającego
oświeceniowe prawa natury i opartej na nich moralności. Książka ta nie została jednak
przyjęta jako podręcznik nauki moralnej w liceach krzemienieckim i warszawskim. Natomiast
pobyt w areszcie carskim w Moskwie, w którym przebywał od 1807 do 1808 roku, w dużej
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mierze wykorzystał na przygotowanie dzieła Rozbiór krytyczny zasad historii o początkach rodu
ludzkiego, wydanego w 3 tomach dopiero w roku1842.
Pierwsza z tych książek pisana była na gruncie typowej dla myśli oświeceniowej
ahistorycznej interpretacji prawa naturalnego. Jej celem było unaocznienie odwiecznych
zasad postępowania rodzaju ludzkiego, wynikającego z jego naturalnego i niezmiennego
przyrodzenia. Natomiast druga pozycja pisana jest z pozycji historycznych. Z jednej strony
Kołłątaj przedstawia w nim analizę procesów geologicznych, ukazując uzależnienie
człowieka od warunków geograficznych. Z drugiej strony stara się wytłumaczyć
współczesne pobłądzenie rodu ludzkiego z drogi przyrodzenia, cechującej się w stanie
pierwotnym autentycznym poszanowaniem należytości (praw) i powinności. W tym celu
wprowadza figurę biblijnego potopu (ujmowanego na kształt zjawiska naturalnego), jako
cezurę odgradzającą pierwotnie dobrego człowieka od współczesnego, którego owa
naturalna Roussowska dobroć już nie dotyczy. Potop zmieniając powierzchnię ziemi,
odmienił także człowieka: Nie jesteśmy więc tym, czym byli ludzie przed tą okropną klęską; jesteśmy,
czym być musiał ów nieszczęśliwy człowiek, który się w niej uratował, od którego wzięliśmy pierwsze
prawidła moralnego życia. Przestrach nadzwyczajny, nędza, smutniejsze na przyszłość widoki – wszystko
to dało powód do nowych wrażeń, z których utworzyła się jego moralność i założyła pierwsze zasady
takiego życia, w jakim się potem znalazł cały ród ludzki4. Koncepcja potopu umożliwia zatem
Kołłątajowi włączenie zła i błędu historii do obrazu współczesnego człowieka
w niezmiennym ładzie rzeczy. Jego system filozofii naturalnej zyskuje przez to spójność
i koherencję, nie rezygnując przy tym z historycznej perspektywy. Dzięki przyjęciu
koncepcji potopu mógł on wytłumaczyć dlaczego ludzie utracili daną im pierwotnie
szczęśliwość, dlaczego porzucili drogę rozumnej eksplikacji świata; stali się natomiast
ignorantami ulegającymi licznym zabobonom (w rodzaju różnych filozofii czy religii),
wypaczającym naturalne zasady moralne 5. Nie przysłania to wszak ogólnie optymistycznego
nastawienia Kołłataja co do przyszłości rodzaju ludzkiego, o czym świadczy choćby jego
trzystopniowa, postępowa wizja rozwoju ludzkiego rozumu, zawarta w tym tomie
i antycypująca w pewien sposób Comte'a 6.
Należy tu z mocą zaznaczyć, iż między tymi pracami nie ma sprzeczności. Jak zaznacza
badacz myśli Kołłątaja – Kazimierz Opałek: mimo odmiennego charakteru obu pism

4
5
6

H. Kołłątaj, Rozbiór krytyczny zasad historii o początkach rodu ludzkiego, Kraków 1842, t. 2, s. 289; podaję za H.
Hinz, Kołłątaj- ład fizyczno-moralny a historia, in: Filozofia polska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967, s. 147.
H. Kołłątaj, Rozbiór krytyczny, Warszawa 1972, s. 367-377.
Por. J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej, s. 213.
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stanowiły one dla siebie wzajemne dopełnienie7. Choć zdecydowaną przewagę
w prezentowaniu filozofii i etyki naturalnej ma tekst pierwszy.
Wypada dodać jeszcze jedną uwagę wstępną dotyczącą dwóch głównych tekstów
filozoficznych Kołłątaja. Otóż Porządek fizyczno-moralny, podobnie jak Rozbiór krytyczny zasad
historii początkowej wszystkich ludów są dziełami nie ukończonymi. Szczególnie odnosi się to
pierwszego pisma, które zresztą opublikował w postaci jedynego tylko tomu; dalsze
planowane zamierzenia zaś zamieścił w obszernych notatkach, zatytułowanych Rękopis
obejmujący pomysły do dzieła Porządek fizyczno-moralny. Pomimo tych niedogodności, nie ma
większych przeszkód by na tej okrojonej podstawie przedstawić główne idee Kołłątaja w
zakresie rozważań nad podstawami moralności naturalnej.
Opublikowany w roku 1811 tom Porządku fizyczno-moralnego zawiera wykład podstaw
moralności obywatelskiej. Dzieło to ma charakter rozprawy etyczno-socjologicznej,
obejmującej naukę o prawie natury, która w systemie Kołłątaja ma zasadnicze znaczenie.
Praca ta w zamierzeniu autora miała dać podstawy wszystkim naukom moralnym. Etyka
indywidualna nie była tu przedmiotem zainteresowania. Proponowana przez niego etyka
miała charakter naturalistyczny, o społecznym nastawieniu i zdaniem jej autora była
wyprowadzona z doświadczania praw natury. O swoim systemie filozoficznym mówił, że
jest teorią fizjokratów, ale poprawioną, wzbogaconą i dostosowaną do filozofii moralnej.
Praca Porządek fizyczno-moralny uważana jest za kwintesencję dorobku Kołłątaja
w kwestiach filozoficzno-moralnych. Podejmując problem powinności i praw człowieka,
jest ona nie tylko podsumowaniem dorobku wcześniejszych polskich fizjokratów:
Antoniego Popławskiego (1739-1799), H. Stroynowskiego, ale i również własnym
oryginalnym wkładem do fizjokratyzmu. W tej mierze Kołłątaj jest, obok Jana
Śniadeckiego i S. Staszica, najwybitniejszym filozoficznym reprezentantem polskiego
oświecenia.
Teoretyczną podstawą rozważań Kołłątaja była bardzo rozpowszechniona w ówczesnej
Europie koncepcja fizjokratyzmu - powstała w połowie XVIII w we Francji swoista
i bardzo popularna filozofia społeczna. Jego twórcą był Francois Quesnay, który istotę swej
koncepcji zawarł w słynnej tablicy ekonomicznej, przedstawiającej reprodukcje i cyrkulacje
kapitału społecznego8. Myśl przewodnia fizjokratyzmu sprowadza się do uznania zgodności porządku
gospodarczego z porządkiem naturalnym, wynikającym z praw natury. Stąd też fizjokraci głosili zasadę
pełnej swobody działalności gospodarczej, wolności posiadania własności i wolności osobistej. Ziemia w ich
7
8

Por. K. Opałek, Dociekania filozoficzne Hugona Kołłątaja in: H. Kołłątaj, Porządek fizyczno-moralny oraz pomysły do
dzieła, Warszawa 1955, s. X.
Por. J. Majka, Filozofia społeczna, Wrocław 1982, s. 17-18.
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ujęciu jest jedynym źródłem bogactwa, a rolnictwo - wyłączną działalnością produkcyjną zdolną do
pomnażania tego bogactwa. Ziemia i gospodarowanie na niej dają produkt czysty, nowe dobra 9.
Z koncepcji fizjokratyzmu Hugo Kołłątaj zaczerpnął ideę porządku fizyczno-moralnego,
upatrując w niej podstawę możliwości przywrócenia obiektywnego porządku rzeczy
w świecie i roli jaką w nim powinien pełnić człowiek (zachwianych w efekcie biblijnego
potopu). Z drugiej strony zmodyfikował nieco samą koncepcję fizjokratyzmu uważając, że
są dwa źródła bogactw: ziemia i praca; stąd jego krytyczny stosunek do fizjokratycznej,
ekonomicznej tezy, w myśl której jedynym źródłem bogactwa jest natura. Utrzymywał, że
ziemia w całym kraju powinna być własnością prywatną, ponieważ indywidualne posiadanie
jest dopełnieniem pełnoprawnego człowieka. Państwo natomiast nie powinno posiadać
gruntów. Konsekwencją tej tezy był postulat zniesienia poddaństwa, oczynszowania
chłopów i zniesienie sądownictwa patrymonialnego – chłopi mieli podlegać prawu
i trybunałowi ogólnemu, a nie jurysdykcji dziedzica. Mimo, że wszyscy zdaniem Kołłątaja
są równi wobec prawa, to jednak nie wszyscy mają równe prawo do współuczestnictwa w
kształtowaniu rządu. Takie prawo przysługuje tylko obywatelem posiadającym własność
prywatną. Kołłątaj podkreślał, że wbrew opartej na prawie natury równości wszystkich
ludzi, różnią się oni między sobą, gdyż są nierówno wyposażeni przez naturę. Chociaż
wszyscy mają równe prawo do rzeczy im koniecznych, nierówność sił ludzkich powoduje,
że nabywanie i posiadanie własności musi być nierówne. Zatem nierówność własności ma
charakter naturalny10.
W tym kontekście Kołłątaj omawia zagadnienie pracy i prawo do własności. Utrzymuje,
że człowiek zmuszony jest nabywać rzeczy własnymi siłami, tzn. poprzez pracę.
Jednocześnie negatywnie waloryzuje próżniactwo, określając je, dosłownie w duchu
Kalwina, jako stan przyrodzeniu przeciwny 11.
Nawiasem powiedziawszy w tej Kołłątajowskiej filozofii społecznej wyraźnie przebijają
elementy myśli liberalnej. Stanowi ona przede wszystkim jednak teoretyczne ramy dla
refleksji nad moralnością.
Według Kołłątaja, rozważania w zakresie etyki należy rozpocząć od analizy stanu
fizycznego człowieka. Stwierdzał więc, że w otaczającej go rzeczywistości empirycznej
rządzą jedyne, nieodmienne i konieczne prawa fizyczne, które właściwe są wszystkim
jestestwom. Po długim dostrzeganiu skutków niezliczonych jestestw, które rozpoznać możemy z pomocą
9
10
11

Fizjokratyzm, Wielka Encyklopedia Multimedialna, http:// wiem. Onet.pl/wiem.
H. Kołłątaj, Porządek fizyczno – moralny, Warszawa 1955, rozd. XI, O równości przyrodzonej miedzy ludźmi i na czym
takowa zależy równość.
Ibidem, s. 69-70.
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naszych zmysłów, znajdujemy, że wszystkie kopalne układają się zawsze w jednaki i właściwy sobie
kształt i że rośliny i zwierzęta odradzają się w jeden sposób, że nie tylko w samych rodzajach i gatunkach,
ale nawet w swych częściach organicznych zachowują też samą postać, że ciała niebieskie jednakowo
zawsze krążą nad naszymi głowami, z czego wnosimy, że wszystkie dopiero wyliczone jestestwa podlegają
pewnym prawidłom, co do swego ukształcenia, rozradzania się i ruchu. 12
Kreatorem praw fizycznych według Kołłątaja jest Bóg. Jest to jednak dla niego figura
jedynie werbalna. Kołłątaj zakładał po prostu istnienie jednej przyczyny, koniecznej
wszystkim rzeczom, bez wnikania w jej istotę. Tą przyczynę ludzie określają różnie: jako
Opatrzność, Naturę czy wreszcie Boga. Rzeczą dla niego jednak najważniejszą jest w tym
kontekście możliwość poznania na drodze empirycznej prawa natury, które poucza
o prawach (należytościach) i powinnościach człowieka 13. Jednak w duchu oświeceniowego
deizmu Kołłątaj nie negował istnienia Boga. Przypisywał mu funkcję ograniczającą się
jedynie do aktu stworzenia świata i ustanowienia praw umożliwiających samodzielny rozwój
istniejącej w nim materii. Odrzucał zatem wiarę w kierowanie przez Boga losami świata,
wiarę w cuda i objawienie. Uważał, że należy afirmować Boga jako jedyną przyczynę
wszystkich jestestw oraz oddawać jej cześć, jednak bez pośrednictwa jakiejkolwiek instytucji
lub organizacji kościelnej. Funkcje afirmacji Boga przypisywał teologii naturalnej. Oddawanie
czci Pierwszej Przyczynie było zaś zadaniem religii naturalnej14.
Tak więc wszystkie byty podlegają określonym prawidłom; człowiek nie stanowi w tym
przypadku jakiegokolwiek, według Kołłątaja, wyjątku; również on jest częścią większej
całości i tak samo jak inne byty podlega porządkowi fizycznemu. Widzimy na przykład, że
człowiek rozmnaża się podobnie jak zwierzęta i rośliny, że ma ten sam ruch samowolny, co i zwierzęta, że
utrzymuje swój byt przez pożywność, że umiera jak zwierzęta i rośliny. Z tego względu każdy człowiek
podlega tym samym prawom, które mu są spólne z roślinami i zwierzętami 15. Ale i też na drodze
empirycznej Kołłątaj konstatuje dualistyczną naturę szczególnie widoczną u zwierząt
i człowieka. Jej wyrazami są odrębny porządek dotyczący organicznego ciała i względnie
autonomiczna siła wolitatywna. Stąd wnioskuje, że porządek wewnętrzny (moralny) wiąże
się z porządkiem fizycznym, a oba razem stanowią porządek naturalny. Zatem, jak uważa,
badania porządku naturalnego w polu etyki należy zaczynać od rozbioru stanu fizycznego
człowieka, ponieważ odkrywając prawa fizyczne (tu: przyrodzone) odkrywamy tym samym
porządek moralny.
12
13
14
15

Ibidem, s. 19.
Ibidem, s. 23.
Ibidem, 146-147.
Ibidem, s. 27.
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W powyższej perspektywie Kołłątaj zajął się prawami fizycznymi, które są właściwe
jedynie człowiekowi. Wszelako są inne prawa fizyczne szczególne samemu człowiekowi: na przykład
zdolność udzielania swych wyobrażeń przez mowę, przyjmując swe udoskonalenia aż po udział wyobrażeń
myślowych.16 Według niego człowiek jest elementem ogólnej konstrukcji świata
empirycznego, podlegającego prawom fizycznym podstawowym i charakterystycznym dla
wszystkich bytów, jak i tym, szczególnie charakterystycznym dla niego samego. Jako ich
przykład przywołuje zdolność do abstrakcyjnego myślenia. Jest to więc ujęcie dalekie od
tradycji religijno-teologicznej, traktującej człowieka jako centrum tego świata z nadzieją na
życie wieczne po śmierci. Zapewne człowiek w swym opisie podobny być musi do wielu zwierząt
i w nauce dziejów przyrodzenia należy do rodzaju zwierzęcego. Wszelako nic to nie ubliżającego
szlachetności ani tej wyższości, którą za pomocą sił przyrodzonych uzyskał przed wszelkimi istotami na
powierzchni ziemi będącymi.17
Dopiero z tego miejsca Kołłątaj przechodzi na płaszczyznę rozważań nad człowiekiem
podlegającym także prawom moralnym. Do podstawowej reguły decydującej o moralnym
wymiarze ludzkiej egzystencji zaliczył on władzę samowolnego działania. Co nas bardziej
zastanawiać powinno, jest, że przyrodzenie poddało człowieka pod prawa moralne, które go obowiązują
statecznie, nieodmiennie i koniecznie. Tego gatunku jest prawo, które nazywamy władzą samowolnego
działania („liberum arbitrium”) to jest, że cokolwiek działamy, działamy podług naszej woli, naszego
obioru, naszego zezwolenia i nie możemy działać inaczej, tak dalece, że wszystko, co byśmy uczynili
niesamowolnie, nie byłoby skutkiem jakiej obcej siły, która do nas nie należy.18 Wolność woli jest
warunkiem sine qua non moralności. Jest ona zdolnością wrodzoną, która podobnie jak dusza
jest fenomenem prostym, którego występowanie konstatujemy, ale nie dowodzimy.
Jednocześnie wolność woli jest dla Kołłątaja koniecznym postulatem, bez którego nauka
moralna byłaby czymś sztucznym, a nie naturalnym. Człowiek ma faktyczną wolność
wyboru – może działać lub nie, postępować zgodnie z moralnymi prawami lub wbrew nim.
Jednocześnie wskazuje, że wolność nie ma nieograniczonego charakteru. Wolności nie
można utożsamiać z samowolą czy swawolą. W pierwszym rzędzie wolność woli ogranicza
sama natura, ponieważ [...] władza naszego samowolnego działania nie rozciąga się do praw
przyrodzenia, ale tylko do naszych należytości i powinności (…) tak dalece, że wolność nasza w stosunku
do wszystkich praw przyrodzonych jest tylko bierną, w stosunku zaś do naszych należytości i powinności
jest dopiero czynną19. Jest to pierwsze zewnętrzne naturalne ograniczenie wolności woli. Inne,
16
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Ibidem.
Pomysły do dzieła... Ibidem, s. 216.
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wewnętrzne ograniczenia wolności są pochodną faktu, że człowiek jest osobnikiem
przyrodniczym. Od wewnątrz wolność ludzka ograniczona jest przez jego władze
umysłowe, ściślej zaś przez jego wiedzę o świecie, ponieważ ta wiedza wyznacza zakres jego
pragnień. Podobnie ograniczani jesteśmy przez nasze potrzeby i środki ich zaspokajania,
przez obowiązki jakie nakładają na nas reguły i zobowiązania oraz przez stosunki
z przyrodą i jej prawami. Przyroda rządzi się własnymi prawami, którym człowiek nie jest
w stanie przeciwdziałać. Prawa drugiego człowieka są także ważnym ograniczeniem
jednostkowej wolności. Ludzkie potrzeby nie tylko ograniczają ludzką wolność, ale są także
jej stymulatorem, pobudzają bowiem wolę do działania, a więc do użycia wolności.
W świetle powyższego brakiem wolności jest działanie wbrew woli i przyzwoleniu, czyli
działanie pod przymusem.
Najistotniejszą teoretyczną kwestią dla etyki naturalnej Kołłątaja jest, po uwzględnieniu
ludzkiej

wolności

oraz

występowanie

jednolitego

porządku

fizyczno-moralnego,

uzasadnienie momentu przejścia od porządku fizycznego do porządku moralnego.
Przejście od porządku fizycznego do porządku moralnego, zdaniem Stanisława
Jedynaka, Kołłątaj opiera na tezie o celowości powszechnej. Wymaga ona pragmatycznego
zaangażowania się człowieka w podtrzymywaniu swej egzystencji i w tym celu używania
danych mu zdolności. Teza ta ponadto zakłada istnienie u wszystkich ludzi różnorodnych
potrzeb i uczuć, które umożliwiają, względnie ułatwiają im życie. 20 W tym znaczeniu, jak
zauważa Maria Ossowska, Kołłątajowi Etykę wypada zatem rozpocząć od psychologii, mianowicie
od ustalenia ludzkich potrzeb, które dają się stwierdzić przez obserwacje 'czuć' przyjemnych
i nieprzyjemnych. Ustalone na tej drodze potrzeby człowieka, takie np. ja, potrzeba pokarmu, odzieży,
mieszkania, sprzętów, społeczności małżeńskiej, społecznego życia, czy potrzeby pomocy, to tyleż
należytości człowieka. Każdej takiej należytości odpowiada powinność, mianowicie powinność szanowania
tej należytości przez innych.21
Na podstawie powyższych ustaleń Kołlątaj wprowadza zasadnicze dla swej etyki pojęcia:
należytość i powinność. Przyrodzoną człowiekowi należytością jest dana mu przez naturę [...]
sposobność i wolność nabywania i używania wszystkiego, co jest potrzebne do zachowania życia i jego
wygód, pod warunkiem dopełnienia niepodzielnych powinności. Powinności natomiast są związanymi
z należytościami warunkami, które człowiek [...] zachować i dopełnić winien, chcąc używać tych
należytości. Zatem należytości to prawa (leges), które człowiek posiada z natury, coś co mu się
należy. Powinności natomiast są obowiązkami (officia), tj. tym, co się od niego należy, bo [...]
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sprawa moralna jest to uczynek, w którym idzie o nienaruszenie lub naruszenie jakiej należytości,
a dopełnienie lub niedopełnienie jakiej powinności, a to za przyłożeniem się naszej woli, za pozwoleniem
naszego rozsądku22.
Związek pomiędzy należytościami i odpowiadającymi im powinnościami jest dla Kołlątaja
w gruncie rzeczy istotą moralności. Między prawami moralnymi jest jedno z najważniejszych, że
każdy człowiek rodzi się z pewnymi należytościami sobie jedynie właściwymi, co do których są
przywiązane pewne powinności, jak gdyby warunki, pod którymi używać ma swych należytości. 23 Autor
określa także charakter tych praw stwierdzając że: Prawa, czyli ustawy przyrodzone, działają
w nas, mimo nas albo jaśniej mówiąc, bez przyłożenia się naszej woli, są to pewne zdolności, siły
i prawidła nam wrodzone, których nie można odosobnić i oddalić od nas bez zepsucia naszej machiny
w części lub całości. Należytości są jak dobrodziejstwo, którymi nas przyrodzenie opatrzyło przez swe
wieczne i nieodmienne prawa, jeżeli ich zechcemy użyć, powinności są obowiązkami do wypełnienia
potrzebnymi jeżeli je zechcemy dochować, abyśmy byli pewni naszych należytości. 24 Konsekwencją
praktyczną owego związku w kontekście współżycia społecznego jest czyn moralny. Jest on
pojmowany jako realizacja porządku moralnego. Każdy czyn ludzki powiązany z prawem
moralnym staje się sprawą i jako taki jest wytworem trzech czynników: 1. intelektualnego,
czyli władzy poznawczej ukazującej powód czynu moralnego), 2. emocjonalnego, tj. władzy
pobudzającej do działania; oraz 3. woluntarystycznego, tzn. woli. W tak pojętym czynie
(sprawie) decydujące znaczenie ma wola. To jest powodem dla którego Kołłątaj pragnie
stworzyć z nauki moralnej swego rodzaju logikę dla woli, by pokazać jak powinno się
gospodarować swoimi pożądliwościami, powstałymi na gruncie poznawczym. W swych
rozważaniach na temat współdziałania rozumu i woli próbuje on pogodzić stanowisko
woluntarystyczne z intelektualistycznym25.
Zbiór wszystkich należytości i powinności człowieka Kołłątaj nazwał Prawodawstwem
przyrodzenia, czyli zbiorem przyrodzonych należytości i powinności człowieka Przedstawił je za
pomocą trzech tablic, którym kolejno odpowiadają kategorie takie, jak: A. wolność
człowieka; B. własność rzeczy przez człowieka nabytych oraz C. normy wynikające
z konieczności społecznego bytowania człowieka. W każdej z tych tablic,
podzielonych na rubryki opisujące konkretne należytości i powinności ludzkie, Kołłątaj
zamieszcza wartości wyznaczające kanon oświeceniowej aksjologii. 26
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Kołłątaj w konkretniejszych rozważaniach etycznych nie przypisywał człowiekowi
wolności absolutnej. Zaznaczał, że jest on istotą społeczną, dlatego obowiązują go przede
wszystkim dwie równorzędne aksjologicznie zasady: sprawiedliwości i dobroczynności.
Człowiek zobowiązany jest więc do przestrzegania tych zasad normujących jego życie
indywidualne (etyka jednostkowa), jak i obowiązujących względem społeczności ludzkiej
(etyka społeczna).
Zasada sprawiedliwości nakłada obowiązek ścisłego przestrzegania prawa każdego
człowieka do jego własności, którą nabył własną pracą. Zaczem wedle tego sprawiedliwość nic
innego nie jest, tylko powinność, która nas obowiązuje do ścisłego zachowania prawa, jaki ma każdy do
swej własności bądź ona jest osobą a nie rzeczą.27
Zasada dobroczynności nakłada z kolei obowiązek niesienia wzajemnej pomocy.
Dobroczynność jest to powinność, która nas obowiązuje do wspomagania się wzajemnego, ilekolwiek
potrzebujemy pomocy drugich lub ją dać komu innemu możemy. Mamy niezawodne należytości do takiej
pomocy, mamy wyraźną powinność wspomagać się, dawać pomoc wzajemną, a nawet nie oczekując
odwzajemnienia.28
Z praktycznego punktu widzenia Kołłątaj wyróżniał jednak zasadę dobroczynności.
Uważał, że nie jest ona obciążona bezwzględnym obowiązkiem respektowania
i wypełniania jej w życiu codziennym (jak zasada sprawiedliwości), lecz zależy od chęci
i inicjatywy jednostki. Ten kto ją realizuje w życiu codziennym wykazuje się większą
aktywnością moralną niż ten, który ogranicza się tylko do zasady sprawiedliwości.
Ta doniosłość reguły dobroczynności szczególnie widoczna jest w jednej z jej postaci,
mianowicie w heroizmie. Jeżeli widzę mego bliźniego tonącego w wodzie lub ogarniętego płomieniem, a
wystawiam życie moje na równi jemu niebezpieczeństwo, abym go tylko uratował, jest to heroizm. Jeżeli
przenoszę sam raczej cierpieć, jak zdradzić interes społeczności, jeżeli wystawiam życie na obronę mego
bliźniego, tym bardziej na obronę całej społeczności, jest prawdziwym heroizmem.29 Heroizm jest więc
jedną z cech osobowości człowieka polegająca na

zdolności przezwyciężenia

niebezpieczeństw i przeszkód zewnętrznych, oraz strachu, lęku i cierpień fizycznych w toku
realizacji moralnych powinności.
W Porządku fizyczno-moralnym Kołłataj zawarł wiele ciekawych rozważań etycznych.
Przykładowo, interesująco interpretował psychologicznie problem konfliktu zachodzącego
między należytościami i powinnościami, kwestię namiętności, woli i sumienia. Można także
w jego tekście odnaleźć niebanalne refleksje na temat konkretnych wartości, takich
27
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przykładowo, jak: ludzką autonomię samoposiadania, umiaru w zaspakajaniu potrzeb,
dotrzymywaniu słowa, ograniczaniu zachłanności wobec dóbr materialnych, poszanowaniu
cudzej własności prywatnej, czy traktowaniu pracy jako moralnego obowiązku. W tym
zestawieniu cnoty ułożone są hierarchicznie w taki sposób, że są tym znaczniejsze, im
bardziej odbiegają od egoizmu i dążą do dobra ludzkości. Szczególnie uderzające jest to w
jego tabelarycznym zestawieniu Prawodawstwa przyrodzenia, czyli zbioru przyrodzonych należytości
i powinności człowieka.
Wyłania się z powyższych uwag jednoznaczny obraz etyki, która nie zajmuje się dobrem
najwyższym i jednostkowym szczęściem. Ponieważ człowiek z przyrodzenia przeznaczony
jest żyć dla społeczności, kryterium postępowania moralnego szukać należy we współżyciu
społecznym i według tego oceniać wartość czynów ludzkich. Stąd wynika jasno widoczna
niechęć Kołłątaja do boskiego sankcjonowania czynów moralnych. Najwyższą jest według
niego naturalna sankcja przyrodzenia, utrzymująca człowieka na drodze moralności.
Przekroczenia w tej dziedzinie, polegające na przestąpieniu porządku przyrodzonego,
zgwałceniu należytości bądź niedopełnieniu powinności, powodują zachwianie naturalnego
porządku, są więc gwałtem samowoli ludzkiej nad światem; wyrazem urągającego
człowiekowi braku rozumu.
Dzieło Porządek fizyczno-moralny jest typowym zarysem oświeceniowej antropologii
filozoficznej i teorii moralności, ujętej w kategoriach nieodmiennego i koniecznego prawa natury
i płynących z niego należytości, którym odpowiadają określone powinności. Jest opartą na
filozofii społecznej fizjokratyzmu koncepcją moralności, usiłującą rozwiązać odwieczną
antynomię między człowiekiem ujmowanym w postaci prostej składowej ładu natury
a człowiekiem, jako wolnym podmiotem aktywności jednostkowej i zbiorowej, wyrażającej
się między innymi działaniami moralnymi. Na gruncie polskim jest to najbardziej wyrazisty
i charakterystyczny oświeceniowy traktat moralny.
W historii literatury polskiej Hugo Kołłątaj zapisał się jako twórca nowoczesnej prozy
publicystycznej, którą charakteryzowała: spójność, przejrzystość logiczna i jasność języka.
Uwidacznia to cała jego bogata zaangażowana politycznie i na rzecz reformy oświaty
twórczość pisarska. Odegrał on niebagatelną rolę w historii politycznej gorącego dla Polski
okresu przełomu wieku XVII i XVIII.
Kołlątaj, należy przyznać, już za życia budził sprzeczne emocje i oceny. Wielce poważał
go Jan Śniadecki, oszczerczo traktowali zaś wszelcy konserwatyści (np. w paszkwilu
A. Linowskiego: List do przyjaciela odkrywający wsystkie czynności Kołłątaja w ciągu insurekcji
(1795), za głoszone przezeń poglądy o jednoznacznie demokratycznej, antyfeudalnej,
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liberalnej i deistycznej wymowie30. Jako polityk, reformator polskiej oświaty i przede
wszystkim oryginalny na gruncie polskim filozof - Hugo Kołłątaj był jedną z najwyższej
rangi osobowością nowożytnych dziejów Polski.
Summary
Kołłątaj Hugo (1750-1812) was a leading philosopher and political activist of the Polish
Enlightenment. In public life he became famous especially for his work as a reformer of
Polish education (National Education Commission) and as a co-author of the Constitution
of May 3. In the field of philosophy, he was a representative of the hugely popular social
philosophy of the Enlightenment - physiocratism. It has become the basis for formulation
of his original concept of natural ethics (presented in his main work: Physico-moral order).
Ethics, according to Kołłątaj, should be empirical and naturalistic science practiced on the
model of the natural sciences - deriving its principles from the laws of nature.The discovery
of the moral order in this approach involves an analysis of the physical relations ruling the
life of an individual person, interpersonal relations and the union of man and the whole
nature. Every human subject to the same laws as animals and plants, which entitles to claim
that there is a strict relationship of physical laws and moral values. This relationship creates
physico-moral order for the whole reality. Man according to Kołłątaj must take account of
that order in his practical activity, which is marked by natural permissions and responsibilities. Hence the natural human morality, is not sanctioned by anything beyond the law of
nature (priest Kołłątaj was a fervent believer in deism). Such morality in social and individual sphere requires a man to proceed above all in accordance with the fundamental values
of charity and justice. This paper discusses an idea physico-moral order of Kołłątajs, with
particular emphasis on his concept of natural ethics.
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Kołłątaj Hugo in: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t.1, Warszawa1984.
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W ocenie poznawczych dokonań uczonego należy uwzględniać również wartości heurystyczne widoczne we wpływie jego twórczości na dalszy rozwój wiedzy 1. Nowa wiedza
umożliwia nie tylko zobaczenie wcześniej niedostrzeganej niewiedzy, ale także uzasadnia
podejmowanie badań, które mogłyby ją zlikwidować. Staje się bowiem podstawą formułowania ważnych problemów, których rozwiązywanie łączyć się może z powstawaniem nowych przedmiotów badawczych. Aczkolwiek niektóre poznawcze i praktyczne problemy
[oraz związane z nimi dyscypliny] mogą być stare i nadal ciągle aktualne, to jednak nowa
wiedza pozwala na szerszy i głębszy sposób ich ujmowania i rozwiązywania.
Stworzenie przez T. Kotarbińskiego prakseologii jako ogólnej dyscypliny naukowej stało
się także teoretyczną podstawą rozwijania badań, których celem jest poznanie błędów.
Takie badania są współcześnie niezmiernie ważne zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia2. W tekście zostaną wyszczególnione dwa związane z twórczością
T. Kotarbińskiego obszary takich badań.
Pierwszy łączy się z formowaniem errologii – nowej poznawczej dyscypliny zmierzającej
1

2

Można wymienić różne postacie związanej z wartościami heurystycznymi owocności poznawczej wiedzy:
owocność empiryczną wyrażającą się w umożliwianiu poznania nowych zjawisk, owocność teoretyczną
znajdującą wyraz w tworzeniu nowych teorii oraz owocność problemową widoczną w odkrywaniu nowych
problemów. Patrz M. Łojewska, Aksjologia nauki, Prace Instytutu Nauk Ekonomiczno- Społecznych PW z. 51,
Warszawa 1992.
patrz M. Łojewska-Krawczyk, Błędy i rozwój myślenia. Rozważania errologiczne, in: Wokół wartości europejskich
Wybrane problemy, K. Gutowska i M. Maciejczak (red.), Warszawa 2010, s. 33-41.
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na podstawie interdyscyplinarnych badań do poznania różnych rodzajów błędów i stworzenia ich ogólnej teorii. T. Kotarbiński nie tylko dostrzegał i podkreślał znaczenie wiedzy
o błędach, ale także przeprowadzał na ich temat teoretyczne rozważania oraz przez kilkanaście lat obserwował i opisywał różne postaci błędów praktycznych – występujących
w życiu codziennym3.
Drugi obszar errologicznych badań [ i będącej ich rezultatem wiedzy] jest związany ze
szczególnie ważnym rodzajem błędów – błędami występującymi w myśleniu. Pojawiające
się w myśleniu błędy mają fundamentalny charakter, albowiem – co widział i akcentował
twórca prakseologii – stanowią główne źródło innych błędów.
Prakseologia i errologia
Prakseologia jako nowa ogólna dyscyplina ujmowała działanie z punktu widzenia związanych z nią pozytywnych wartości – przede wszystkim skuteczności, sprawności i racjonalności. Jednocześnie jej Twórca dostrzegał, że dla realizacji tych prakseologicznych wartości istotne jest nie tylko dysponowanie wiedzą pozytywną – określającą, jak powinno się
działać by eksponowane przez prakseologię wartości w działaniu i jego rezultatach obiektywizować, lecz nie mniej ważne znaczenie ma posiadanie wiedzy dotyczącej wartości negatywnych. Te negatywne prakseologiczne wartości, wskazujące, co jest z ich punktu widzenia
złe, i jak nie powinno się działać – a więc niesprawnie, nieracjonalnie, nieskutecznie lub
przeciwskutecznie – są obecne w różnych rodzajach działań ułomnych, które ogólnie wiążemy z błędami . Widział zatem T. Kotarbiński praktyczną niewystarczalność posiadania
wiedzy pozytywnej – chociaż przede wszystkim na niej się koncentrował w swych badaniach. I nawet można przypuszczać, że właśnie dlatego, że tworzył ogólną wiedzę pozytywną, tj. o zasadach dobrej roboty, mógł dostrzec, że na poziomie konkretnego działania –
bez względu na jego przedmiot i charakter – nie mniej ważne może być dysponowanie
wiedzą o złej robocie, czyli o charakteryzujących działanie człowieka mankamentach, a więc o
różnych brakach i ułomnościach, które są z błędami kojarzone. Można zauważyć nie tylko
ogólną słuszność formułowanych przez niego tez, ale również wskazać na potwierdzające
je wyniki prowadzonych współcześnie empirycznych badań 4.
3
4

T. Kotarbiński, Sprawność i błąd, Warszawa 1970, s. 169.
Mamy tu na uwadze min. badania prowadzone pod kierunkiem W. Younga. patrz W. Young, B. Hesketh,
A. Neal, Using „war stories” to train for adaptive performance: is it better to learn from error or success?, in: Applied
Psychology: An International Review 55/2006, s. 282-302. Badania te miały wykazać czy stosowana w szkoleniach
strategia skupiania uwagi na popełnionych przez innych ludzi błędach może okazać się efektywniejszą
w porównaniu ze strategią eksponującą przypadki pozytywne. Badacze przypuszczali, że szkolenia oparte na
ukazywanych i analizowanych błędach innych ludzi mogą być skuteczniejsze, min. ze względu na większe
zainteresowanie takimi przypadkami oraz większą łatwość ich zapamiętywania. W trakcie badań
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Miał również T. Kotarbiński wyraźną świadomość zarówno odrębności i autonomiczności prakseologicznych i moralnych wartościowań, jak i niezbędności liczenia się z jednymi i drugimi w ludzkim życiu 5. Aczkolwiek jest również prawdą, że w świecie praktycznych
działań – czyny niemoralne mogą się okazywać w skutecznym działaniu przydatne, a moralne mogą bywać nieskuteczne.
Należy podkreślić, iż zawarte w prakseologii ogólne zasady wykonywania wszelkich działań wymagają konkretyzacji w ich zastosowaniach do szczegółowych form aktywności. Nie
można bowiem sprawnie działać także bez empirycznej wiedzy o konkretnych czynnościach i przedmiotach aktywności. Toteż człowiek dążący do sprawnego działania powinien
posiadać zarówno ogólną wiedzę prakseologiczną, jak i specjalistyczną merytoryczną wiedzę i konkretne umiejętności, by móc działać w specyficznej sferze aktywności poprawnie
i sprawnie, wykonując określone czynności we właściwy sposób. Co więcej, również powinno się dysponować zarówno ogólną, jak i szczegółową wiedzą o błędach związanych
z konkretną sferą działania. Albowiem w wykonywaniu każdej czynności – podobnie jak w
jej rezultatach – mogą się pojawiać również swoiste błędy, na których popełnianie w zdecydowanie większym stopniu narażony jest człowiek pozbawiony wiedzy o błędach.
T. Kotarbiński miał także wyraźną świadomość, że wiedza o błędach powinna być rozwijana i praktycznie wykorzystywana w kształceniu. Można zatem widzieć w nim również
prekursora errologicznych badań ukierunkowanych na uzyskanie szerszej wiedzy o błędach.

5

przeprowadzano szkolenia strażaków podzielonych na dwie grupy. W pierwszej przedstawiano przypadki
opisujące rzeczywiste sytuacje, w których strażacy podejmowali błędne decyzje z negatywnymi skutkami.
Natomiast w drugiej grupie podawano pozytywne przykłady, w których strażakom udawało się uniknąć
negatywnych konsekwencji, ponieważ podjęte przez nich decyzje były prawidłowe. Analiza przeprowadzonych
szkoleń wykazała, że wśród strażaków, którzy przeszli szkolenia oparte na błędach nastąpiła większa poprawa
umiejętności oceny sytuacji niż u strażaków szkolonych za pomocą analizy poprawnych decyzji. Natomiast
wiele firm w prowadzonych szkoleniach popełnia błędy, ponieważ koncentruje się jedynie na pozytywnych
aspektach, ucząc podejmowania dobrych decyzji zamiast poświęcania dużej części zajęć na analizę
popełnianych błędów oraz wskazania jak można było ich uniknąć. Autorzy wskazują, że takie podejście
powinno być szerzej stosowane przez nauczycieli, trenerów sportowych, czyli wszystkich, którzy nauczając
mogą korzystać z tej strategii, a więc również przez rodziców, którzy np. powinni opowiadać dzieciom
o innych skrzywdzonych dzieciach, aby własne dzieci uczynić bardziej ostrożnymi. Patrz: I. N. Goldstein, J.S.
Martin, B.R. Cialdini, R 27 Kiedy dobry przykład może być złym przykładem, w : Tak! 50 sekretów nauki perswazji, MT
Biznes Ltd. Warszawa 2008.
Dostrzegając potrzebę łączenia wartości prakseologicznych z moralnymi T. Kotarbiński odwoływał się
dzielności. Przyjmował, że sprawność jako wartość prakseologiczna jest składnikiem dzielności, która wymaga
odwołania się do etyki. Albowiem dzielny jest mianowicie ten i tylko ten, kto działa sprawnie w sprawie godziwej.
Celowość, energia i ekonomiczność na usługach niecnego zamiaru nie tylko nie wystarczają do uzasadnienia dodatniej oceny
moralnej za całość działania, lecz przeciwnie, wzmagają negatywny jego charakter. T. Kotarbiński, Sprawność i błąd,
Warszawa 1975, s. 206; Ponadto T. Kotarbiński również ściśle łączył moralne aspekty z racjonalnymi.
Stwierdził: Gdy mam do wyboru więcej niż jedno działanie, wyborem rozumnym jest zawsze ten, który polega na wybraniu
działania zapobiegającego jakiemuś złu, lub takiego, który jakieś zło uchyli. Może też chodzić o zapobieganie
większemu złu lub o jego uchylanie. T. Kotarbiński, O realizmie krytycznym, in: Wybór Pism T1 Warszawa 1957,
s. 688.
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Jak pisał: najdobitniej uwydatnia się treść wskazań, dotyczących tego, jak należy działać, by działać
sprawnie – jeżeli podchodzi się do zagadnień od strony negatywnej i próbuje się sobie uprzytomnić złożone
formy działań wadliwych, … co jest może najbardziej pouczające6.
Nie ulega wątpliwości, że koniecznym warunkiem poznawczej możliwości dostrzeżenia
obecności i określenia charakteru działań wadliwych, tj. popełnianych w trakcie konkretnej
aktywności błędów, jest wcześniejsza adekwatna wiedza o błędach, uwzględniająca ich
różne rodzaje i przyczyny. Toteż niezbędne jest nie tylko wykorzystywanie już posiadanej
wiedzy o błędach, ale również podejmowanie nowych errologicznych badań – zarówno
teoretycznych, jak empirycznych – skierowanych na uzyskanie pełniejszej wiedzy o błędach.
Podstawowe problemy errologii
Podczas gdy prakseologia ma u swych podstaw pozytywne wartości związane z działaniami to errologia – jako dyscyplina błędy badająca i zmierzająca do stworzenia ogólnej
teorii błędów – wyrasta z określonego zbioru negatywnych wartości, łączonych z krytycznie ocenianymi działaniami i ich rezultatami. W ramach errologii pojawiają się podstawowe
teoretyczne kwestie: czym jest błąd? Jakie ogólne rodzaje i szczegółowe postaci błędów
można wyróżnić? Czym się różni pojęcie błędu praktycznego od pojęcia błędu teoretycznego? Jakie są przyczyny popełnianych błędów? Jakie błędy mają logiczny charakter i w jaki
sposób można je uporządkować? Jakie psychologiczne skłonności do błędów prowadzą?
Jakie błędy są socjologicznie generowane? W jaki sposób należy postępować, by nowych
błędów unikać, a już popełnione błędy poprawiać? Jeżeli przyjmiemy, że błąd jest specyficzną formą tworzonego przez człowieka zła, to czy zawsze można mówić o jego winie –
biorąc pod uwagę istnienie błędów zarówno subiektywnie zawinionych, jak i niezawinionych? Czym się różni zło przez błędy generowane od zła moralnego, chociaż te fundamentalne rodzaje zła mogą się ze sobą ściśle wiązać? Można błędnie myśleć o innym człowieku
– będąc jednocześnie przekonanym o prawdziwości swojego błędnego sposobu jego widzenia – i wyrządzić mu krzywdę swym postępowaniem, opartym na niesłusznym poglądzie.
Podstawowym i zarazem najogólniejszym podziałem wszystkich błędów jest podział na
występujące w zewnętrznych działaniach błędy praktyczne oraz na błędy w myśleniu,
obecne w umysłowych czynnościach, które chociaż same są wewnętrzne, ale je uzewnętrzniamy mówiąc i również obiektywizujemy zapisując. T. Kotarbiński obok błędów praktycz6

T. Kotarbiński, Sprawność i błąd, op. cit., s. 210, 116.
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nych wymieniał błędy teoretyczne – a w ramach błędów praktycznych także wyszczególniał
i odrębnie analizował ich ważny rodzaj: błędy praktyczne oparte na błędach myślowych 7.
Wydaje się, że podział błędów na błędy praktyczne jako związane z zewnętrznym działaniem i błędy w myśleniu jest z logicznego punktu widzenia bardziej przejrzysty niż podział
na błędy praktyczne i teoretyczne. Jego podstawą jest bowiem sfera rzeczywistości, w jakiej
błędy powstają. Natomiast pojawiające się w myśleniu błędy nie zawsze będą teoretyczne,
ponieważ błędy w myśleniu mogą mieć wysoce zróżnicowany charakter – i ich odrębne
rodzaje mogą być specyfikowane na podstawie wielu odmiennych kryteriów. Toteż wyróżnione przez T. Kotarbińskiego pojęcie błędu teoretycznego [jako przeciwieństwa błędu
praktycznego] przez niego określone w kategoriach poznawczych, tj. znajdujące wyraz
w przyjęciu myśli fałszywej8– wydaje się nazbyt wąskie. Albowiem po pierwsze, nie wszystkie
błędy w myśleniu będą w swym charakterze poznawcze, związane z akceptacją myśli fałszywej – i po drugie, nie wszystkie błędy poznawcze będą błędami teoretycznymi.
Chociaż można potraktować wyróżnione przez T. Kotarbińskiego błędy teoretyczne jako bardzo ważny rodzaj błędów poznawczych, to inną ich postacią będą sądy fałszywe
towarzyszące postrzeganiu i interpretowaniu konkretnych empirycznych zjawisk. W ich
przypadku błędy poznawcze odnosić się będą do wiedzy empirycznej, którą należy z epistemologicznego i metodologicznego punktu widzenia odróżniać od wiedzy teoretycznej
[chyba że przyjmie się słuszność filozoficznej koncepcji negującej to rozróżnienie]. Toteż
jeżeli zgodzimy się z powyższym rozróżnieniem [wiedzy empirycznej i teoretycznej], to
uznamy za nieuzasadnione mówienie o błędach teoretycznych w przypadku błędów poznawczych związanych z konkretnym doświadczeniem, ponieważ termin teoria będzie się
przede wszystkim kojarzyć z wiedzą ogólną, wyrażaną w języku, który zawiera pojęcia posiadające treści wykraczające poza doświadczenie.
Z drugiej strony można zauważyć, że teoretyczne i empiryczne aspekty [lub inaczej się
wyrażając poziomy] poznania, i tworzonej w ich ramach wiedzy, przenikają się wzajemnie i
często nie można ich od siebie oddzielić – ponieważ przyjęte teorie również determinują
sposób interpretacji treści postrzeganych zjawisk. A dążąc do uzyskania poznawczo wartościowej wiedzy i formułując zdania o konkretnych zdarzeniach, czyli faktach, nazywane
w metodologicznych rozważaniach zdaniami faktualnymi lub jednostkowymi, także przyjmujemy różne teoretyczne założenia, chociaż nie musimy być świadomi ich, często milczącej, akceptacji.
7
8

patrz T. Kotarbiński, Sprawność i błąd, op. cit., s. 191- 194.
Ibidem, s. 170; T. Kotarbiński łącząc z błędami praktycznymi różne postaci przeciwcelowego zachowania się
odróżnia pojęcie błędu praktycznego od pojęcia błędu teoretycznego, który polega na myśli fałszywej.
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Wydaje się jednak, że na poziomie obecnej, ograniczonej, wiedzy o błędach trudno
o posługiwanie się ścisłym i ogólnym językiem, tym bardziej, że istnieją różne – lecz niedostatecznie precyzyjnie określone i stosowane w różnych kontekstach sposoby używania
słowa błąd9 .
Błędy praktyczne
Błędy praktyczne generalnie związane z zewnętrznymi działaniami poza myślenie wykraczają, chociaż – jak wspominaliśmy – bardzo często łączą się z wcześniejszymi błędami
myślenia. Pisząc o błędach praktycznych T. Kotarbiński łączył z nimi różne postaci przeciwcelowego zachowywania się i pojawiania się w postępowaniu różnorakich niezaplanowanych defektów, wymieniał np. w ramach działań ruchy daremne lub przeciwcelowe, czyli
realizujące cel przeciwny do zamierzonego.
Błędami praktycznymi będą czynności jednostek lub grup [lub ich brak w przypadku
błędów zaniechania] wykonane w sposób wolny – lecz nieskuteczny. Nieskuteczność jako
główna negatywna wartość prakseologiczna była w przypadku popełnienia błędu praktycznego zasadniczo możliwa do uniknięcia. Została bowiem spowodowana zastosowanym
[niewłaściwym] sposobem działania, kiedy teoretycznie istniała możliwość by działanie
okazało się skuteczne. Sama nieskuteczność nie musi się zawsze łączyć z błędnym działaniem – bowiem może być spowodowana przez różne obiektywne przyczyny, całkowicie
niezależne od człowieka, zwłaszcza działającego w warunkach nader ograniczonej wiedzy.
Tym nie mniej popełnienie błędu – podobnie jak w sferze moralnej bycie za coś odpowiedzialnym [także za popełnienie błędu] – związane jest zawsze z przypisaniem negatywnie
ocenianego czynu jakiemuś jednostkowemu lub zbiorowemu podmiotowi 10.
Co więcej, samo stwierdzenie wystąpienia błędu wymaga poprawnego poznawczego
ustalenia, że określony błąd rzeczywiście został – i przez kogo – popełniony. Chociaż w
niektórych przypadkach może być trudne odkrywanie popełnianych błędów oraz poznawanie ich rzeczywistych przyczyn, np. kiedy na łączone z błędami zdarzenia wywierały
wpływ liczne, na siebie oddziaływające czynniki, i to bardzo różnej natury. Niejednokrotnie
w poszukiwaniu przyczyn popełnionych błędów praktycznych bardziej widoczne być mogą
– w przeciwieństwie do ich rzeczywistych przyczyn – określone psychologiczne skłonności
9

10

Trudności z ogólnym i ścisłym wyrażeniem istoty błędów przypominają uwagi L. Wittgensteina na temat języka
i gier językowych. [patrz L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa 1972]. Mamy bowiem wielość
różnych sposobów użycia słowa błąd, pomiędzy którymi występują powiązania i rodzinne pokrewieństwa, ale
nie widać sposobu dotarcia do do jednego porządku ukazanego w jednej strukturze języka. To samo
spostrzeżenie odnosi się tego szczególnego rodzaju błędów, jakimi są błędy występujące w myśleniu.
patrz M. Łojewska-Krawczyk, Odpowiedzialne działanie a skuteczność i wiedza, in: Odpowiedzialność centralną kategorią
aksjologiczną współczesności, M. Łojewskiej-Krawczyk (red.), Warszawa 1996.
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ludzi do błędnego myślenia o przyczynach. Wśród tych skłonności należy wymienić min.
związaną z egotyzmem atrybucyjnym oraz personalizacją 11 tendencję do jednostronnego i
nieuzasadnionego obarczania winą za błędy jednej strony. Często również występuje błędna
tendencja do monokauzalnego określania przyczyn – nazbyt uproszczonego i nie liczącego
się z sytuacyjną złożonością.
W błędach praktycznych poza nieskutecznością mogą się również pojawiać inne, często
znacznie poważniejsze, aksjologicznie negatywne konsekwencje, które dotyczą różnych
podmiotów i przedmiotów i powstają zwłaszcza w sytuacjach, kiedy – w sposób niejako
łańcuchowy – jedne błędy bezpośrednio generują inne błędy oraz inne postaci zła. Szczególnie wielkie i tragiczne mogą być skutki błędów praktycznych spowodowanych wcześniejszymi błędami poznawczymi. Jak T. Kotarbiński zauważył – błędy praktyczne oparte
na błędach myślowych są grupą błędów zarówno najważniejszych, jak i najczęściej rozpowszechnionych12.
Różne rodzaje i konkretne, bardzo liczne, przypadki błędów praktycznych popełnianych
w życiu codziennym T. Kotarbiński obserwował i zapisywał przez kilkanaście lat, aby w ten
sposób zgromadzić empiryczną wiedzę o błędach13. Zastanawiał się również nad ich różnorakimi przyczynami; widział wielość psychologicznych uwarunkowań, np. zwracał uwagę
na braki w motywacji zachowania [np. brak odpowiedniego impulsu bądź do ruchu lub
powściągu] . Wśród błędów praktycznych w codziennym życiu się pojawiających wymieniał
T. Kotarbiński następujące rodzaje:
przegapienia, np. kiedy się wsiadło do niewłaściwego pociągu, nie złożyło podpisu na
dokumencie
wadliwe postępowanie w formie quid pro quo, kiedy coś jest wzięte za coś innego
zmyłki o charakterze perseweracji automatycznej, charakteryzujące ludzi roztargnionych
gubienie, zaprzepaszczanie
11

12
13

Przez egotyzm atrybucyjny jest rozumiana skłonność do jednostronnego postrzegania siebie i swych działań
jako przyczyny zdarzeń pozytywnie ocenianych i zaprzeczania, że jest się przyczyną zdarzeń negatywnych.
Błędne jest tu nieuzasadnione wyolbrzymianie własnych zasług oraz zmniejszanie lub całkowite negowanie
swojej winy. Natomiast w przypadku personalizacji występuje błąd psychologiczny przeciwny do egotyzmu
atrybucyjnego – polegający na jednostronnym przypisywaniu sobie odpowiedzialności za negatywnie oceniane
zdarzenia. patrz: Złudzenia, które pozwalają żyć, M. Koft, T. Szustrowa (red.), Warszawa 2001.
patrz T Kotarbiński, Sprawność i błąd, op. cit., s. 192.
T. Kotarbiński łącząc z błędami praktycznymi różne postaci przeciwcelowego zachowywania w tekście Błąd
praktyczny i jego rodzaje wspomina o kilkuset własnych obserwacjach notowanych w ciągu kilkunastu lat,
dotyczących istoty i różnych postaci przeciwcelowego zachowania się, czyli popełniania błędów praktycznych. Przykłady
błędów praktycznych dotyczyły czynów jednostkowych, głównie z życia prywatnego. Jednakże podobne
defekty postępowania mają miejsce – jak był T. Kotarbiński przekonany – w życiu publicznym i w życiu w ogóle. T.
Kotarbiński, Sprawność i błąd, op. cit., s. 169.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

Maria Izabela Łojewska-Krawczyk

52

zapominanie zrobienia czegoś
spóźnianie się spowodowane np. opieszałością jako postacią lenistwa
nieudane poszukiwanie rzeczy zagubionej
zaniedbywanie ingerencji, np. po zlikwidowaniu w parku sadzawki utrzymuje się tablicę zakazującą zbliżania się do niej
reakcje gorączkowe, kiedy palnęliśmy głupstwoużywając obraźliwego słowa.
Poza błędami praktycznymi obserwowanymi w życiu codziennym i w życiu osobistym
poszczególnych jednostek istnieją zróżnicowane błędy praktyczne pojawiające się we
wszystkich sferach społecznego działania. Na przykład popełniane są błędy w nauczaniu,
wychowywaniu, w zarządzaniu, polityce, odżywianiu itd. – a więc istnieją niezliczone błędy
praktyczne odnoszące się do każdej czynności, towarzyszące pełnieniu każdej roli, obecne
w każdym zawodzie, występujące w funkcjonowaniu każdej instytucji.
Mając na uwadze wielkie ilości zróżnicowanych postaci błędów praktycznych próbował
T. Kotarbiński określić zasady ich podziału, aby zapewnić ich poprawną klasyfikację.
Przede wszystkim wyróżnił błędy praktyczne pochodne od błędów teoretycznych oraz
błędy od nich niezależne.
Innym ważnym kryterium podziału błędów praktycznych przez niego uwzględnianym
było odwołanie się do umiejscowienia lub bezpośredniej przyczyny błędu. Z jednej strony
wymieniał błędy spowodowane zastosowaniem niewłaściwego sposobu działania – kiedy
wymagana czynność zostaje wykonana nie tak, jak powinna. Ma wówczas miejsce wykonanie
niewłaściwego ruchu. Z drugiej strony błędem może być brak wymaganej czynności, czyli
niewykonanie ruchu potrzebnego14. Należy zauważyć, że wskazany wyżej przez T. Kotarbińskiego sposób podziału błędów praktycznych ma charakter bardziej ogólny, a więc może
i powinien być również stosowany do wielu różnych błędów pojawiających się w myśleniu
– kiedy albo określona czynność umysłowa zostanie niepoprawnie wykonana – albo w
ogóle jej nie będzie, chociaż powinna mieć miejsce.
Jeszcze innym kryterium podziału błędów praktycznych, dostrzeganym przez T. Kotarbińskiego, jest rodzaj źródła błędów. Zwłaszcza chodziło mu o prowadzące do błędów
różne automatyzmy oraz błędy mające inne źródła, np. słabość wzroku lub innych zmysłów, czy też określone czynniki psychologiczne osłabiające uwagę. Wyszczególniając rodzaje błędów ze względu na ich przyczyny można byłoby wymienić jeszcze inne źródła
błędów, np. poza zróżnicowanymi psychologicznymi i biologicznymi czynnikami, które do
błędów prowadzą, mogą być także błędy warunkowane socjologicznie, kulturowo czy pato14

Ibidem, s. 194.
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logicznie15.
T. Kotarbiński dokonuje również podziału błędów praktycznych z punktu widzenia efektu,
a ściślej stosunku efektu praktycznego do tego, co się chciało widzieć jako skutek. W ramach tego rodzaju błędów wymienia następujące ich postaci: błędy, które nas pozbawiają tego, co mieliśmy,
które nam nie pozwalają odzyskać tego, co mieliśmy i które nam dają nie to, co mieć chcieliśmy, lecz tego
czegoś antytezę lub namiastkę16. W każdym takim konkretnym przypadku wystąpienia błędu
praktycznego pojawia się nieskuteczność działania widoczna w rozziewie pomiędzy tym, co
było [niekoniecznie świadomie] zamierzone, a tym, co zostało wytworzone.
Widział T. Kotarbiński, że można klasyfikować błędy praktyczne do woli, wedle rozmaitych
punktów widzenia i dla rozmaitych celów17. Miał jednocześnie świadomość istnienia istotnych
ograniczeń w aktualnie posiadanej wiedzy o błędach praktycznych, uniemożliwiających
przeprowadzenie ich adekwatnej klasyfikacji: Nie umiemy w obecnej fazie opracować takiej klasyfikacji, która by dla każdego wyróżnionego podziału pozwoliła podać swoisty środek zaradczy18.
Dostrzegając związek popełnianych błędów z wiedzą T. Kotarbiński zdawał sobie również sprawę, że ze względu na istniejące, lecz często nie dostrzegane [a także niedostrzegalne w danym czasie] ograniczenia wiedzy, błędne wyniki możemy uzyskać działając racjonalnie w świetle aktualnie posiadanej wiedzy, jak i odwrotnie też może się przydarzyć.
Słusznie zauważył, iż częstokroć błądzimy postępując racjonalnie, częstokroć popełniamy rozumne,
racjonalne błędy praktyczne – podobnie jak również bywają powodzenia nieracjonalne19. T. Kotarbiński zauważał istnienie paradoksu zbawiennej irracjonalności i paradoksu pożyteczności ignorancji. W tym ostatnim przypadku mistrz może przegrać z ignorantem, ponieważ nie przypuszcza, że można aż tak bardzo nierozumnie postępować.
Natomiast główny paradoks rozumnego działania polega wg T. Kotarbińskiego na tym,
że nie znosi ono pełni racjonalizacji – albowiem jeżeli działanie ma być skuteczne, to nie można
odkładać jego rozpoczęcia do czasu uzyskania pełnej wiedzy. Czyn nie może czekać, aż myśl
dojrzeje całkowicie20 .Można tę myśl Twórcy prakseologii zilustrować przykładem: gdyby
lekarz czekał na rozpoczęcie leczenia poważnie chorego człowieka do czasu przeprowadzenia wszystkich wskazanych badań, to chory mógłby rozpoczęcia leczenia nie doczekać.
Widział także T. Kotarbiński, że poprzedzające działanie myślenie [namysł] może nie-

15
16
17
18
19
20

patrz np. A. Grzywa, Pogranicza psychiatrii drogi i bezdroża umysłu, Lublin 2009; Z. Chlewiński, A. Grzywa,
Urojeniowa wizja świata, Warszawa 1992.
T. Kotarbiński, Sprawność i błąd, op. cit., s. 194.
Ibidem, s. 195.
Ibidem.
Ibidem, s. 192, 193.
Ibidem, s. 269.
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kiedy sprawnemu działaniu przeszkadzać – i to nie tylko wtedy, kiedy jest błędne [wadliwe,
prowadzące do uznawania fałszów za prawdę lub do przyjmowania programów przeciwcelowych] –
lecz i wtedy, kiedy wślizguje się na miejsce działania w chwili, w której działanie jest konieczne 21.
A dzieje się tak, ilekroć refleksja nad zasadnością lub tokiem działania paraliżuje jego wykonanie 22.
Toteż czasami osiąganiu celu sprzyja zaprzestanie o nim myślenia. W ten sposób myślenie
również może utrudniać efektywne działanie. A normą jest, że działanie umożliwiające poznanie dochodzi do skutku przed poznaniem potrzebnym do tego, by temu działaniu zapewnić skuteczność 23.
Błędy w myśleniu – przedmiot errologii myślenia
Podczas gdy errologia jest zainteresowana uzyskaniem ogólnej wiedzy o błędach, to errologia myślenia zajmuje się poznawaniem błędów występujących w myśleniu.
Teoretyczną podstawą określania błędów i błędnych form myślenia jest odniesienie do
pozytywnych wartości myślenia. Toteż skoncentrowana na badaniu tych pozytywnych wartości aksjologia myślenia, której problemami również T. Kotarbiński się zajmował 24, jest
podstawą errologii myślenia. W najogólniejszym sensie błędnym będzie myślenie pozytywnych wartości nie zawierające, natomiast posiadające różne mankamenty. Błędy pojawiają

21
22
23
24

Ibidem, s. 271.
Ibidem, Miał tego wyraźną świadomość M. Jackson, wypowiadając myśl, że największym błędem tancerza jest
w trakcie tańczenia myślenie.
Ibidem, s. 273 Jak T. Kotarbiński zauważa [s. 274] ujął tę prawdę Arystoteles w pięknym powiedzeniu: Co
powinniśmy czynić, uprzednio się tego nauczywszy, tego uczymy się, dopiero czyniąc to właśnie.
Aksjologia myślenia – jako część aksjologii zajmującej się naturą wszystkich wartości – bada przede wszystkim
związane z myśleniem wartości pozytywne. Występują one z jednej strony – jako wartości uznawane – w
przekonaniach dotyczących tego, jakie myślenie jest cenne i jaką powinno mieć postać i jakie cechy powinny
posiadać jego wytwory. Natomiast jako wartości zrealizowane są obecne w myśleniu i jego rezultatach. Taką
główną wartością w myśleniu zorientowanym poznawczo jest prawda. O różnych wartościach wiedzy
naukowej, które są jednocześnie wartościami odnoszonymi do myślenia piszę w pracy: Aksjologia nauki,
Warszawa 1992. W ramach wartości poznawczych wyróżniane są poza prawdą następujące wartości:
racjonalność. Zawartość informacyjna, głębia oraz wartości heurystyczne.
T. Kotarbiński zwraca również uwagę, że uniwersalne prakseologiczne zasady dobrej roboty mogą być także
odniesione do myślenia.. Należy do nich np. zasada dokładności roboty, która również obowiązuje myśliciela i
znajduje wyraz w solidności. T. Kotarbiński łączy z nią dążenie, by tworzone dzieła [utwory] miały trwałą
wartość, której przeciwieństwem jest tandeta intelektualna.[Sprawność i błąd, s. 231] oznaczająca wytwór nietrwały w
takiej dziedzinie wytwarzania, gdzie są możliwe i oczekiwane wytwory trwałe. Trwałość rozumiana jako wyrażenie
utworu pracy umysłowej w zobiektywizowanym języku jest tylko powierzchowną odmianą solidności. Mówiąc
o solidności w odniesieniu do dzieł naukowych T. Kotarbiński określa ją jakością przedstawionego
uzasadnienia. Jak stwierdza: Tym solidniejsze jest bowiem dzieło piśmiennictwa naukowego, im lepiej są uzasadnione jego tezy
[Ibidem, s. 235]. Innym aspektem pozytywnie wartościowanych cech myśli jest jasność – związana z
wnikliwością i dokładnością ich wyrażania. T Kotarbiński te pozytywnie wartościowane cechy racjonalnego
myślenia dostrzegał zwłaszcza u swego nauczyciela K. Twardowskiego. Natomiast ich przeciwieństwem był
min. werbalizm, z którym walczył również W. Witwicki.
T. Kotarbiński widział również istotne trudności połączenia jasności z głębią – uniwersalną wartością, także
odnoszącą się do myślenia. Wyraził je w swoim wierszu: Do jasnych dążąc głębin – nie mógł trafić w sedno / Śledź
pewien, obdarzony naturą wybredną / Dokądkolwiek wędrował, zawsze nadaremno / Tu jasno, ale płytko – tam głębia, lecz
ciemno [T. Kotarbiński, Wesołe smutki, Warszawa 1957, s. 13].
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się wtedy, kiedy dana umysłowa czynność [lub i jej rezultat] nie jest taka, jaka być powinna
lub kiedy dana czynność, która powinna mieć miejsce w ogóle się nie pojawia. Na przykład
błędem logicznym może być w myśleniu racjonalnym niepoprawna definicja lub brak definicji. Pojawiające się w myśleniu błędy oraz błędne sposoby myślenia tworzą sferę poznawczego zła powstającego w trakcie aktywności umysłowej. Występują one w bardzo
licznych postaciach – i nie tylko trudno je wszystkie wymienić, ale również określić w sposób adekwatny – zarazem ogólny i ścisły oraz podzielić na różne klasy, spełniające logiczne
standardy. Również na pytanie: czym są błędy myślenia trudno udzielić zadowalającej, zarówno ogólnej i ścisłej odpowiedzi.
Podawane w literaturze definicje błędów myślenia okazują się za wąskie – ponieważ odnoszą się jedynie do niektórych rodzajów błędów 25. A rozmaite błędy myślenia można
wyróżniać stosując odmienne kryteria, min. na podstawie rodzaju czynności umysłowej,
nadrzędnego celu myślenia, rodzaju myślenia, fazy myślenia , sposobu myślenia lub charakteru źródeł błędów26.
Błędy obecne być mogą we wszystkich umysłowych czynnościach oraz czynnościach
zapośredniczonych przez myślenie – lecz poza nie wykraczających – jak obserwacja i postrzeganie. Albowiem każda szczegółowa umysłowa czynność – np. definiowanie, klasyfikowanie, wnioskowanie, uzasadnianie, wyjaśnianie , odkrywanie i określanie problemów,
generowanie pomysłów rozwiązania i ich sprawdzanie, tworzenie koncepcji pracy i pisanie
tekstu – może być w sposób prawidłowy lub błędny wykonana.
Mówiąc o pojawiających się w aktywności umysłowej błędach należy także się liczyć ze
specyfiką różnych faz myślenia, bowiem w każdej fazie mogą się pojawiać swoiste błędy.
Już samo niedostrzeganie obecnych w myśleniu faz uniemożliwia analizę występujących
25

26

Taką zbyt wąską definicję błędów myślenia można znaleźć u Z. Chlewińskiego i A. Grzywy in: Urojeniowa wizja
świata, Warszawa 1992. Definiują oni błąd w myśleniu jako uważanie za prawdziwe czegoś, co nie jest
prawdziwe lub niedostrzeganie istotnych cech zjawiska. Podobne rozumienie błędu można znaleźć u T.
Hobbesa [Elementy filozofii, T 1, Kraków 1956, s. 69]: Popełniają błędy wypowiadając twierdzenia i przeczenia, gdy jakiejś
rzeczy przypisują nazwę, która nie jest nazwą tej rzeczy. Taki przykład błędu zawiera wypowiedź, że są dwa słońca
kiedy widzi się słońce na niebie i jego odbicie w rzece. Z kolei T. Kotarbiński zwracając uwagę, że słowa
prawdziwy i fałszywy są dwuznaczne w odniesieniu do zdań i do myśli formułuje propozycję by mówić zdanie
prawdziwe i zdanie fałszywe, a w odniesieniu do myśli stosować określenia myśli trafne i myśli błędne. T. Kotarbiński:
Dzieła wszystkie, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum 1990, s. 116. Ponadto
możemy wyodrębnić następujące różne sposoby użycia zwrotu błędnie myślisz: [1] zdanie fałszywe uważasz za
prawdziwe – najczęstszy poznawczy sposób rozumienia; [2] błędnie myślisz w sensie metodologicznym –
popełniasz błąd nieracjonalnej akceptacji – przyjmujesz pogląd bez uzasadnienia; [3] błędnie myślisz w sensie
czynnościowym – jakąś konkretną umysłową czynność niepoprawnie wykonujesz, np. źle definiujesz lub
niepoprawnie wnioskujesz; [4] błędnie myślisz oznacza niewłaściwą interpretację postrzeganych zjawisk; [5]
twój sposób myślenia jest niewłaściwy, np. myślisz jednostronnie.
piszę o tym in: Błędy i rozwój myślenia, op. cit. oraz w szerszym zakresie w pracy: Błędy w myśleniu [w druku] O
różnych błędach i przeszkodach myślenia piszę też w III rozdziale [pt. Błędy i przeszkody myślenia] pracy: Sztuka
myślenia, Warszawa 2005.
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w nich specyficznych czynności i może być uważane za wyraz błędnego – nazbyt uproszczonego [popełniającego błąd nadmiernej symplifikacji] myślenia o myśleniu. A wszystkie
błędy myślenia również się pojawiają w myśleniu o myśleniu, z czego możemy sobie nie
zdawać sprawy, ponieważ często o naszym myśleniu – o tym, czym jest , i jak powinniśmy
myśleć, a jak rzeczywiście myślimy – w ogóle nie myślimy.
Wyróżnia się trzy podstawowe fazy myślenia i w każdej mogą być popełniane swoiste
błędy. Pierwsza łączy się z pojawianiem lub odkrywaniem problemów. Druga faza związana
jest z twórczym myśleniem – to faza generowania pomysłów rozwiązania. Trzecia faza
eksponuje racjonalne podejście widoczne w ocenie i uzasadnianiu stworzonych pomysłów
oraz opracowaniu końcowego rezultatu.
Problemy odkrywamy w określonej sytuacji, która wyraża obiektywną stronę problemu –
widzimy w niej podstawę odczuwania i dostrzegania pewnego braku czy trudności. Podczas
gdy bezpośrednim rozwiązaniem problemu poznawczego będzie uzyskanie wiedzy prawdziwej, to w innych problemach jesteśmy zainteresowani realizacją różnych pozapoznawczych wartości – np. powrotem do zdrowia w przypadku choroby.
Każdy dostrzegany problem będziemy się starać w myśleniu racjonalnym słownie wyrazić, to znaczy ująć go w określonym pytaniu. Jeżeli problem ma poznawczą naturę, to wyrażamy go w pytaniu precyzującym to, czego jeszcze nie wiemy i chcielibyśmy się dowiedzieć. W ten sposób już posiadana wiedza pozwala przybliżyć istniejącą niewiedzę przez jej
słowne określenie.
Najczęściej pojawiającym się błędem w pierwszej fazie myślenia jest niedostrzeżenie pojawiającego się problemu bądź jego niepoprawne ujęcie. Jeżeli problemu nie dostrzeżemy,
to nie będzie on dla nas istniał – i nie będziemy mogli w ogóle myśleć o jego rozwiązaniu.
A nierozwiązywanie pojawiających się praktycznych problemów we właściwym czasie może
generować wiele innych, i to znacznie poważniejszych, problemów. Natomiast w innych
przypadkach – kiedy problem jest dostrzegany – błędne może być jego poznawcze ujęcie.
A źle sformułowany problem uniemożliwia rozwiązanie istniejącego problemu.
Biorąc pod uwagę główny cel myślenia może być ono ukierunkowane bądź poznawczo
bądź praktycznie. W myśleniu poznawczo ukierunkowanym celem aktywności umysłowej
jest przede wszystkim uzyskanie wiedzy prawdziwej. Toteż w błędach poznawczych błędne
myślenie ma miejsce wtedy, kiedy myśląc, że mamy do czynienia z prawdą, stykamy się
z fałszem. Natomiast w myśleniu ukierunkowanym praktycznie chodzi o podjęcie słusznej
decyzji dotyczącej konkretnego działania lub – jak w naukach praktycznych – o stworzenie
ogólnej wiedzy o wartościach instrumentalnych, umożliwiających sprawne i skuteczne
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działanie.
Znaczenie dążenia do prawdy jako poznawczego celu myślenia było zauważane już
przez Arystotelesa27 i jest przyjmowane w definicjach błędu myślenia przez wielu wybitnych
badaczy, w tym również przez T. Kotarbińskiego. Istnieje zatem tendencja by przez błędy
myślenia rozumieć błędy poznawcze, których istotą jest uważanie fałszu za prawdę.
Istotnym warunkiem zdobycia pogłębionej wiedzy o innych rodzajach błędów myślenia
jest dysponowanie gruntowną wiedzą o samym myśleniu – i to zarówno wiedzą psychologiczną – teoretyczną i empiryczną o tym, czym jest myślenie, jakie są jego cele i etapy rozwojowe, rodzaje myślenia i fazy – oraz w jaki sposób ludzie myślą i jakie skłonności do
myślenia w określony sposób przejawiają. Z drugiej strony poza opisową wiedzą o myśleniu
niezbędna jest również, związana z aksjologią myślenia, wiedza normatywna – określająca
poprzez odniesienie do wartości sposoby myślenia pozytywnie ocenianego, zarówno racjonalnego, jak twórczego.
Błędy logiczne w myśleniu racjonalnym
W ramach tradycyjnego filozoficznego podejścia do myślenia – związanego z myśleniem
racjonalnym – koncentrowano się na błędach logicznych, które były najwcześniej poznaną
grupą błędów. Twórca logiki Arystoteles wiele miejsca poświęcił na ich systematyczne
przedstawienie wprowadzając zasadniczy podział na błędy logiczne zależne i niezależne od
języka. W filozofii nowożytnej w szerszym zakresie błędami myślenia i ich różnymi źródłami interesował się min. F. Bacon28.
Aczkolwiek błędy logiczne nadal mają podstawowy charakter – nie można się jednak do
nich ograniczać. Odnoszą się one bowiem do racjonalnego myślenia – a istnieją inne rodzaje i fazy myślenia, w których zasady logiki nie obowiązują. Błędy logiczne nie mają zastosowania w fazie generowania pomysłów oraz w myśleniu intuicyjnym i metaforycznym 29.
27
28

29

Jak zauważył Arystoteles: Nie możemy też wymienić lepszej funkcji myślenia czy myślącej części duszy jak zdobywanie
prawdy. Arystoteles: Zachęta do filozofii, Warszawa 2010, s. 28.
Teoria idoli F. Bacona zakładała uniwersalną błędność zdanego na siebie rozumu i określała jej główne
przyczyny. Idole plemienia [idola tribus] mają źródło w naturze ludzkiej, której właściwości narzuca rozum na
świat i w ten sposób go deformuje. Idole jaskini [idola specus] to idole poszczególnych jednostek subiektywnie
ujmujących świat. Idole rynku [idola fori] mają swe źródła w niejasnym, wieloznacznym języku. W końcu idole
teatru [idola theatri] określają błędy pochodzące z kultury, tj. z podzielanych w społeczeństwie poglądów oraz
szkół filozoficznych. F. Bacon sądził, że rozum ludzki nie zasługuje na zaufanie, gdyż objawia o wiele większą
skłonność do błędu niż zmysły i ma głęboko zakorzenione złe nawyki. [F. Bacon, Novum organum, Warszawa 1955, s. 32,
55]. Błędami myślenia zajmował się min. T. Hobbes, J. Locke, J. S. Mill, a na szczególną uwagę w kontekście
aksjologii myślenia zasługują rozważania J. Locke‟a.
Piszę o tym w rozdz. III pt. Błędy w różnych fazach myślenia in: Błędy w myśleniu [w druku]. W tej pracy
podkreślając znaczenie wiedzy o błędach dla rozwoju racjonalnego i twórczego myślenia przedstawione są
wybrane aspekty tej złożonej i poznawczo doniosłej problematyki. Obok założeń ogólnej teorii błędów
zostały określone główne błędy w myśleniu występujące oraz błędne sposoby myślenia. Przedstawiono
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W logice klasycznej ściśle ze sobą wiązano zasady poprawnego myślenia oraz poprawnego słownego wyrażania myśli. Poprawne logiczne myślenie wymagało możliwie jasnego
i ścisłego językowego wyrażania myśli w słowach i zdaniach. A zatem popełnia błędy logiczne, po pierwsze ten, kto myśli oraz mówi lub pisze niejasno, nieściśle – a więc używa
wieloznacznych słów i kto formułuje mgliste twierdzenia, których treść nie została ustalona
i słuchacz lub czytelnik albo takich wypowiedzi nie rozumie albo rozumie je opacznie.
Po drugie, z logicznego punktu widzenia uznanie prawdziwości zdań wymaga nie tylko
ich poprawnego słownego wyrażenia, ale również uzasadnienia – związanego z odwołaniem się przy ich akceptacji do metody, ukazującej obiektywną podstawę uznawania prawdziwości lub słuszności. Uzasadnianie jest fundamentalnym wymogiem racjonalnej akceptacji przekonań.. Aczkolwiek pogląd nieuzasadniony nie musi być fałszywy – a uzasadniony
prawdziwy, ale brak uzasadnienia lub jego pozory, wykluczają racjonalną akceptację. Nie
jest uzasadnieniem subiektywna wiara, poczucie oczywistości, odwołanie się do autorytetu
czy powołanie się na społeczne gwarancje prawdziwości w postaci rozpowszechnionego
w społecznym otoczeniu uznawania prawdziwości lub słuszności poglądu. Przyjmowanie
zdań i poglądów bez uzasadnienia jest podstawowym błędem metodologicznym i może on
być nazwany błędem bezkrytycznej, tj. bezpodstawnej akceptacji.
Aby móc błędów logicznych nieświadomie nie popełniać należy posiadać elementarną
kulturę logiczną związaną z wiedzą o zasadach logicznego myślenia oraz o możliwych błędach. Posiadanie takiej kultury jest szczególnie pożądane, ponieważ powstające w myśleniu
błędy, bez wiedzy logicznej niedostrzegane – łącząc się z wykraczającymi poza myślenie
zewnętrznymi czynnościami i podejmowanymi decyzjami mogą rzutować na całe życie
człowieka. Toteż wiedza o myśleniu i błędach logicznych jest potrzebna wszystkim ludziom
zainteresowanym jakością swojego myślenia – albowiem brak takiej wiedzy jest jedną
z istotnych przyczyn popełniania błędów.
Popełnione błędy praktyczne często łatwo mogą być zauważone, co w wielu przypadkach umożliwia ich szybką poprawę. Albowiem mankamenty błędnego działania mogą być
wyraźnie widzialne – np. kiedy postawione konkretne cele będą niezrealizowane, i tym
samym działanie będzie nieskuteczne. Natomiast bardziej złożona z poznawczego punktu
widzenia może być sytuacja w przypadku wystąpienia błędów w myśleniu. Przede wszystkim popełniane w nim błędy mogą być bardzo często ukryte i niezauważane, zwłaszcza
przez osoby nie posiadające wiedzy o błędach i nieświadome poznawczych mankamentów
również niektóre psychologiczne i socjologiczne źródła błędów; zwrócono także uwagę, iż błędy są
powszechnie wykorzystywane we współczesnej propagandzie oraz poruszono kluczową kwestię możliwych
sposobów radzenia sobie z błędami.
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swojego myślenia. Co więcej, ludziom popełniającym w swym myśleniu błędy mogą towarzyszyć również błędne myśli o poprawności ich błędnego myślenia.
Nie można również pomijać częstego występowania różnorakich psychologicznych
skłonności prowadzących do błędnego myślenia – i następnie jego utrzymywania. Jak np.
w przypadku uporczywego trwania przy tym, co zostało wcześniej za prawdziwe i słuszne
uznane30. Postępując zgodnie z takimi skłonnościami można popełniać liczne błędy całkowicie sobie tego nie uświadamiając31. I aby takie uświadomienie mogło mieć miejsce niezbędne jest poza wiedzą o błędach wcześniejsze uzyskanie psychologicznej wiedzy
o skłonnościach prowadzących do błędnego myślenia, a następnie podjęcie wysiłku by
takim skłonnościom nie ulegać.
Logika i błędy logiczne w ujęciu T. Kotarbińskiego
T. Kotarbiński podkreślał fundamentalne znaczenie w kształceniu racjonalnego myślenia
logiki – i w jej ramach wiedzy o błędach. Uważał, iż logika tradycyjnie pojmowana jako
narzędzie [Organon u Arystotelesa i Novum Organum u F. Bacona] powinna być niezbędnym szkolnym przedmiotem uczącym przede wszystkim metody poprawnego myślenia,
a zwłaszcza poprawnego rozumowania32. Zdawał sobie sprawę, że przy takim jej rozumieniu uwzględniana w kształceniu logika nie może być utożsamiana z logiką matematyczną
traktowaną jako gałąź matematyki -- i pozbawioną odniesień do realnego myślenia i jego
problemów.
Podobne poglądy na znaczenie logiki w szkolnej edukacji miał nauczyciel T. Kotarbińskiego K. Twardowski. Zwracał on uwagę na potrzebę – nie specjalistycznego – lecz ogólnego logicznego wykształcenia, które powinien posiadać każdy człowiek, aby móc poprawnie rozumować. K. Twardowski dostrzegał rażący brak takiego wykształcenia i częste po30
31

32

Piszę o tym w rozdziale 4: Błedne sposoby myślenia in: Błędy w myśleniu [w druku].
patrz G. B. Moskowitz, Zrozumieć siebie i innych, Gdańsk 2009 oraz: Złudzenia, które pozwalają żyć, M. Kofta,
T. Szustrowa (red.), Warszawa 2001. Także B. Suchodolski już dawno zwracał uwagę na naturalne skłonności
ludzi do prowadzenia łatwego życia umysłowego, które cechuje się uległością wobec złudzeń miłych, a więc pożądanych,
ujmowaniem rzeczywistości powierzchownie i bezmyślnie, radością z z wyobrażeń bezkrytycznych, ale podniecających,
akceptowaniem przesądów, stosowaniem praktyk magicznych. B. Suchodolski, Historia nauki a kształtowanie poglądu na
świat, in: Człowiek i Światopogląd 11/1969, s. 19. Obecnie podkreślane są inne kulturowe źródła ograniczania
jakości indywidualnego myślenia – min. zwraca się uwagę na nadmiar podawanych informacji oraz negatywny
wpływ internetu.
T. Kotarbiński stwierdził, ze skoro logika rozumiana jako „organon” nie jest niczym innym jak tylko teorią racjonalnej
pracy umysłowej, a więc pewnym uszczegółowieniem nauki o dobrej robocie, czyli teorii wszelkiej działalności racjonalnej jako
takiej. [T. Kotarbiński, Sprawność i błąd, s. 79]. W ten sposób prakseologia – jako młoda dyscyplina – zmieniła
również sposób widzenia logiki ujmując ją jako swoje zastosowanie w sferze pracy umysłowej, która również
powinna być skuteczna, sprawna i racjonalna. Jednocześnie zajmowanie się racjonalną pracą umysłową
włączając kwestie logiczne również poza logikę wykracza i wymaga uwzględnienia innych aspektów, np.
metodologicznych i psychologicznych.
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pełnianie przez pozbawionych wiedzy ludzi elementarnych błędów logicznych. Co więcej,
widział także negatywne życiowe konsekwencje takiego stanu rzeczy. Albowiem brak wykształcenia logicznego nie tylko obniża pod względem teoretycznym poziom intelektualny, lecz wnosi nieuctwo i nieścisłość także w praktyczne zastosowanie naszych myśli. A tym praktycznym zastosowaniem jest
całe nasze życie33.
T. Kotarbiński również w powszechnym popełnianiu przez uczniów różnego rodzaju
błędów logicznych widział naczelną rację nauczania w szkole logiki. Uważał, iż na pierwszym miejscu zadaniem szkolnego uczenia logiki powinno być uświadomienie uczniów o
różnych rodzajach powszechnie spotykanych błędów logicznych. Albowiem mimo ich
poznania już w okresie starożytności, wszystkie rodzaje błędów logicznych plenią się nadal w
rozmowach, druku i w praktyce szkolnej34 . Rezygnacja z nauczania logiki byłaby również – jak
wskazywał jej obrońca – marnowaniem wysiłku i dorobku starożytnych myślicieli, którzy
na zapomnienie nie zasługują35. Rolę logiki T. Kotarbiński porównał do znaczenia medycyny wskazując, że jak choroby uzasadniają istnienie medycyny, tak popełniane błędy wymagają nauczania o błędach.
Niestety w Polsce w szkołach średnich zrezygnowano z nauczania zasad klasycznej logiki. Nie wzięto pod uwagę słusznych postulatów i rzeczowej krytyki wykluczenia logiki ze
szkoły średniej wybitnych polskich filozofów, w tym szczególnie wypowiedzi T. Kotarbińskiego. Popełniono w ten sposób w polskiej edukacji bardzo duży praktyczny błąd, którego
po zmianie ustroju nie naprawiono. Co więcej, dopuszczono do następnego błędu , albowiem wyeliminowano przez ponad 20 lat z przedmiotów obowiązujących na maturze matematykę, która również w swych założeniach miała uczyć racjonalnego myślenia.
Występując – niestety bezskutecznie – przeciwko eliminacji logiki z przedmiotów szkolnych T. Kotarbiński podawał ważne racjonalne argumenty i ostrzegał przed negatywnymi
konsekwencjami jej likwidacji. Jak słusznie pisał: ....byłoby poważnym zaniedbaniem, gdyby się
wypuściło w świat maturzystów nie mających elementarnego pojęcia o schematach poprawnego rozumowania
i grożących wykroczeniach przeciwko jego kanonom.36.
Poza przekazywaniem uczniom wiedzy o błędach zadaniem logiki miało być również
33

34
35
36

K. Twardowski, Rozprawy i artykuły Filozoficzne, Lwów 1927. Księżnica – Atlas T.N.S.W., s. 193. T. Kotarbiński
podkreślał, że K. Twardowski był nauczycielem o niezwykłych walorach, kontynuatorem kartezjańskiego
dążenia do idei jasnych i wyraźnych. Starał się o wytworzenie u uczniów jasności myśli i wypowiedzi stosując
metodę streszczeń, która wymaga dobrego zrozumienia cudzych myśli. Ale to również łączy się
z wyklarowaniem myśli – wnikliwym i dokładnym wysłowieniem myśli cudzych oraz własnych.
T. Kotarbiński, Sprawność i błąd, op. cit. s. 66.
Wysiłek dawnych mistrzów zasługuje na coś znacznie poważniejszego, niż zwykłe zapomnienie T. Kotarbiński, Sprawność i
błąd, op. cit. s. 66.
Ibidem, s.76-77.
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kształtowanie ogólnych pojęciowych ram niezbędnych dla racjonalnego myślenia. Chodziło
T. Kotarbińskiemu min. o przyswojenie najogólniejszych pojęć koniecznych w uporządkowanym myśleniu o świecie – i w jego ramach poprawnym wnioskowaniu.
W logicznym myśleniu niezbędne jest również odróżnianie odmiennych porządków,
a wśród nich, min. porządku ontologicznego i epistemologicznego – i w ich ramach np.
odróżnianie stanów i zależności zachodzących w samym świecie od zależności między
różnymi dotyczącymi świata wypowiedziami. Nie można bowiem myśleć racjonalnie –
troszcząc się o wysoką zawartość informacyjną formułowanych sądów – bez odpowiedniego – zarówno ogólnego, jak i ścisłego języka. T. Kotarbiński dostrzegał, że niezbędny dla
racjonalnego myślenia najogólniejszy aparat pojęciowy nie jest rozwijany samoistnie, tj. bez
udziału świadomego kształcenia. . Niezbędne jest zatem wprowadzanie odpowiedniej,
wystarczająco ogólnej i precyzyjnej aparatury pojęciowej, ponieważ następstwem jej braku
staje się niejasne myślenie i niejasne mówienie37 oraz pojawianie się werbalizmu – mowy,
która próbuje zastąpić obcowanie z rzeczami i przesłania rzeczywistość dymną zasłoną słów o sensach
mętnych38
Broniąc obecności logiki w szkołach ogólnokształcących T. Kotarbiński przedstawiał
przekonywujące, również dzisiaj nadal w pełni aktualne, racjonalne argumenty, poddając
krytyce argumenty jej przeciwników. Jednym z argumentów przeciwników obecności logiki
jako odrębnego przedmiotu było przekonanie, że wystarczy dobre nauczanie innych
przedmiotów. T. Kotarbiński wskazywał, że można byłoby analogicznie twierdzić, że ponieważ uczymy się posługiwać językiem nie ucząc się gramatyki, to można byłoby również
naukę gramatyki zlikwidować – a jednak jest ona potrzebna i nauczana.
Innym argumentem przeciwników logiki było ich przekonanie, że logika mogłaby się
przydać, ale nie ma na nią miejsca, ponieważ inne przedmioty są ważniejsze. Krytykując ten
pogląd T. Kotarbiński słusznie zwracał uwagę, że nie tylko zakłada on możliwość pomiaru
ważności przedmiotów szkolnych, ale, co więcej, przesądza jego wynik. A jest to bezpodstawne, ponieważ nie wynaleziono dotychczas odpowiedniej wagi 39. Toteż – jak słusznie ostrzegał –
ryzykownym następstwem eliminacji logiki z programu szkół ogólnokształcących może być
pojawienie się poważnych negatywnych konsekwencji dla rozwijania racjonalnego myślenia.
37

38
39

Jak T. Kotarbiński pisał: praktyka nauczycielska, która okazuje ponad wszelką wątpliwość, że pozostawiony sam sobie, bez
porady, dozoru i kierownictwa, przeciętny uczeń zdradza wyraźną skłonność do typowych błędów w operowaniu takimi
wyrazami, do zamętu w pojęciach im odpowiadających. Sprawność i błąd, op. cit. s. 67 T. Kotarbiński miał na uwadze
doniosłe dla wykształcenia ogólnego poprawne operowanie logicznymi funktorami, a także pojęciami takimi
jak np. przedmiot, rzecz, cecha, proces, zdarzenie, przyczyna, skutek, przypadek, możliwość, konieczność.
O walce z werbalizmem wspomina T. Kotarbiński wspominając zasługi polskich filozofów – mistrzów
logicznego nauczania, i w kontekście walki z werbalizmem W. Witwickiego, Sprawność i błąd, op. cit., s. 21.
T. Kotarbiński, Sprawność i błąd, op. cit., s. 69.
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I władze – podejmujące takie destrukcyjne dla jakości kształcenia decyzje w ostatnich latach
życia T. Kotarbińskiego – de facto – z czego T. Kotarbiński zdawał sobie sprawę – przeprowadzały ryzykowny eksperyment. I jego negatywne skutki są ciągle odczuwane.
Ostatnim argumentem przeciwników nauczania logiki był przygotowanych do jej nauczania brak nauczycieli, ale i w tej sprawie miał T. Kotarbiński koncepcję właściwego
praktycznego rozwiązania. Było nim min. przygotowywanie wszystkich nauczycieli do
uczenia logiki przez wprowadzenie pogłębionego logicznego kształcenia w trakcie studiów
pedagogicznych. Miał niewątpliwie T. Kotarbiński rację podkreślając, że każdy nauczyciel
powinien posiadać podstawową kulturę logiczną, by być ją w stanie swym uczniom przekazywać.
Zdawał sobie jednak sprawę z istnienia w tym zakresie u nauczycieli dużych braków.
I sądził, że gdyby nawet zostały one usunięte i nauczyciele byliby w stanie w trakcie nauczania innych przedmiotów poruszać i analizować również kwestie logiczne, zwracając
uczniom uwagę na możliwe błędy, to wtedy nauczanie logiki jako odrębnego przedmiotu
przestałoby być konieczne. Ale nadal logika w przedostatniej klasie szkoły średniej byłaby
pożyteczna i wskazana jako przedmiot rekapitulacyjny – podsumowujący i pojęciowo porządkujący wcześniej zdobytą logiczną wiedzę.
Zdawał sobie T. Kotarbiński także sprawę z tego, że nauczanie logiki winno być dostosowane do poziomu rozwoju umysłowego ucznia, a więc zgodne z etapami rozwoju myślenia40.
Niestety – jak już wspominaliśmy – słuszne postulaty twórcy prakseologii nie zostały
poważnie potraktowane przez podejmujące decyzje władze i logika zniknęła z polskich
szkół średnich – chociaż wcześniej tam była – a K. Ajdukiewicz był autorem bardzo dobrego podręcznika przybliżającego w sposób jasny zasady logicznego myślenia i ukazującego podstawowe błędy41.
Niestety po zmianie ustroju nie przywrócono nauczania logiki w szkołach i nie stała się
ona przedmiotem uczącym racjonalnego myślenia. Dlatego wszystkie argumenty i postulaty
T. Kotarbińskiego są nadal aktualne – tym bardziej, że poziom wiedzy logicznej niezbędnej
do rozwoju racjonalnego myślenia jest u bardzo wielu ludzi, w tym również studentów,
niezmiernie niski.
40
41

Byłoby wielkim błędem prawić maluchom o strukturze sylogizmu i warunkach formalnych jego prawdziwości, T. Kotarbiński,
Sprawność i błąd, op. cit., s. 76.
patrz K. Ajdukiewicz, Zarys logiki PZWS, Warszawa 1958. Podręcznik ten został przez Ministerstwo Oświaty
zatwierdzony na rok szkolny 1952/ 1953 jako książka pomocnicza dla nauczycieli. A w roku 1957 ówczesne
Ministerstwo Oświaty zatwierdziło Zarys logiki jako książkę pomocniczą zarówno dla nauczycieli jak i uczniów.
W 1958 ukazało się piąte wydanie tej pożytecznej pracy.
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Błędy w twórczym myśleniu
Aczkolwiek T. Kotarbiński przede wszystkim akcentował potrzebę rozwijania racjonalnego myślenia – i w tym kontekście walczył o uwzględnianie logiki w kształceniu, to również doceniał znaczenie twórczego myślenia i dostrzegał potrzebę stosowania odmiennych
reguł w jego rozwoju. Można zatem wnosić, iż liczył się ze złożonością procesu myślenia i
występowaniem w nim różnych faz oraz wymogiem respektowania w nich odmiennych
reguł.
Podczas gdy myśląc logicznie wymagamy od racjonalnej wiedzy ścisłego i uporządkowanego wyrażenia oraz uzasadnienia, to w procesie twórczym – a ściślej w fazie generowania
pomysłów – odrzucamy zasady logicznego porządku. W twórczym myśleniu zmierzamy
bowiem do stworzenia nowej wiedzy [lub projektu] , która nie musi być zgodna z wcześniejszą wiedzą. Natomiast wprowadzenie wymogu ich zgodności byłoby nawet szkodliwe,
ponieważ hamowałoby twórczą inwencję i wykluczało tworzenie nowatorskich koncepcji
o rewolucyjnym charakterze. Tym samym logiczne podejście w fazie generowania pomysłów nie tylko byłoby nieprzydatne, tj nieskuteczne, ale mogłoby być szkodliwe, a więc
[posługując się językiem prakseologii] byłoby przeciwskuteczne.
Toteż w fazie generowania pomysłów nie powinno się liczyć z dotychczasową, spełniającą standardy racjonalności, wiedzą . Wręcz przeciwnie – można myśleć życzeniowo – a więc
irracjonalnie. Co więcej, można dostrzegać w tej fazie racjonalność irracjonalnego myślenia
oraz nieracjonalność myślenia racjonalnego. Albowiem takie racjonalne, liczące się z logiką i
dotychczasową wiedzą myślenie mogłoby ograniczać, a nawet uniemożliwiać wymyślanie i
akceptowanie istotnie nowych, sprzecznych z uznawaną wiedzą, pomysłów.
W ten sposób w procesie twórczym zostają zniesione logiczne wymogi, które są istotne
dla wiedzy jako końcowego rezultatu, np. przewaga twierdzeń i ich logiczna systematyzacja,
wymóg ścisłości i logicznego porządku oraz wymaganie uzasadnienia jako warunku racjonalnej akceptowalności. Dotychczasowa struktura teoretyczna musi zostać podważona, by
można było stworzyć nową strukturę pojęć i twierdzeń. O procesie tym pisze T. Kotarbiński w sposób jasny, wyraźny i jednocześnie obrazowy: … Wszelka twórczość , nawet gdy się
wyraża w dziełach skończonego ładu, nawet jeśli odbija prawidłową krystalizację wnętrza, osiągniętą w
stadium końcowym – musi przebiegać fazę burzliwego fermentu, i że gotów zabić wszelką twórczość, kto
będzie od początku forsował system, systematyczność, systematyzację, usiłując darować sobie i innym ową
fazę płodnego zwichrzenia. Młody moszcz musi się wyburzyć w roboczej kadzi, aby zeń mogło powstać
klarowne wino42.
42

T. Kotarbiński, Wybór Pism, Warszawa 1957, s. 515 .
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T. Kotarbiński zwracał także uwagę na znaczenie właściwej postawy wobec błędów. Dostrzegał, że zdecydowanie negatywne konsekwencje dla rozwoju twórczego myślenia może
mieć lęk przed popełnieniem błędu – taki lęk może paraliżować odwagę myślenia [czy
działania] – i prowadząc do nadmiernej ostrożności ograniczać podejmowanie poszukiwań
skierowanych na nowe terytoria poznawcze. Aczkolwiek takie nowe przedsięwzięcia mogą
pociągać ryzyko błędów i niepowodzeń, ale mogą być one mniej istotne niż ograniczanie
możliwości popełniania błędów przez eliminowanie nowych i śmiałych poszukiwań.
Tym bardziej, że popełnione błędy mogą prowadzić do nowych cennych wyników – jeżeli zostaną zauważone i przemyślane43. Jak w tym kontekście słusznie zauważył T. Kotarbiński: 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, a i w nauce też, postulat absolutnej poprawności działa hamująco na impet twórczy44
Uwagi końcowe
Na zakończenie przeprowadzonych rozważań można dostrzec zasadność traktowania
prakseologii jako ważnej poznawczo podstawy rozwoju badań errologicznych, których
wyniki mogą mieć również duże praktyczne znaczenie we wszystkich sferach ludzkiej aktywności45.
Natomiast rozpatrując błędy występujące w myśleniu należy podkreślić, że obecny rozwój teoretycznej i empirycznej wiedzy o myśleniu, tworzonej w różnych naukowych dyscyplinach, pozwala na znaczne rozszerzenie tradycyjnego podejścia do błędów, wcześniej
skoncentrowanego na logicznych aspektach myślenia. Mamy tutaj przede wszystkim na
uwadze obserwowany rozwój badań psychologicznych nad myśleniem podejmowanych
w różnych nurtach współczesnej psychologii, a zwłaszcza badania empiryczne w psychologii poznawczej dostarczające wiedzy o konkretnych przejawach i postaciach oraz przyczynach błędnego myślenia. Ważne znaczenie ma również uwzględnianie wyników badań
współczesnej neurobiologii oraz psychiatrii, które mogą ukazywać nowe, tj. wcześniej nieznane przejawy, a także przyczyny, myślowej niesprawności.
43

44
45

Również inni naukowcy zwracali uwagę na negatywne dla twórczego myślenia konsekwencje lęku przed
błędami. Beveridge zauważył: Naukowiec nadmiernie ostrożny wprawdzie nie popełni błędu, ale i nie dokona odkrycia.
B. Beveridge, Sztuka odkryć naukowych, Warszawa 1960, s. 86 Także badania na studentach C.C. Anderson
i A. J. Cropleya [Some Correlates of Originality. Australian Journal of Psychology, 1966, vol. 18] wykazały, że zdolność
do podejmowania ryzyka [błędu, niepowodzenia] jest jedną z istotnych cech ludzi twórczych.
T. Kotarbiński, Wybór Pism, Warszawa 1957, s. 67-68.
Powstały także dyscypliny, w ramach których została stworzona wysoce specjalistyczna wiedza o błędach np.
w pomiarach – niezbędna w rozwoju wielu dyscyplin i systemów technicznych.
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Podejście prakseologiczne pozwala zatem na integrację interdyscyplinarnych badań dotyczących wszystkich błędów i wykorzystywanie ich wyników w kształceniu ludzi racjonalnie i twórczo, a także etycznie myślących i działających.
Takie kształcenie – również uwzględniające potrzebę sprzężonego z rozwojem myślenia
nieustannego uczenia się – jest obecnie pilnie wskazane. Nie tylko ze względu na istniejące
w tej sferze braki i wieloletnie zaniedbania. Pojawiły się bowiem nowe czynniki sprzyjające
upowszechnianiu błędnego myślenia. Należy do nich wzrost działań propagandy, która
w swym dążeniu do wywierania określonego wpływu na odbiorcę jej komunikatów wykorzystuje skłonności ludzi do błędnego myślenia i bezmyślności. Toteż chociaż w demokratycznej kulturze jest formalnie uznawana wartość racjonalnego i twórczego myślenia, ale
rzuca się w oczy powszechność błędnego myślenia nie tylko indywidualnie zawinionego, ale
również społecznie generowanego – i utwierdzanego przez edukację nie liczącą się potrzebą przekazywania elementarnej wiedzy o myśleniu i błędach.
Summary
The creation by Kotarbinski praxeology as a general discipline has also become the basis
for developing theoretical research aimed at understanding errors. Such studies are extremely important today, both from a cognitive and a practical point of view. It should be
emphasized the merits of the treatment of praxeology as an important basis for the development of cognitive errological researches which results may also be of great practical
importance in all spheres of human activity.
While considering the errors which occur in thinking it should be emphasized that the
current development of theoretical and empirical knowledge about thinking, created in the
various scientific disciplines, allows for significant expansion of the traditional approach to
error, previously focused on the logical aspects of thinking. Praxeological approach leads to
the integration of interdisciplinary researches on all the errors and the use of their results
to educate people in a rational and creative way, and teach them to think and act ethically.
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Kto jest skupiony, ten nie marzy,
a kto marzy, nie może być skupiony;
nie można jednocześnie być skupionym i marzyć.
Zatem są to dwie różne reakcje wobec jednej i tej samej rzeczy,
a obie bywają nazywane przeżyciem estetycznym.
Władysław Tatarkiewicz, Parerga.
Ku estetyce
Zaproponowany tu względem Parergi podział (na treści aksjologiczne i estetyczne) ma
charakter umowny, gdyż równie dobrze można by się przy analizie owego tekstu odnosić
jedynie do estetyki. Byłoby to jednak pewnym uproszczeniem. Dlaczego, skoro sam układ
tekstów i holistyczna ich wymowa uprawnia do takowego uproszczenia, upieramy się przy
obranym tu podziale? Otóż wydaje się, że podejście aksjologiczne stanowi w tym wypadku
punkt wyjścia i fundament dla rozpatrywania kwestii z zakresu estetyki. Jak już
wspomniano, jest to szczególnie widoczne w strukturze szkicu dotyczącego pojęcia
wartości. Punkt pierwszy niniejszych rozważań traktuje o tej części wspomnianego szkicu,
która odnosi się do rozpatrywania pojęcia wartości w kontekście aksjologii właśnie. Na tym
jednak tekst się nie kończy. W jego końcowym fragmencie Tatarkiewicz zajmuje się
wartością w odniesieniu do podstawowego pojęcia z dziedziny estetyki, które – co
podkreśla autor – nie jest wartością stabilną. Wraz z upływem czasu teoria sztuki zmieniała
1

Władysław Tatarkiewicz (ur. 3 kwietnia 1886 w Warszawie, zm. 4 kwietnia 1980 Ibidem) – polski filozof
i historyk filozofii. Był członkiem szkoły lwowsko – warszawskiej. Do najważniejszych dzieł Władysława
Tatarkiewicza zaliczamy: Historia filozofii; Historia estetyki; Dzieje sześciu pojęć; O doskonałości; O szczęściu; Parerga.
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przedmiot swoich zainteresowań. Początkowo było nim piękno, które jednak okazało się
być kategorią nazbyt chwiejną, nie dającą trwałego podłoża dla teoretycznych dywagacji.
Końcówka wieku XIX przyniosła nowe rozwiązanie, stało się nim pojęcie sztuki, ale i ono
nie było zadowalające:
Wszakże niebawem okazało się, że i to ujęcie nie jest właściwe, bo pojęcie sztuki bierze
się albo szeroko, tak jak je brali Grecy, a wtedy obejmuje ono również takie sztuki, jak
prowadzenia wojen i robienia obuwia, każdą w ogóle systematyczną produkcję – albo tez
bierze się je tak, jak się zwykło robić w czasach nowych, ale wtedy (wyraźnie albo w sposób
utajony) wprowadza się pojęcie piękna, bo uwzględnia się nie całą ludzką produkcję, nie
wszystkie sztuki, lecz tylko sztuki piękne 2.
Koło się zamyka, znów wracamy do punktu wyjścia, tj. do nierozstrzygalnego pojęcia
piękna. Takie postawienie sprawy spowodowało kolejne przekierowanie uwagi estetyków.
Tym razem w polu zainteresowania znalazło się przeżycie estetyczne. To ono staje się
podstawową kategorią teoretyczną we współczesnej estetyce. Jak się jednak okazuje,
przeżycie owo nie jest konstruktem jednoznacznym, przez co znów nie może być mowy
o precyzyjności rozważań3. Brak jednoznaczności wskazanego tu pojęcia jest spowodowany
luką terminologiczną. Co przez to należy rozumieć? Luka terminologiczna to – w
charakteryzowanym

tu przypadku

– nic innego, jak nieadekwatność definicji,

nieprzystawalność do realiów. Oznacza to mniej więcej tyle, że zakres pojęcia (wyznaczony
przez definicję) nie obejmuje pewnych przypadków, o których z góry wiadomo, że w ów
zakres się wpisują. […] przeżycia estetyczne są przeżyciami wobec rzeczy bezpośrednio danych,
reakcjami na widoki, na dźwięki; ale w literaturze takiej bezpośredniości nie ma; w niej stykamy się
z rzeczami tylko pośrednio, przez znaki, przez wyrazy 4. Nie ma zatem mowy o prawomocności
przytoczonej

przez

Tatarkiewicza

definicji

przeżycia

estetycznego,

opartej

na

bezpośredniości obcowania podmiotu przeżywającego z przedmiotem przeżywanym.
Jedynie zastrzeżenie, że istnieją zarówno przeżycia estetyczne, których istotą jest
bezpośredniość doświadczania rzeczy, jak i te, którym owa bezpośredniość nie towarzyszy,
daje wyczerpującą definicję omawianego tu terminu. To jednak wprowadza rozmycie
i sprawia, że staje się on nieostry.
Druga niekonsekwencja w dookreślaniu przeżycia estetycznego wiąże się ze sposobem
reakcji na dzieło sztuki. Władysław Tatarkiewicz podkreśla, że w definicji przeżycia kładzie
się nacisk na kontemplowanie przedmiotu estetycznego, na skupienie się na nim,
2
3
4

Wł. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978, s. 71.
Ibidem.
Ibidem.
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skoncentrowanie uwagi w obrębie pola jego oddziaływania. Co więcej, ten typ reakcji jest
absolutyzowany, uznawany niejako za jedynie możliwy (bo tylko o nim mowa
w przytoczonej przez Tatarkiewicza definicji). Tymczasem przy przeżywaniu dzieła sztuki robimy
to nie zawsze: niejednokrotnie cieszymy się dziełem, uciekając od niego myślą 5. Takie ucieczki mają
miejsce np. wtedy, gdy usłyszymy kilka dźwięków ulubionej piosenki, która odsyła nas do
określonych osób czy wydarzeń; gdy przeczytamy kilka wersów poematu, które przenoszą
nas w inną przestrzeń; gdy oglądamy obraz, nie skupiając się na jego detalach, lecz
rozmyślając o nurcie, jaki reprezentuje.
Pomimo tych trudności metodologicznych, przeżycie estetyczne jest nadal jednym
z podstawowych punktów odniesienia dla estetyki. Widać to doskonale przy próbach
charakterystyki sztuki współczesnej:
Animatorzy nowej artystycznej praktyki pragną czegoś innego, a mianowicie aby przez
oddziaływanie ich wytworów doprowadzić do zmiany mentalności tego, kto ich
doświadcza. Nie wchodzą tu w grę bynajmniej zmiany ilościowe bądź ewolucyjne, które
mogłyby prowadzić do pogłębienia i wzbogacenia osobowości odbiorców, lecz nagłe
zmiany rewolucyjne, obliczone na radykalne przekształcenie struktury psychiki osób
biorących udział w artystycznej grze6.
Tylko kategoria przeżycia estetycznego i odczytywanie działań artystycznych, a także ich
celu, przez jego pryzmat gwarantuje realizację oczekiwań postulowanych przez
współczesnych twórców. Poprzednie kategorie, tj. sztuka i piękno, były w tym kontekście
nieadekwatne, bo traktowały raczej o immanentnych własnościach dzieła, a nie o relacji,
jaka zachodzi pomiędzy nim a odbiorcą. Owa relacja jest miarą współczesnej sztuki, status
dzieła nadawany jest właśnie w oparciu o nią.
Powyższe uwarunkowania zmuszają do zatrzymania się na dłużej przy kategorii
przeżycia estetycznego, które akcentuje Tatarkiewicz. Kategoria ta jest, jak powiedzieliśmy,
dość niejednoznaczna, płynna. Z tego też powodu warto w tym miejscu poszerzyć nasze
rozważania o jeszcze jeden głos w dyskusji, bo każda próba uszczegółowienia nada zjawisku
bardziej namacalny, pełniejszy wymiar, a także pozwoli choćby w części zracjonalizować
ową kategorię. W tym kontekście warto wsłuchać się w głos Romana Ingardena, który –
miedzy innymi w tomie trzecim Studiów z estetyki – podejmuje próbę dookreślenia
charakteryzowanego tu pojęcia. Przeżycie estetyczne, zdaniem Ingardena, przebiega
wielofazowo; […] rozpoczyna się, gdy na tle spostrzeżonego lub tylko wyobrażonego realnego przedmiotu

5
6

Ibidem.
F. Chmielowski, Sztuka i doświadczanie, in: Estetyka i Krytyka 9-10/2005/2006, s. 65.
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(rzeczy, procesu) pojawia się szczególna jakość – zazwyczaj jest to jakość postaciowa – która nie pozwala
podmiotowi przeżywającemu pozostać „zimnym”, lecz wprawia go w szczególny stan wzruszenia 7.
Wróćmy teraz do fazowości estetycznego przeżywania. Wspomniane wzruszenie
(a może lepiej byłoby powiedzieć poruszenie?) podmiotu, na skutek pojawienia się w polu
jego widzenia specyficznej jakości, niejako można uznać za pierwszą fazę omawianej tu
kategorii. W dalszej kolejności podmiot intensywniej skupia się na wskazanej powyżej
jakości, zaczyna ją dociekliwiej oglądać, skupia się na niej. Jakość ta wysuwa się teraz nie tylko na
pierwszy plan w polu widzenia («wybija się»), lecz zaczyna się zarazem odcinać i wyróżniać od pierwotnego
pola […] teraz już zneutralizowanego spostrzeżenia i kształtuje pewną całość8. W następstwie tego
procesu pierwotne na pierwotne wzruszenie zostaje nałożone, ukształtowane na jego bazie,
całościowe widzenie jakości. W zależności od tego, co z owej konfrontacji wyniknie,
możemy doświadczyć przeżycia estetycznego, rozczarowującego, negatywnego, które
wynika z nieadekwatności i dysharmonii obu warstw; lub przeżycia – powiedzmy
w pewnym uproszczeniu – pozytywnego, skłaniającego nas do dalszego podążania za
pierwszym wzruszeniem. Wyróżnione fazy charakteryzują się dynamiką oraz nieustannym
poszukiwaniem, osadzone są na elementach:
1.

emocjonalno-estetycznych (faza pierwsza, tj. wzruszenie);

2.

aktywno-twórczych

(faza

druga,

oparta

na

nadawaniu

jakości

wymiaru

całościowego);
3.

biernych, odbiorczych, naocznie uchwytnych (faza trzecia, której istotą jest
porównanie ze sobą efektów dwóch pierwszych faz) 9.

Objaśnienie mechanizmu powstawania przeżycia estetycznego pozwala na zniwelowanie
niepewności przy posługiwaniu się tym terminem. Niepewności, którą mocno akcentował
Władysław Tatarkiewicz. Z pozoru oba ujęcia stoją w sprzeczności wobec siebie (bo
przecież Tatarkiewicz poddaje w wątpliwość absolutyzowaną koncentrację na przedmiocie,
a Ingarden uznaje ją za fazę konieczną dla zaistnienia przeżycia estetycznego), lecz
w rzeczywistości uzupełniają się i nawzajem objaśniają (bo: odniesienie zewnętrzne, do
jakiego niekiedy inspiruje nas przedmiot, jest też formą koncentracji).
Próby uchwycenia przedmiotu, a raczej podstawowego pojęcia estetyki, nie wyczerpują
rozważań na ten temat, stanowią niejako preludium do dywagacji o charakterze – nazwijmy
go umownie – specjalistycznym. Tatarkiewicz zajmuje się bowiem takimi obszarami, jak:
procesy tworzenia i odtwarzania, cywilizacja, kultura, sztuka (a w szerszej perspektywie –
7
8
9

R. Ingarden, Przeżycie estetyczne, in: R. Ingarden, Studia z estetyki, t. 3, Warszawa 1970, s. 97-98.
Ibidem, s. 99.
Por. Ibidem, s. 101.
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integracja sztuk), technika, fotografie i obrazy, a także tragedia i tragizm. W opisie każdej z
wymienionych tu sfer odnaleźć można odniesienia estetyczne. Z pozoru wydaje się, że jest
to mało prawdopodobne w przypadku ostatnich dwóch kategorii – tragedii i tragizmu –
które (jako pewne wartości) skłaniają nas raczej ku percypowaniu aksjologicznemu. Jednak
w szkicu na ten temat, w którym autor Dziejów sześciu pojęć objaśnia niuanse Arystotelesowej
Poetyki, prym wiedzie ujęcie estetyczne, skoncentrowane na przeżywaniu dzieła (tragedii,
która przecież wywołuje u widza lęk i przerażenie, powodując przy katharsis – tu nie może
być mowy o nadawaniu wartości, o jakimkolwiek hierarchizowaniu, istotą tego procesu jest
przeżywanie wywołane – jak by to ujął Ingarden – wzruszeniem).
Na tym poprzestańmy, zostawiając miejsce na – posłużmy się raz jeszcze nomenklaturą
Romana Ingardena – inne możliwe konkretyzacje Parergi Władysława Tatarkiewicza. Nasz
sposób wypełnienia miejsc niedookreślonych omawianego tekstu miał na celu
zrelacjonowanie pewnych jego elementów przy jednoczesnym wyróżnieniu i szkicowym
omówieniu niektórych konotacji.
Summary
Explanation of the mechanism of aesthetic experience allows to bridge the uncertainty
in the use of this term. Uncertainty, which was strongly emphasized by Vladislav Tatarkiewicz. At the begining, both shots are in conflict with each other (because Tatarkiewicz
questions the absolutized focus on the subject, and Ingarden considers it as a necessary
phase for the existence of aesthetic experience), but in fact they are complementary and
explain mutually (because: external reference to what an object sometimes inspire us, is also
a form of concentration).
Trying to grasp the object, but rather the basic concepts of aesthetics, do not fulfill the
discussion on this issue, and are only a kind of prelude to the digressions of a - let's call it
conventionally - a specialist. Tatarkiewicz in fact is interested in such areas as: creation and
playback processes, civilization, culture, art (and in a broader perspective - the integration
of units), technology, photographs and paintings, as well as tragedy. In the description of
each mentioned areas it can be found an aesthetic reference. On the surface it seems that
this is unlikely for the last category - the tragedy - which (as some values) leads us rather to
an axiological perception.
However, in a sketch on this subject, in which the author explains the nuances of
Aristotle Poetics, leads the aesthetic approach, focused on experiencing the work (the
tragedy, which of course evokes anxiety and fear in the viewers, causing catharsis - there
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can be no question of broadcasting value or any kind of hierarchy, the essence of this
process is experiencing- due to Ingarden - emotion).
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Człowiek

działający,

funkcjonujący

w

określonym

układzie

sił

społecznych,

ekonomicznych, kulturowych, cywilizacyjnych pozostaje w relacji i związkach z innymi
podmiotami (jakimś kolektywem, grupą, społecznością). Jaka jest istota takiego bytu
społecznego pyta Tadeusz Ślipko? I od razu odrzuca dwie wykluczające się możliwości:
skrajny indywidualizm i zwyrodniały kolektywizm 1 i słusznie podkreśla, iż tylko filozofia
chrześcijańska prezentuje realistyczne ujęcie człowieka – bytu społecznego. Nie
kwestionując rozlicznych związków jednostki (osoby) z grupą ks. profesor szuka – jak sam
przyznaje – takiej możliwości, która nie byłaby jednostronna i deformująca, a jednocześnie
przekraczałaby aprioryczny, indywidualizm jak i pozornie aposterioryczny kolektywizm.
Chciałby określić realny stan rzeczy a nie pozorne, życzeniowe fakty. Używając jednak wyrażeń –
pisze ks. profesor – „pojęcia grupa”, czy „pojęcia człowiek” nie mamy na myśli ich wyłącznie
intencjonalnego, w naszym umyśle danego istnienia, ale realne stany rzeczy, w tych pojęciach wyrażone
i stanowiące ich obiektywny odpowiednik2.
Natura społeczna człowieka okazuje się zatem czymś realnym, bowiem jest
reprezentowana przez realną jednostkę, specyficzny podmiot własnego istnienia i działania 3. To tylko
punkt wyjścia. Zaraz potem ten indywidualistyczny punkt widzenia (tylko pozorny) zostaje
jak gdyby poszerzony o wymiar społeczny. Osoba ludzka – właśnie jako osoba

1
2
3

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 117.
Ibid. s, 108., zob., T. Ślipko, Rola etyka w życiu człowieka i społeczeństwa, in: Roczniki Filozoficzne 2/26/1978.
Ibid.
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(o autonomicznym i godnym tego miana wymiarze) jest bytem społecznym ze swej natury.
Ślipko posługuje się terminem metodologicznej neutralności pojęcia człowieka 4 i stwierdza: że
w naszym wypadku odpowiednią do tego antropologią jest tomistyczna filozofia człowieka 5. Poprzez
uznanie osoby za punkt wyjścia do analizy kondycji społecznej bytu ludzkiego ks. profesor
uznaje człowieka za podstawę rozstrzygnięć fundamentalnych ontologii, antropologii, jak
i szczegółowej etyki indywidualnej. Rozumiemy to w ten sposób, iż pól tych nie da się od
siebie rozdzielić. Jedna płaszczyzna implikuje inną, tak aby mógł zostać odtworzony
prawdziwy obraz ludzkiego wymiaru egzystencji i istoty człowieka.
Ślipko napisał
realnie

dany6

społeczność jako pewien byt zbiorowy, różny od fizycznych osób, niemniej jednak

jest utrzymywany w jedności i trwałości, pomimo zróżnicowań dzięki temu, iż

składają się nań stworzenia autonomiczne, samodzielne, świadome – słowem – jednostki
godne miana człowieka. Tak rozumiana społeczność będzie przez niego nieodmiennie
traktowana jako trwałe zjednoczenie moralne wielu osób, ale tak pojętych, iż musi się uznać
ich działanie w kategoriach wspólnego, godziwego celu7. Do analizy społeczności Ślipko
przykłada te same narzędzia które wykorzystał opisując osobę. Analogie są według niego
oczywiste. Osoba ludzka kierująca się rozumem w wyborach i aktach działania, podobnie
rozumiana tomistycznie społeczność okazuje się potrójną jednością umysłów, woli i sił8.
Rozumiemy to przede wszystkim jako swoisty cel zbiorowy, społecznie poznany
i zamierzony (element ratio).
Jako byt społeczny człowiek w ujęciu tomizmu polskiego jest traktowany przede
wszystkim w kategoriach etycznych (jest przecież nośnikiem wartości, podlega rozumowi
i wzorcom osobowym).
Ks. profesor opisując społeczną naturę osoby ludzkiej zwraca ogromną uwagę na tzw.
moralną treść człowieka. To ona – zdaniem filozofa – jest źródłem i fundamentem
podstawowych uprawnień człowieka, ale jednocześnie wyznacza jego obowiązki
i powinności: względem siebie samego jako bytu stworzonego przez Boga, względem
innych, rodziny i społeczności. Z tego względu, oprócz opisywanych już przez nas uposażeń,
człowieka Ślipko dodaje do natury społecznej człowieczeństwa zespół moralnych
uzdolnień. Będą to, jak stwierdza, takie ramy i możliwości, które stanowią warunek
realizacji moralnego przeznaczenia człowieka. Ten zmierzając do ostatecznego celu ma
4
5
6
7
8

Ibid., s. 109., zob. też, I. Dec, Dwie antropologie, Wrocław 1995.
Ibid.
Ibid., s. 119., por. M. Gogacz, Wokół problemu osoby, Warszawa 1974.
Ibid., s. 122., zob., T. Ślipko, Etos pracy – etos człowieka, in: Człowiek i Światopogląd 6/253/1987.
Ibid., s. 122., zob. S. Grygilel, Hermeneutyka czynu oraz mowy model swiadomości, in: Analecta Cracoviensia 5-6/19731974.
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prawo i obowiązek do życia, do ukonstytuowania wartości moralnych i kulturalnych. Ma
też prawo do oddawania czci Bogu zgodnie z własnym sumieniem, religią wyznawaną
prywatnie i publicznie, prawo do posiadania dóbr, pracy, płacy i obrony swych praw.
Wynika to niezbicie – a w tym miejscu wracamy niejako do punktu wyjścia – z założenia iż
ze względu na obecność pierwiastka niematerialnego w naturze tej osoby człowiek jest substancją
indywidualną, ujednostkowioną9. Ale fakt ten dla Ślipki – etyka i antropologa oznacza ni mniej
ni więcej jak to, iż ujednostkowienie, to jak gdyby odbicie i rzucenie człowieka na
ogólniejsze, szersze tło – właśnie społeczności: jedności celów i zamiarów innych
jednostek i osób.
Według

chrześcijańskiej

filozofii

społecznej

istnienie

zindywidualizowanych,

samoistnych i obdarzonych wolnością jednostek nie oznacza bynajmniej skazania nas na
siebie, wymuszenia wspólnych dążeń czy też zaspokojenia braków10 lecz przede wszystkim
uświadomienie, iż bycie owym animal sociale, tworzenie grup nie jest czymś przypadkowym,
drugorzędnym, czymś co zostaje niejako narzucone z zewnątrz. Zdaniem Ślipki dzieje się
wręcz na odwrót. Nastawienie człowieka do życia zbiorowego [podkreśla] wyrasta z wewnętrznego
wezwania, tkwiącego w najgłębszych centrach jego człowieczeństwa.11. Co więcej, właśnie w taki
sposób przejawia się ów dynamizm i samoistność, wolność i rozumność jego istoty. Te
najgłębsze centra człowieczeństwa to przecież nic innego jak integralna konstytucja
człowieka, element składowy jego natury. Mało tego, ów motyw bycia społecznym –
twierdzi Ślipko – jest niejako czymś uprzednim w stosunku do wszelkiego wolnego
działania, czymś pierwotnym, równie stanowiącym o jego istocie, co współdziałające
uzdolnienia i funkcje, władze substancji ludzkiej. W Etyce czytamy

Człowiek otrzymuje to

nastawienie do wchodzenia w związki społeczne z chwilą, kiedy staje się człowiekiem i przez to, że staje
się człowiekiem12. To zdaniem Ślipki niepodważalny aksjomat filozofii tomistycznej
wyjaśniający pęd do społeczeństwa, do tworzenia jego wartości i dóbr służących nie tylko
jednostce, ale i ogółowi.
Autor Etyki: Ogólnej i Szczegółowej zauważa, iż owo wpisane w naturę człowieka dążenie
do społeczeństwa jest nieuchronne, bowiem rozwój duchowy człowieka, przede wszystkim jego
rozumu i woli, a więc zarówno intelektualny jak i moralny, byłby niemożliwy, gdyby człowiek nie
pozostawał w związkach z innymi ludźmi, nie korzystał z ich pomocy13. Jednak, społeczną stronę natury

9
10
11
12
13

Ibid., s. 111., por. M. Jędraszewski, W poszukiwaniu nowego humanizmu, Warszawa 1973.
Ibid., 111.
Ibid., s. 113.
Ibid., por., J. Hołówka, (red.), Filozofia moralności. Postanowienie i odpowiedzialność moralna, Warszawa 1997.
Ibid.
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ludzkiej determinuje nie tylko jej słabość i ubóstwo 14 (jak chcą koncepcje kolektywistyczne) ale siła
i bogactwo jej twórczej i dynamicznej natury. Można odwołać się do analogii i stwierdzić
raz jeszcze, iż człowiek (na indywidualnym planie bytowym) jest odzwierciedleniem planu
społecznego. Zmierzając do uzyskania w pełni ludzkiego wymiaru człowiek w relacjach
z innymi chce wyjść ze stanu pasywnej bierności, chce wiązać się z innymi w ramach
wzajemnej współpracy15. Oznacza to zadośćuczynienie potrzebom wszystkich racjonalnie
i duchowo działających jednostek, i zrealizowanie określonego zespołu wartości, stanowiącego
wspólną własność ich sprawców, a tym samym ich dobro ogólne 16. Mając to na względzie Ślipko
rozszerza model społecznej natury człowieka, wskazując na takie elementy, które określa
mianem wspólnej potrzeby działania, wskazującej na wspólnotę dóbr i wartości za pomocą
których dokonać się może wzajemne uzupełnienie się ludzi17. Ten aksjologiczny wymiar jest istotny
na gruncie filozofii moralnej ks. profesora.
Wiemy już skądinąd, iż autor Etyk zwalcza (i jest to adekwatne określenie) stanowiska
fenomenologiczne, jak i wulgarnie materialistyczne. W Zarysie etyki ogólnej jasno określa swe
stanowisko. Wartości (przede wszystkim moralne), to ogólne, uniwersalne wzory, ideały
postępowania - sprawiedliwość, obowiązkowość, prawdomówność, miłość. To one
odnoszą się do konkretnych sposobów ludzkiego działania – oddawanie drugiemu, co mu się
należy, mówienie prawdy, wykonywanie założonych zadań, miłowanie człowieka 18. Przejawia się w tym
urzeczywistnienie wartości, a poprzez to doskonalenie się człowieka jako osoby. Dlatego
też mamy prawo mówić i opisywać, a także odnosić się bezpośrednio do wartości–ideałów,
jako takich dóbr które stanowią wzorce stawiane wyżej nad inne dobra, a tym samym cenione 19.
Według Ślipki obiektywne wartości (w tym moralne) to bezpośrednie odniesienie się do
świata rzeczywistego: tego jednostkowego, jak i społecznego. Co więcej, ich treść ontyczna
składa się ostatecznie z pierwiastków danych w świecie rzeczywistym niezależnie od aktów umysłu
określonego podmiotu moralnego20. Można to interpretować tylko w jeden właściwy sposób.
Realność wartości, ich normatywność to nie tylko propozycja metodologicznoteoriopoznawcza, to jądro samego bytu człowieka. Dlatego Ślipko podkreśla, że osoba
ludzka, by w pełni zrealizować swą istotę, dopełnić ją musi niejako wejść w krąg
uniwersalnych dóbr–wartości–wzorców. I to w dodatku jako istota racjonalna –pamiętająca

14
15
16
17
18
19
20

Ibid.
Ibid.
Ibid., s. 115.
Ibid.
Ibid., s. 181.
Ibid., zob. też, J. Macquerri, Existentialism and literature, Wisconsin 1982.
Ibid., s. 183.
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o celu autentycznym i jedynym. Są one – jak obrazowo pisze Ślipko – jak drogowskazy przy
pomocy których człowiek może kształtować dobro pozostałych działań o zmiennej treści etycznej 21.
Dodatkowo zaznacza, iż: istnieje pewien zespół absolutnych i obiektywnych wartości moralnych
określających idealne wzorce postępowania odpowiadające podstawowym kategoriom działania ludzkiego
niezależnie od subiektywnych nastawień jednostek, jak też uwarunkowań społeczno–historycznych
i stanowiących zasadnicze elementy składowe porządku dobra moralnego 22. W ten sposób ontyczna
jak i aksjologiczna sytuacja, kondycja bytu ludzkiego zdaje się – dzięki koncepcji
tomistycznej – wyklarowana i pewna. Mamy taką konstrukcję twierdzi Ślipko–tomista,
która powodowana i warunkowana strukturą bytową (naturą) człowieka zezwala mu na
podejmowanie rozmaitych zadań i celów nie tylko na poziomie, planie indywidualnym lecz
również społeczno–zbiorowym. Tak jak egzystencja jednostkowa, tak i zbiorowa dąży do
dobra, a więc opiera się na gruncie moralnym. Jest to racja bytu każdego z nas – racja
płynąca z posiadania takiej natury, która – jak stwierdza Ślipko – uzyskuje moralną
konieczność rozwijania i doskonalenia człowieka jako osoby, która przeznacza ludzi do tworzenia
odpowiednich związków międzyludzkich23.
Tomizm – w ujęciu prezentowanym przez ks. profesora w sposób zdecydowany oddala
podnoszone tu i ówdzie zwyrodnienia kolektywistyczne i indywidualistyczne. Rozprasza
niepokoje i nabrzmiałe problemy, pozornie odwieczne antynomie oraz ciążące nad
pojedynczą osobą i obejmujące sferę bytu społecznego – nieuzasadnione uprzedzenia.
Substancja osobowa – ja, ty, on, będąc jestestwem jednostkowym i niepowtarzalnym
(poprzez formę substancjalną) jest jednocześnie bytem społecznym. Metafizyczny fakt
bycia jednostkowego w społeczeństwie, ten znak stworzenia, nie eliminuje możliwości,
a nawet sprzyja zadzierzgnięciu trwałych, owocnych, sprawiedliwych i moralnych więzów
z innymi. Ślipko–filozof nabrzmiałego problemami i rozrywanego sprzecznościami XX
stulecia ma jasną świadomość iż praca nad człowiekiem, wskazywanie mu właściwych dróg
rozwoju musi oddalić wszelkie złe i sprzeczne podejścia do osoby ludzkiej jako bytu,
egzystencji wielowymiarowej. Według niego mylą się egzystencjaliści lansując brutalną tezę
tzw. humanizmu ateistycznego głoszącego, iż człowiek jest zbędny, nadmiarowy (de trop
Sartre‟owskie ) i skazany na wieczną samotność. Jest inaczej. Byt ludzki – jak podkreśla ks.
profesor – jest równocześnie osobą i istotą społeczną. Oznacza to, iż jest swój a zarazem
czyjś24, to znaczy jest całością i częścią. I nie ma ryzyka rozbicia ludzkiej natury,
21
22
23
24

Ibid., s. 185.
Ibid., s. 185.
Ibid., s. 115., zob. też, J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, in: Wobec wartości, Poznań 1982.
Ibid., por. M. Warnock, Existentialism, London 1972.
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wprowadzenia weń sztucznych i mechanicznych podziałów. Dzieje się zupełnie odwrotnie.
Architektonika naszego świata – miejsce dane od Boga człowiekowi we władanie – jest
sferą aksjologiczną, teleologiczną i wreszcie społeczną (międzyludzką). Indywiduum
człowiecze jest nieodmiennie częścią większej całości – reprezentuje gatunek i siebie (co
jest dwustronną implikacją). I tylko jako sama realizuje swą istotę przez swój rozumny
wybór i akty. Słowem przez duchowość i rozumną część swej natury wchodzi w relację
uspołecznioną, którą Ślipko pojmuje jako relację transcendentalną, istotową, nigdy zaś
przypadłościową. Bowiem osobowy i społeczny charakter człowieka dotyczy dwu różnych płaszczyzn
ontycznych, które są dzięki swej specyficznej naturze nawzajem dopełniające, mimo że są między sobą
realnie różne. W tej sytuacji możliwe jest zadawanie wewnętrznej jedności bytu ludzkiego mimo złożoności
jego podstawowych bytowych wymiarów 25. Konkludując dodajmy - to jedynie osoba, człowiek,
podmiot wśród rzeczy i ludzi, wśród relacji i wartości, dóbr i zamiarów, może zezwolić na
podejmowanie różnorodnych i bogatych celów tu na świecie. Ale wszystkie one podobnie
jak sama egzystencja człowieka muszą w sposób konieczny wskazywać zawsze na coś
wyższego i przekraczającego daną nam rzeczywistość.
Summary
The acting man, functioning in a certain arrangement of social, economic, cultural, civilization powers remains in a relation and relationships with other subjects (a collective, a
group, a community). What is the essence of this social being? Ślipko immediately rejects
two mutually exclusive possibilities: extreme individualism and degenerate collectivism and
emphasizes rightly that only Christian philosophy presents a realistic view of the man –
social being. Not questioning manifold relations between an individual and a group, professor Ślipko looks for – as he himself acknowledges – such a possibility which would not be
one-sided and distorted and, at the same time, it would go beyond a priori individualism as
well as seemingly a posteriori collectivism. He would like to define a realistic state of things
and not feigned, wishful facts. However, using the expressions – Revd Prof writes – “of the term
group or the term man” we do not mean only their intentional, given in our mind, existence but real states
of things, expressed so and constituting their objective equivalent.
The man's social nature turns then out to be something real for it is represented by a real
individual, a specific subject of his own existence and acting. This is only a point of departure. Soon
after, this individualistic point of view (only ostensible) is as if broadened by the social
dimension. The human person – just as a person (of autonomous and worth such an appel25

Ibid., s. 117.
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lation dimension) is, by nature, a social being. Ślipko uses the term methodological neutrality of
the concept of man and states: that in our case Thomistic philosophy of the man is appropriate for that
anthropology. Acknowledging the person as the point of departure for the analysis of the
social condition of human being, professor recognizes the man as the basis of fundamental
findingsof ontology, anthropology as well as detailed individual ethics. We understand that in
this way that these fields cannot be split. One plane implicates the other so that a true
picture of the human dimension of existence and the essence of man could be reconstructed.
Ślipko writes that society as a certain collective being, different from physical persons, nonetheless given
in reality is maintained in unity and stability despite any diversity because of the fact that it is
composed of autonomous creatures, independent, conscious – in a word – individuals
worth the appellation 'man'. Community, understood in this manner, will be invariably
treated by him as a permanent moral unification of many people, comprehended so that
their acting in the categories of mutual, decent goal be acknowledged. Ślipko uses the very
same tools which he has used when describing the person. The analogies are, according to
him, obvious. The human person being driven by reason when making choices and acts of
acting, similarly, understood in a Thomistic manner, community, turns out to be a triple
unity of minds, will and powers. We understand this as a peculiar collective goal, socially met
and planned (ratio element).
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Celem mego artykułu jest przedstawienia kilku specyficznych cech eseistycznego pisania,
a czynię to na przykładzie wybranych tekstów polskich pisarzy, tekstów poświęconych
sztukom pięknym. Dobór materiału literackiego do analizy, co należy podkreślić,
podyktowany był nie tyle może świetnością nazwisk pisarzy czy wysokim poziomem ich
tekstów, co specyfiką modernistycznego uprawiania pisarstwa poświęconego sztuce.
Sądzę, że wybrane przeze mnie teksty eseistyczne ogólnie sytuują się na dwóch
poziomach: metajęzykowym oraz językowym. Na poziom metajęzykowy składają się:
samookreślenie każdego eseisty, w którym autor wyjaśnia, jakie świadome cele przyświecały
napisaniu eseistycznego tekstu oraz formułowane explicite zwątpienia co do własnych
możliwości jako tego, kto pisze prawdę licząc na zrozumienie przesłania tekstu przez
czytelnika.
W warstwie językowej tekstu pojawiają się małe narracje (dygresje, anegdoty), które
funkcjonują zarówno jako przejaw ograniczeń językowych eseisty, jak i przyczyniają się do
dopełnienia głębokiego sensu całości eseju. Podobnie zresztą, jak funkcjonujące na tym
samym poziomie odniesienia do innych tekstów (cytaty) – przede wszystkim naukowych,
ale czasami także literackich, których to odniesień przejawem są często pojawiające się
w eseju polemiki z profesjonalnymi badaczami sztuki 1. Ostatnią warstwę stanowią ogólne
1

Przez cytat rozumiem za W. Boleckim to, co ma pre-tekst, to znaczy to, co zostało utrwalone w innym tekście,
poprzedzającym źródłowo tekst eseistyczny. Chodzi zatem o cytaty empiryczne i ich pochodne (także
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przemyślenia (czasem aforyzmy) dotyczące kondycji człowieka, kultury oraz otaczającego
świata, tutaj konstytuuje się głęboki sens eseju: wizja świata i człowieka, próba całościowej
hermeneutycznej odpowiedzi na najważniejsze pytania.
Jeżeli założy się, że powyższa klasyfikacja jest właściwa, to forma pisarska, którą zajmuję
się w niniejszym artykule jest w istocie swej modernistyczna. Warstwy metajęzykowe, które
uświadamiają nieprzezroczystość tekstu, sprawiają, że spoza niego widoczna jest osoba
autora i sugerują czytelnikowi problematyczność samego procesu pisania. Natomiast
warstwa, którą nazwałam głębokim sensem eseju ukazuje hermeneutycznie zakładane przez
pisarza arche, świadczące o jego pozytywnym stosunku do kultury.
Rozumienie kultury w eseistycznych pracach jest dwojakie: z jednej strony stanowi ona
zbiór niepodważalnych rozróżnień, z drugiej: skażona jest błędami nowożytnego
racjonalizmu, które to błędy należy w tekstach unaocznić. Rewidowanie kulturowej tradycji
opiera się na osobistym doświadczeniu, które powstaje na gruncie głęboko uświadamianej
przez eseistę relacji: świat – kultura – człowiek. Relacja ta tworzy się na styku posiadanej
przez eseistę wiedzy, światopoglądu oraz bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki
i całym ich konkretnym kontekstem (tworzą go: malarze, jako twórcy dzieł; przyjaciele
malarzy; historia, krajobrazy i ludzie z krajów, w którym dzieło powstało lub znajduje się
obecnie itp.).
W kolejnych częściach poniższego opracowania omawiam na przykładach każdy
z wyróżnionych poziomów eseistycznego tekstu, nie uwidoczniając jednakże podziału na
język i metajęzyk, ponieważ zastępuję ów podział innym, logicznym. Deklarowane jako anaukowe cele pisania eseistycznych prac wiążą się bowiem z różnorakimi odniesieniami do
literatury fachowej. Z kolei pojawiające się małe narracje są wynikiem problemów
związanych z procesem interpretacji, przekładania intuicji i wrażeń na strukturę językową.
Samookreślenie eseisty
Cele pisania pracy naukowej i eseju są całkiem różne. Autorzy esejów często wskazują na
bardzo osobiste motywy, które skłoniły ich do pracy pisarskiej. Ewa Bieńkowska przyznaje,
że pisząc książkę o swoim pobycie w Wenecji chciała jedynie zaleczyć ból rozstania
z pięknym miastem i wyrwać się z codzienności2. Także Jarosław Iwaszkiewicz Podróże do
Włoch3 traktuje jako podsumowanie nie tylko kontaktów z kulturą włoską ale i pewnego

2
3

kryptocytaty). Z kolei odnosząc się do podziału funkcji cytatów, którego dokonał S. Morawski można
powiedzieć, że główną funkcją pojawiających się w pracach eseistów cytatów jest przywoływanie autorytetów,
por. W. Bolecki, Pre-teksty i teksty, Warszawa 1991, s. 14-15.
E. Bieńkowska, Co mówią kamienie Wenecji?, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999.
J. Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch, Warszawa 1977.
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etapu swego życia. Widoczna jest tutaj bliskość eseju i autobiografii. Powołując się na
klasyfikację Małgorzaty Czermińskiej, można powiedzieć, że owe autobiografie oscylują
pomiędzy świadectwem a wyznaniem4, zaś ze wszystkich rozpatrywanych przeze mnie
autorów najbliższy autobiografii jako wyznaniu jest Iwaszkiewicz.
Ale nawet zdawanie relacji z tego, co się widziało podszyte jest zawsze z góry
zakładanym subiektywizmem piszącego. Józef Czapski pisał: Nie umiałbym nigdy być
zawodowym krytykiem malarskim czy literackim. O obrazie, o książce, które nie są przeżyciem
intymnym, konfrontacją czy choćby powodem oburzenia – nigdy nie miałem potrzeby pisać, a jak pisać bez
potrzeby? O książce przeżyciu, książce konfrontacji mam odwagę pisać nawet niesprawiedliwie, stronniczo,
nawet jeżeli jej pełna ocena wybiega daleko poza moje możliwości5; zaś Kazimierz Wyka: Bez popędu
osobistego po cóż pisać o sprawach, o których fachowcy potrafią nieskończenie dokładniej, ze ścisłymi
datami i właściwą bibliografią przedmiotu6. W podobnym duchu swoją nieobiektywność
deklarował Zbigniew Herbert: Autor tego szkicu nie jest zawodowym historykiem tylko
opowiadaczem. To go zwalnia od naukowego obiektywizmu, dopuszcza sympatie i pasje 7.
Herbert, barbarzyńca w ogrodzie sztuki, jako amator zrezygnował ze wszystkich
wymogów nauki: bibliografii, przypisów itd. wychodząc z założenia, że jego książki służą
po prostu do czytania a nie do naukowych studiów. Równie świadoma własnych zamierzeń
jest Aleksandra Olędzka-Frybesowa8, która traktuje swoje eseje jako propozycje
następnych, już naukowych badań. Cząstkowość i stronniczość ujęć eseistycznych jest
według niej oczywista, są to jedynie nieśmiałe próby zbliżenia się do wielkich dzieł. Pewne
fachowe kwestie, nad którymi nieraz do tej pory głowią się historycy sztuki w ogóle nie
powinny interesować eseisty.
Wymienieni pisarze, posiadając niemałą wiedzę z dziedzin dotyczących w jakiś sposób
omawianych dzieł, natknąwszy się na problemy nierozstrzygnięte nieraz pokornie godzą się
z ową nierozstrzygalnością. I tak opisując w jednym z esejów kościół w Humorze OlędzkaFrybesowa wcale nie zastanawia się nad spornym autorstwem rysunków przedstawiających
męczenników i świętych. Problem kto jaką scenę namalował jest jej zdaniem nieważny dla
laika, dlatego powinni zajmować się nim badacze. Owe słowa świadczą o skromności
zamiarów artystów piszących o sztuce – nie roszczą oni sobie prawa do wyrokowania na
temat dzieł, do ostatecznych przewartościowań w ich hierarchii, w przeciwieństwie do
historyków sztuki nawet nie pretendują do podejmowania badań stricte naukowych.
4
5
6
7
8

Por. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000, s. 15-16.
J. Czapski, Czytając, wstęp J. Zieliński, Kraków 1990, s. 364.
K. Wyka, Makowski, Kraków 1963, s. 76.
Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, Lublin 1991, s. 119.
A. Olędzka-Frybesowa, Patrząc na ikony, Kraków 1979.
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Niekiedy próbując rozwikłać tajemnicze zagadki z dziedziny historii sztuki autorzy
esejów przyznają się do wielokrotnie popełnianych błędów, które trzeba potem zastąpić
nowymi

propozycjami,

znowu

niepewnymi.

Wojciech

Karpiński 9,

dla

którego

przewodnikiem po Włoszech był Berenson, przyznaje się do nieodpowiedzialnych nieraz
tez i do tego, że musiał odwoływać pochopnie wydane sądy. Zdaniem Karpińskiego,
przeważnie to, co powszechnie uchodzi za wartościowe - jest takie, czasami tylko
dodatkowe czynniki, które pojawiają się przy obcowaniu ze sztuką sprawiają, że wydaje się
niewłaściwą ocenę: może to być zmęczenie, które odczuwa się po całodziennej wędrówce
w poszukiwaniu ciekawych miejsc, może to być także nieodpowiednie oświetlenie czy
brudna szyba, za którą schowany jest obraz. Może to być wreszcie własne, zmieniające się
pod wpływem osobistych życiowych doświadczeń zaangażowanie emocjonalne autora,
które z kolei Bieńkowska usprawiedliwia słowami, że: trudno być sprawiedliwym w miłości10.
Dlatego każdy wniosek podszyty jest chroniczną, często wprost deklarowaną niepewnością
i dlatego autorzy esejów traktują własne tezy jako propozycje właśnie. Sądzę, że zabieg taki
daje czytelnikowi możliwość pozbycia się przesądów poprzez spojrzenie na dzieło w nowy
sposób i prowokuje do dalszych przemyśleń.
Takich pseudorozwiązań pojawia się w tekstach wiele, zwłaszcza gdy naukowe
klasyfikacje stoją w jawnej sprzeczności z odczuciami opisujących. Tak jest, gdy Gustaw
Herling-Grudziński11 nie zgadza się z przyporządkowaniem malarstwa Caravaggia do
doktryn pauperyzmu lub gdy Iwaszkiewicz polemizuje z Berensonem w kwestii oceny dzieł
di Giovanniego, którego to krytyk posądził o nienadążanie za duchem swej epoki.
Frybesowa uważa, że współczesne widzenie sztuki przez pryzmat kultury Zachodu może
doprowadzić do nietrafnych interpretacji, np.: Santarcangeli błędnie ocenił Sagrada Familia,
ponieważ sam jest człowiekiem klasycznym, który gardzi tym co nierozumne. Frybesowa
zarzuca mu zły stosunek do natury niekontrolowanej prawami rozumu, a jest to balast
uprzedzeń, których badacz uważający się za naukowca mieć nie powinien. Podobnie
wysoko ceniony przez historyków sztuki za swą prawdziwość, wierność naturze
i humanizm kapitel w Cluny z XII wieku rozczarował autorkę, która zobaczyła w nim
jedynie nawrót do antyku oraz kiepską imitację. Wbrew wszelkim fachowym opiniom
Frybesowa postrzega kapitel jako symbol upadku nie zaś jako symbol wskrzeszenia
wartości humanistycznych. Autorka tym samym zauważa nieuchronne uwikłanie każdego
badacza w kontekst historyczny epoki, w której żyje.
9
10
11

W. Karpiński, Pamięć Włoch, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.
E. Bieńkowska, Co mówią kamienie Wenecji?, op. cit., s. 49.
G. H. Grudziński, Sześć medalionów i srebrna szkatułka, Warszawa 1994.
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Forma pisania o sztuce wybrana przez eseistów nie zobowiązuje ich do przestrzegania
reguł naukowych – przez to mogą oni powiedzieć więcej i odważniej o tym, które dzieło im
się podoba a które nie; lub które opinie fachowców akceptują a z którymi się nie zgadzają i
nie grozi im narażenie się na zarzuty tych ostatnich 12. Z drugiej jednak strony nie zwalnia
ich to wcale z odpowiedzialności innego rodzaju, bowiem prawdę eseju zdobywa się nie
tyle intelektem czy naukowym eksperymentem, co osobistym i przez to ryzykownym
wysiłkiem etycznym. Świadomość tej odpowiedzialności widoczna jest w słowach Juliana
Przybosia, odnoszących się co prawda do poezji, mimo to dobrze ilustrujących podejście
wszystkich badanych przeze mnie eseistów do sztuki: Nie jestem historykiem literatury ani
zawodowym krytykiem. Nie poczuwam się więc do obowiązku ustawiania dzieł i ich autorów w należytej
hierarchii (...). Ja stosuję miarę bezwzględną. Poezja może być tylko najlepsza 13.
Owa bezwzględna miara nie dotyczy więc cech artystycznych dzieła, jest fundamentalną,
uniwersalną miarą etyczną, stanowi o wartościowaniu nie tylko wszelkich zdobyczy kultury,
ale także własnego życia14. Można powiedzieć, trawestując słowa Kołakowskiego o Pascalu,
że w esejach problemy sztuki w ogóle nie istnieją, jako że dzieło sztuki nie jest niewiadomą w
równaniu, które pozostaje nam rozwiązać15. Stąd, moim zdaniem, brak absolutnej pewności,
który pojawia się zawsze, gdy w grę wchodzą subiektywne sądy wartościujące
(wartościowanie estetyczne) – jedynie krytykowani przez pisarzy profesjonaliści potrafią
oceniać obraz na podstawie jego formalnej przynależności do pewnego stylu. Znany krytyk
Berenson według Karpińskiego bardziej nieraz przypominał detektywa niż miłośnika
piękna: badał autentyczność i wartość dzieła przez to, że szukał u malarza cech
manierycznych, takich, które artysta zostawiał na obrazie niechcący, mechanicznie – był to
sposób narysowania ucha, fałdów sukni, dłoni. Przywołam tutaj celne i dobrze ilustrujące
podejście eseistów do fachowych badań uwagi Waldemara Juszczaka twierdzącego, że
historia sztuki stosuje arytmetyczną chronologię do dziedziny, która jej, podobnie jak
religia, z natury nie posiada, ponieważ sztuka jest dziedziną ducha, nie historii 16.
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Morawski krytykuje Malraux za to, że ten wygłaszał bardzo ogólne i zarazem głębokie tezy dotyczące sztuki i
nie pozostał jak Herbert barbarzyńcą w ogrodzie. Zarzuca mu, że jego opinie są słabo uzasadnione, czasem po
prostu błędne, bo Malraux przeczy sam sobie; i że wyrywa obrazy z ich kontekstu historycznego. Zarzuty
naukowców biorą się stąd, że Malraux nie godził się na to, by być tylko literatem a koniecznie chciał, aby jego
opinie o sztuce traktowano jako naukowe, por. S. Morawski, Absolut i forma, Kraków 1966.
J. Przyboś, Linia i gwar, Kraków 1959, s. 150. Przyboś zaznacza, że bycie poetą nie zwalnia z
odpowiedzialności, a przeciwnie wzmaga odpowiedzialność za to, co się mówi i dziwi się, kiedy Markiewicz
usprawiedliwia jego pisanie o Mickiewiczu tym, że przecież Przyboś jest poetą, więc może pisać co mu się
podoba.
Sądzę, że owa miara bliska jest stoickiemu pojęciu cnoty, której nie posiada wcale ten, kto nie ma jej w całości.
Por. L. Kołakowski, Jeśli Boga nie ma… Horror metaphysicus, Poznań 1999, s. 171.
Por. W. Juszczak, Czy istnieje mistyczna sztuka?, in: Sacrum i sztuka, N. Cieślińska (red.), Kraków 1989.
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W podobnym sensie wypowiadał się Czapski: Odbiór sztuki, ta dziwna komunia artysty
i odbiorcy, jest innego wymiaru, który nie ma nic wspólnego z takim czy innym już z góry powziętym
ustawieniem historycznym17.
Hilsbecher podkreśla, że esej tym różni się od reszty nienaukowego piśmiennictwa, że
nie jest grą, zabawą i szuka prawdy. Jest to jednak prawda żywego człowieka – proces
nieskończony, jest prowizoryczna, właściwie nie da się nigdy wyrazić do końca. Z kolei
znany eseista Paweł Hertz twierdzi, że esej jest nie tyle sposobem wypowiadania prawdy, co
ekspresją naszych wahań, poprzez które sami dochodzimy do jakiejś prawdy i dajemy okazję dojścia do
niej również czytelnikowi18. Jak już wspominałam, pisanie esejów wiąże się z pokorą wobec
świata i głębokim zrozumieniem co do możliwości jego poznania. Deklarowane przez
eseistów cele ich pisarskiej pracy potwierdzają tę tezę.
Celem stworzenia eseistycznego tekstu jest, jak sądzę, uświadomienie czytelnikowi, że
musi wzorem jego twórcy samodzielnie zbudować porządek własnego życia, opierając się
na wartościowych rozróżnieniach kultury. W eseju nie znajdzie bowiem opinii jedynie
słusznych. Skoro, jak pisał Charles Taylor 19, dzisiejsza rzeczywistość jest tak
niejednoznaczna, że z konieczności domaga się etycznego dookreślenia, dopełnienia przez
podmiot, owo dopełnienie staje się zadaniem i trudem indywidualnym. Eseista zostawia
czytelnikowi wolny wybór, nie rości sobie praw do pouczania go, żąda tylko jego
współuczestnictwa. Tak więc czytelnik sam ma zdecydować czy odrzuca, czy akceptuje
postawione w eseju tezy. Co więcej, zaprawiony w dialogu powinien ów dialog z kulturową
przeszłością kontynuować samodzielnie, także po odłożeniu książki.
Odniesienia do innych tekstów
Fakt, że teksty eseistyczne, na których skupiam się w moim artykule są propozycją
odmiennego niż profesjonalny sposobu wartościowania dzieł oraz konsekwentne
odnoszenie się pisarzy do dokonań historii sztuki i krytyki artystycznej, zwalniają mnie, jak
sądzę, z tego by poświęcać uwagę tym dyscyplinom, ponieważ obiektem eseistycznych
polemik jest dobrze znana XIX wieczna historia sztuki, która aż do niedawna jeszcze
funkcjonowała jako swoisty i niepodważalny kanon. Wystarczy, że przytoczy się w tym
miejscu opinię jednego ze współczesnych historyków sztuki, który tak pisał o micie

17
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19

J. Czapski, Patrząc, Kraków 1996, s. 352.
P. Hertz, głos w dyskusji W podróży. Rozważania o eseju, in: Więź 2-3/1986, s. 73.
Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, Warszawa 2001.
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Winckelmanna: Ideał, który stał się modelem do naśladowania, nie istniał obiektywnie. Został
wymyślony przez historię sztuki20
To właśnie dzięki esejowi autorzy mogą pozwolić sobie na odstępstwa od tegoż kanonu,
krytykę a wreszcie całkowite przewartościowanie go. Sztuka i krytyka, żywe, aktualne, są
z natury rzeczy z oficjalną historią sztuki rzadko w zgodzie, przeciwstawiając im opinie własne oparte na
przeżyciach autentycznych (...) Te indywidualne, szczere i śmiałe poglądy wybitnych artystów (...)
wyprzedzają też sądy historii i są, i będą zawsze bez względu na epokę, najcenniejszym materiałem
poznawczym dla każdego, kto dąży do pogłębienia swej wiedzy o sztuce, nawet wtedy, gdy ich śmiałość
graniczy już z paradoksalnością 21 - pisał Czapski o malarstwie Pankiewicza i to motto może być
jednocześnie sformułowanym prosto celem i metodą eseistycznej pracy.
Trzeba jednak zaznaczyć, że autorzy tekstów, którymi zajmuję się w niniejszej pracy
odwołują się czasem do osiągnięć krytyków-artystów, aby, jak sądzę, uwypuklić zasadność
własnego, nieprofesjonalnego pisania o sztuce. Tym samym wskazują na swoje eseistyczne
korzenie. W eseju o Francesce Herbert zarzuca krytykom, że wielki malarz był
niezrozumiany przez parę wieków i że rehabilitację Francesci zawdzięczamy Stendhalowi –
pisarzowi, nie zaś historykom czy fachowym krytykom sztuki 22. Z kolei w zamieszczonym
w Węźle gordyjskim szkicu o Altichiero, Herbert tak uzasadniał swój pisarski sprzeciw wobec
zapomnienia, jakie spotkało wielkiego malarza: Często się zdarza, że wielkie odkrycia w dziedzinie
historii sztuki są dziełem pisarzy, a nie historyków. (...) Spróbowałem swoich sił, w nadziei, że Altichiero
doczeka się wreszcie należnego miejsca pośród najwybitniejszych twórców I spóźnionej sławy 23.
Także Karpiński podkreśla rolę pisarza Huxley„a w przeciwstawieniu się epidemii
boticellowskiej24. Frybesowa niezwykle ceni propozycje Baudelaire‟a (poświęca mu jeden z
esejów), podkreślając, że jego śmiałe sądy z trudem akceptuje dopiero najnowsza historia
sztuki. Przyboś również przywołuje pisarskie autorytety, kiedy przypomina, że to właśnie
pisarze jako pierwsi zdemaskowali zakłamanie malarskie realizmu socjalistycznego.
Jednakże znacznie częściej eseiści ustosunkowują się do stanowisk znanych fachowców:
krytyków i historyków sztuki, zaś ich postawę można określić jako oscylującą między
skrajnościami. Czasem jest to powoływanie się na stanowiska fachowców w celu
znalezienia argumentu dla swoich racji (stosowanie tzw. kryterium autorytetu, innymi słowy
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T. Mikocki, Nieklasyczny klasyczny klasycyzm, in: Klasycyzm i klasycyzmy, Materiały sesji Stowarzyszenia
Historyków Sztuki, Warszawa 1991, T. Hrankowska (red.), Warszawa 1994, s. 24.
P. Smolik, Książka o Pankiewiczu, in: Czapski i krytycy. Antologia tekstów, M. Kitowska-Łysiak, M. Ujma (red.),
Lublin 1996, s. 280.
Por. Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, Lublin 1991, s. 173.
Z. Herbert, Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998, Warszawa 2001, s. 90.
Por. W. Karpiński, Pamięć Włoch, op. cit., s. 139.
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cytat dowodzeniowy25). Próbując znaleźć cechy charakteryzujące kanon bizantyński
Frybesowa powołuje się na badania Byczkowa, który twierdził, że sceny z ikon były
odczuwane przez odbiorców jako pozaczasowa i pozaprzestrzenna rzeczywistość. Herbert
oceniając Sodomę jako malarza pretensjonalnego powołuje się na autorytet Berensona,
który ocenił Sodomę podobnie. Także Karpiński podkreśla, iż historycy sztuki pomogli mu
oceniać i przeżywać dzieła sztuki włoskiej.
Fachowe teksty są częścią dorobku kulturowego, który na gruncie eseistycznego tekstu
podlega przewartościowaniom opartym na niepowtarzalnych doświadczeniach autorów.
Dzieje się tak, ponieważ kulturowa tradycja nie stanowi po prostu schedy, zbioru
dogmatów do przejęcia i bezkrytycznej akceptacji – taki stosunek do kulturowej przeszłości
może grozić zobojętnieniem na świat wartości. Polemika z tym, co zastane nie jest jednakże
prowadzona w atmosferze postmodernistycznego, ironicznego zwątpienia w trwałe
fundamenty kultury. Przeciwnie – pisarze sięgają do tradycji po to, by zagrożone
współczesnym kryzysem wartości ożywić i trwale odzyskać. Powiedzieliśmy, że esej jest
dialogiem i przypomina sokratejskie rozmowy, które odbywały się na ulicach starożytnych
Aten. Jak twierdzi Janusz Sławiński: eseistyczna koncepcja prawdy jest dialogowa, a to
znaczy że ten kto rozmyśla, eseista prowadzi zarazem rozmowę z kimś drugim tak, że jego mowa wplata
się niejako w sferę już powiedzianego, w uniwersum tego, co już zostało powiedziane 26. Eseiści zatem
przypominają czasem Sokratesa, który wie, że ciągle nie wie i ciągle poszukuje, jedynie
w tym widząc swoją wyższość nad innymi. Karpiński w książce poświęconej Czapskiemu
tak opisywał jego eseistyczną pokorę: Nikt z nas nie wie wszystkiego: to niby truizm, ale jakże
niewielu takich, którzy wiedzą, że nie wiedzą – i nie używają tego jako usprawiedliwienia ignorancji.
Dzięki takiej postawie Czapski broni się przed pułapkami zabójczego dla sztuki rezonerstwa 27.
Sądzę, że jest to postawa charakterystyczna dla całej formacji polskich pisarzy, którym
poświęcony jest ten artykuł. Można powiedzieć, że twórcy esejów traktują również
fachowców jako partnerów dialogu, a przecież każda rozmowa może skończyć się
uznaniem racji współrozmówcy. Może, ale nie musi.
Dlatego jeszcze częściej eseiści polemizują z opiniami historyków sztuki, a polemika ta
przekształca się nieraz w złośliwe uwagi na temat kompetencji fachowców. Przy
rozważaniach na temat kaplicy św. Zenona Iwaszkiewicz pisał: Jak zwykle piękność tej kaplicy
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T. Wroczyński dzieli cytaty empiryczne (rozumiane szeroko jako odniesienia do cudzych tekstów) na
dowodzeniowe, komentujące, dygresyjne oraz podmiotowe, por. T. Wroczyński, Esej – zarys teorii gatunku, in:
Przegląd Humanistyczny 5-6/1986, s. 111.
J. Sławiński, głos w dyskusji W podróży. Rozważania o eseju, op. cit., s. 74.
W. Karpiński, Portret Czapskiego, Wrocław 1996, s. 43.
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bardzo późno dotarła do świadomości historyków sztuki, którzy zresztą na piękno są mało wrażliwi.
Wrażliwi są malarze, poeci, pisarze28.
Herbert pozwalał sobie na kpiny ze znanego badacza Krausa, który jedenaście fresków
Signorellego przypisał jedenastu pieśniom Czyśćca Dantego, bowiem problem tego badacza
polegał na tym, że jedna z klęczących postaci uwiecznionych na fresku nie ma skrzydeł, a
według tekstu Dantego powinna. Tego typu problemy pochłaniające cały cenny czas
fachowców i nie pozostawiające czasu na przeżycie dzieła świadczą, zdaniem Herberta
o przeroście rzeczy drugorzędnych nad tą najważniejszą: głębokim sensem dzieła. Dlatego
w innym miejscu Herbert o fachowcach pisze, że są nudni, a ich prace są suche jak wiór.
Wyka przytacza błędne, czasem aż śmieszne opinie o malarstwie Malczewskiego wydane
przez znanych historyków sztuki, przy czym warte uwagi jest, jego zdaniem to, że dawniej
trafniej niż współcześnie interpretowano malarstwo Malczewskiego. Przyboś polemizując
z krytykami sztuki uważa, że nazywanie Strzemińskiego postimpresjonistą jest wielkim
nieporozumieniem – zachęca on krytyków niewychodzących poza własne schematyzacje do
uważnego patrzenia na obrazy zanim pochopnie wydadzą ocenę. Przypominają oni bowiem
badacza, który by opisać wygląd rośliny szuka jej rysunku w katalogu, zamiast po prostu
wyjść do ogrodu i sprawdzić.
Eseiści są wrogami beznamiętnego klasyfikowania dzieł, klasyfikacje takie są często
zawodne i raczej zaciemniają odbiór dzieła niż go ułatwiają. Typowym przykładem takiej
działalności porządkującej jest według Herberta fakt, że świątynię Demeter błędnie
zaklasyfikowano jako czysty egzemplarz sztuki Dorów, nie zauważywszy dwóch jońskich
kapiteli. Prawdziwy talent tworzy własne, nieznane widzenie życia, własny styl i dlatego musi
z konieczności wydawać się ciemnym i wadliwym, jeżeli sądzi się o nim na podstawie z góry powziętych
estetycznych formułek29 – pisał Czapski. Omawiając twórczość Jana Cybisa Czapski stwierdza,
że łatwe klasyfikacje mogą bardzo zakłócić lub nawet uniemożliwić odbiór dzieła – takie
właśnie zaklasyfikowanie Cybisa do grupy kapistów może być przeszkodą w kontaktach
z jego malarstwem. „Izmy” są skrótem pożytecznym dla historyków sztuki, dla krytyków, nieraz
służą malarzom w walce o miejsce na rynku sztuki, choć jakże często są bumerangiem, który się po latach
przeciwko nim odwraca – pisał Czapski – (...) działają one niszcząco poprzez ułatwione
szufladkowanie artystów, którzy jeśli istnieją naprawdę, powinni być oglądani, przeżywani jako jednostki
niewymierne, jedyne30.
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J. Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch, op. cit., s.107.
J. Czapski, Patrząc, op. cit., s. 25.
Ibidem, s. 396.
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Grudziński krytykuje Fry„a, który zaklasyfikował Caravaggia jako pierwszego realistę
oraz Burckhardta, który z kolei uważał wielkiego malarza za naturalistę. Nazywa Caravaggia
malarzem przeklętym i sądzi, że wszelkie klasyfikacje geniuszy są błędne, gdyż prawidłowo
klasyfikować

można

jedynie

artystów

o

wyraźnym

profilu

filozoficznym,

nie

rewolucjonistów lecz naśladowców. Karpiński uważa, że wielcy artyści wykraczają poza
schematyczne podziały, do takich artystów zalicza on Pisanella czy Ucella. Uważa, że
prawdy o epoce trzeba szukać w dziełach wybitnych twórców, nie zaś na odwrót, jak to
często czynią historycy sztuki. Na koniec tych przykładów warto przywołać słowa
Pankiewicza, który gdy zauważył, iż obraz błędnie przypisany w katalogu Hobbemie ma
innego autora stwierdził: (...) wśród najbardziej powołanych znawców i specjalistów ludzie
wyczuwający klasę malarską dzieła należą do rzadkości 31.
Sokratejska metoda elenktyczna w dochodzeniu do prawdy polegała na wykazaniu
rozmówcy, że nie ma wiedzy, którą sobie przypisuje, poprzez doprowadzenie go do
wygłoszenia tez wzajemnie sprzecznych. Prawdopodobnie temu samemu służy
przedstawianie obok siebie różnych, nieraz wzajemnie sprzecznych opinii historyków sztuki
na temat obrazów Vermeera – robi to Grudziński, robi to także Bieńkowska, kiedy w eseju
Warsztaty wyobraźni przytacza różne opinie (które wahają się pomiędzy skrajnościami) na
temat malarstwa Giorgione`a. Wykazanie sprzeczności w dokonaniach naukowych ma, jak
sądzę, na celu podważenie fachowych syntez jako jedynej opcji, poprzez którą postrzegamy
dzieło.
Zresztą pojawia się jeszcze jedna analogia z Sokratesem. Pisałam, że prawda eseju
(podobnie jak prawda sztuki) polega na jego zgodności z etyczną miarą, angażuje całego
człowieka, nie zaś tylko jego intelekt. Czapski podkreśla, że sztuka jest czymś więcej niż
rozrywką wyrafinowanych estetów, zarzuca on więc krytykom (i artystom) współczesnym
ślizganie się po powierzchni i nierzetelność. Dlaczego więc te oceny [chodzi o oceny
profesjonalistów, dop. B. Ch.] zdają mi się tak często obok istoty rzeczy – pyta Czapski sam
siebie i po chwili odpowiada – chyba dlatego, że nie czuję w nich właśnie śladów intymnego przeżycia,
bo te rozważania mają prawo istnieć tylko jako wtórne, następujące po, a nie przed konfrontacją intymną
piszącego z obrazem. Bo każde istotne przeżycie sztuki (...) jest poza czasem i ono jedno ustala w nas
naszą hierarchię wartości, ono i tylko ono nas pali 32.
Brak autentycznego, życiowego zaangażowania (które jest przecież imperatywem
moralnym) badaczy w ocenianą przez nich dziedzinę i, co za tym idzie, kierowanie się
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J. Czapski, Józef Pankiewicz, op. cit., s. 163.
J. Czapski, Patrząc, op. cit., s. 352.
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wyłącznie racjonalistycznymi tezami o postępie sprawia, że, zdaniem Czapskiego, lansują
oni miernotę i wmawiają widzom, że wielka sztuka musi być oryginalna, a nawet szokująca,
zaś Ludzie zahipnotyzowani gryzą kawałek drzewa przekonani, że to soczysta pomarańcza33. To
właśnie fachowcy od sztuki odpowiadają za sukcesy takich artystów, którzy tarzanie się
w farbach, sprzedawanie worków z powietrzem czy wystawianie pustej sali traktują jako
prawdziwą działalność artystyczną. Czapski zarzuca więc fachowcom brak wiedzy
o własnej niewiedzy, bowiem przedkładają oni rozumowe pewniki z książkowych
klasyfikacji ponad doświadczenie, ponad prawdziwe przeżycie dzieła.
Wiedza a wrażliwość
Znany historyk sztuki Piotr Skubiszewski pisał: Przednaukowe poznanie zaledwie ślizga się po
powierzchni rzeczywistych cech dzieła sztuki 34, twierdząc tym samym, że amator nie może
zrozumieć i prawidłowo zinterpretować dzieła. Myślę, że z tym twierdzeniem paradoksalnie
zgodziliby się także pisarze, którymi zajmuję się w swojej pracy.
Eseiści z jednej strony nawołują do samodzielnego patrzenia na dzieła, krytykują lub
lekceważą historię sztuki i turystyczne przewodniki po zabytkach; wiedza o sztuce wydaje
się im w ogóle zbędnym balastem, bowiem dzieło sztuki nie jest dokumentem i teoretyczne
doktryny nie muszą ułatwiać kontaktu z nim. Przeciwnie – mogą zbudować przepaść
między dziełem i widzem. O tym, że czasem erudycja może zdominować prawdziwy
odbiór pisał Iwaszkiewicz; częstokroć wolałby on milczenie niż: (...) te analityczne wywody,
psychoanalizy i najrozmaitsze sposoby odbierania widzowi prostoty spojrzenia na genialne malarstwo 35.
Sugeruje on tym samym, że pośrednictwo historii sztuki i krytyki artystycznej w ogóle nie
jest odbiorcy malarstwa potrzebne. Podobnie zresztą jak i Czapski, który uważał, że trzeba
dzieło przeżywać i opisywać jak troglodyta olśniony i przerażony, jakby historia sztuki w ogóle
nie istniała36.
Z drugiej zaś strony pisarze często powołują się na ustalenia historii sztuki (nie tylko jej)
i przyznają, że naukowe książki poświęcone zabytkom były bardzo pomocne w kontaktach
ze sztuką. Każdy z eseistów jest wielkim erudytą – świadczy o tym swobodne powoływanie
się na teorie naukowe czy polemizowanie z nimi. Świadczy o tym również fakt, iż eseistyka
wymaga oczytanego odbiorcy, który będzie w stanie nadążać za tokiem myślenia autora,
ponieważ autor porusza się swobodnie wśród różnych dziedzin czy tematyk. Eseiści
33
34
35
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J. Czapski, Patrząc, op. cit., s. 298.
J. Białostocki, P. Skubiszewski, Pojęcia, kierunki i metody historii sztuki, in: Wstęp do historii sztuki. Przedmiot.
Metodologia. Zawód, P. Skubiszewski (red.), Warszawa 1973, s. 300.
J. Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch, op. cit., s. 98.
J. Czapski, Patrząc, op. cit., s. 353.
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dysponują wiedzą nie tylko z zakresu teorii i historii sztuki, ale znają również dzieje
polityczne i społeczne krajów, przez które podróżują, życiorysy malarzy. Mają tak zwane
a priori estetyczne, które estetycy uważają za konieczny warunek wytworzenia się
prawidłowego przeżycia w kontakcie ze sztuką37. Herbert chcąc dotrzeć do istoty sztuki
gotyckiej zaczyna od lektury książek temu poświęconych. Opisując katedrę w Palermo
Karpiński zaznacza, że wrażenie estetyczne musi być wzbogacone o znajomość wydarzeń
i dokonań, jakie miały miejsce w momencie powstawania katedry, zwłaszcza w przypadku
zabytkowych grobowców fascynacja nimi jest zrozumiała tylko po uwzględnieniu historii
miasta, inaczej takiego zauroczenia nawet nie przeżyjemy. Wydaje się, że eseiści sugerują, iż
do właściwego odbioru dzieła sztuki niezbędne jest teoretyczne przygotowanie –
obcowania ze sztuką trzeba się nauczyć. Sądzę więc, że wypowiedzi Czapskiego
i Iwaszkiewicza należy potraktować jako literacką przenośnię. Jak ujął to Wojciech
Karpiński w swojej książce o Czapskim: Czapski po latach, już pod wieczór życia, określił –
trawestując słowa Ciorana – twórczą postawę wobec dzieł sztuki jako postawę „olśnionego troglodyty”.
Sam długo się ćwiczył, aby uzyskać odkrywczą czystość spojrzenia, którą wspomaga wielka kultura
artystyczna – zdobywana, brana w nawias wysiłkiem umysłu i oka, i od nowa zdobywana 38. Jest to
postawa, w której, według Bohdana Dziemidoka: (...) dzieło sztuki traktowane jest przez nas
jako dzieło sztuki, a nie przedmiot czysto użytkowy (...), przedmiot wymagający renowacji lub zbadania,
przedmiot będący przekaźnikiem informacji o faktach i wydarzeniach (...). [Jest to] postawa otwarta,
autonomiczna, wolna od apriorycznych uprzedzeń i ocen, schematyzmu i sztywnych przyzwyczajeń 39.
Bieńkowska uważa, że każdy turysta zwiedzający Wenecję powinien ją obudzić, ożywić
i dokopać się do pamięci zbiorowej, by odnaleźć tam własne, odrębne miejsce. Podobnie
Frybesowa ostrzega przed zbytnim zawierzaniem historykom sztuki i zachęca do patrzenia
na własny rachunek i na własne ryzyko. Dzieło sztuki jest przecież prywatną własnością
każdego człowieka, zawsze należy zakładać możliwość odstępstwa od kanonu stworzonego
przez historyków sztuki. Dlatego kiedy Karpiński w swoich esejach o sztuce włoskiej
otwarcie przyznaje, że jego przewodnikiem po malarstwie Perugina był wielki krytyk
i erudyta Berenson, z którego przemyśleń korzystał, to jednocześnie podkreśla, że
37

38
39

A priori estetyczne to doświadczenie nabyte w ciągu obcowania ze sztuką, oparte na wiedzy z wielu dziedzin,
między innymi historycznej czy filozoficzno-estetycznej. Jest to wiedza o: twórcy (nie zawsze), procesie
twórczym, wiedza z zakresu teorii i historii sztuki oraz estetyki i wreszcie wiedza o epoce. Gołaszewska wśród
przeżyć estetycznych najbardziej ceni przeżycie rozumiejące, w którym idealnie współgrają emocje, wiedza
oraz rozumienie historyczne i ideologiczne, czyli przeżycie oparte na bogatym a priori estetycznym. Takiemu
przeżyciu nie grozi profesjonalizacja, a co za tym idzie powierzchowność odbioru. Dla porównania, znacznie
niżej w hierarchii przeżyć stawia ona to nie poparte wiedzą a polegające na bezpośrednim wrażeniu –
afektywne, uczuciowe i krótkotrwałe, por. M. Gołaszewska, Kultura estetyczna, Warszawa 1989.
W. Karpiński, Portret Czapskiego, op. cit., s. 204.
B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2002, s. 255.
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Berenson nie zdominował jego wrażliwości, fachowe książki były jedynie pomocą
w artystycznym poznaniu – bo to sama sztuka włoskich malarzy działała silnie na jego
wyobraźnię. Karpiński opisując wrażenie, jakie zrobił na nim posąg Dawida Michała
Anioła stwierdza, że nawet najdoskonalej realne dzieło tego artysty pozostaje
niedopowiedziane i tajemnicze, wymaga zatem nie tylko wiedzy, ale i zaangażowania.
Utajona w bryle postać domagała się abym dopełnił jej istnienie, ode mnie żądała sensu, ale i mnie sens
nadawała40.
Postulowana przez Karpińskiego konieczność samodzielnego dopełnienia dzieła wskazuje
na to, że wiedza jest warunkiem niezbędnym do przeżywania sztuki, lecz nie jest
warunkiem wystarczającym. Mało tego – czasem jak podkreślają eseiści przeszkadza ona
w odbiorze sztuki, powodując beznamiętne oceny oparte na drugorzędnych cechach dzieła.
Jednakże równie niebezpieczna jest ignorancja, która może być przyczyną doznań
nieautentycznych, powierzchownych – takie doznania charakteryzują odbiorców wtórnych,
turystów, których opinie zależą od mody i obyczaju 41.
Eseista-podróżnik nie jest fachowcem, ale nie jest tym bardziej turystą. Wobec tylu
zarzutów względem fachowej wiedzy o sztuce, które świadczą o tym, że historia sztuki nie
potrafi raz na zawsze rozstrzygnąć, które dzieło jest lepsze a które gorsze, bowiem
fachowcy nie są nieomylni, eseiści zachęcają do odważnego patrzenia na dzieła po
swojemu. Jednakże dzieło nie jest bytem zupełnie samoistnym, zasiedla trwale dorobek
kulturowy, jest elementem dziedziny ducha ludzkiego, elementem niematerialnego świata
wartości. Wymaga więc znajomości tak rozumianej dziedziny kultury. Dzieło sztuki nie
musi być uwięzione w skostniałych formach, jak widać może uzyskać nowy wymiar, może
i powinno zostać zobaczone niejako na nowo. Problem tylko w tym, jak to nowe widzenie
wyrazić i zinterpretować.

40
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W. Karpiński, Pamięć Włoch, op. cit., s. 72.
Już Ingarden zauważył, że przedmiot estetyczny nie jest identyczny z żadnym przedmiotem realnym, zaś
badanie naukowe może wychwycić tylko to, co przysługuje przedmiotowi realnemu. Przedmiot estetyczny
konstytuuje się na realnym, choć może ukonstytuować się także bez tego ostatniego. Postawę badawczą
przeciwstawia on estetycznej, krytykuje też niektórych „otrzaskanych” badaczy, którzy wyrabiają w sobie
pewne techniki widzenia różnych drugorzędnych szczegółów dzieła i na ich podstawie wnioskują czy dzieło
może doprowadzić do wartościowych przeżyć estetycznych, czy nie. Jest to poznanie zimne, często
nieuzasadnione i w przypadku takiej dziedziny jak sztuka niedozwolone. Większość badaczy to ignoranci,
którzy przypominają grafologów poznając autora dzieła po drobiazgach. Chociaż sądy o sztuce mają prawo
wypowiadać tylko ludzie kompetentni, to zdaniem Ingardena w praktyce panuje kompletna ignorancja i
barbarzyństwo estetyczne, por. R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, in: tegoż, Studia z estetyki, Warszawa
1966.
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Problemy językowe

Omawiając charakterystyczne cechy modernizmu polskiego, Ryszard Nycz (podobnie
jak wspomniany wcześniej Zawadzki) jego specyfiki upatruje między innymi w postawieniu
w centrum uwagi problemu języka, w zakwestionowaniu jego roli bycia przezroczystym
medium: Coraz ostrzejsza i powszechniejsza staje się w tym okresie świadomość nieuchronności
uwikłania w język, upośredniającego nasz kontakt ze światem wewnętrznym i zewnętrznym, a także
rozpoznanie jego aktywnej roli (czynnika kształtującego obraz rzeczywistości i stąd oddziałującego na
rezultaty poznania). Coraz częściej dostrzega się także siłę oporu, jaki język stawia pragnieniom
i możliwościom wyrazowym podmiotu42. Moderniści pierwsi podważyli to, co do tej pory
wydawało się oczywiste. Nowe postrzeganie języka jako z jednej strony odciętego od
podmiotu, bo stojącego ponad nim (wpływy pozytywizmu), zaś z drugiej jako odciętego od
świata i zniekształcającego poznanie (wpływy romantyzmu) poskutkowało odkryciem
zagadkowej potęgi języka, który alienuje człowieka od konkretnej rzeczywistości. Jak
krótko i dobitnie określał to zjawisko Bolesław Leśmian: Zamiast świata – opinia,
światopogląd43.
W badanych przeze mnie pracach eseistów częstokroć pojawiają się metarefleksje
dotyczące zasadności pisania, które, jak sądzę, mają zmusić czytelnika do skupienia uwagi
na tej pozornej oczywistości, którą stanowi relacja między językiem, światem i wyrażającym
własne przeżycia autorem tekstu. Problemy językowe są związane także ze statusem eseisty,
który sam siebie określa jako amatora. Obawy, by sprostać swemu amatorskiemu zadaniu
formułował Czapski po obejrzeniu wystawy obrazów Matisse‟a: Jak przekazać samo przeżycie,
które mi daje ta wystawa po blisko 40 latach obcowania ze sztuką Matisse‟a, jak pisać o niej, gdy każdy,
nawet skromny historyk sztuki, krytyk zawodowy wie ode mnie więcej, posiada więcej materiału
porównawczego ze sztuką współczesną i dawną?44
Bieńkowska o bazylice św. Marka stara się mówić fachowo właśnie, to znaczy przy
pomocy faktów, liczb i sugeruje, by na owych faktach zakończyć opis; tym samym
wskazując na ograniczenia tkwiące w języku, których ominąć się nie da: I znowu – jak o tym
mówić? Przezwyciężyć zawrót głowy i trzymać się jak pijany płotu obiektywnych danych? Wielkie dzieła
sztuki mają naturę dwoistą – nadają się do nieskończonych wywodów fachowych, które karmią naszą
potrzebę konkretu: przeniknąć sekrety faktury, magię formy sprzęgniętej nie wiedzieć czemu z liczbą
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R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, s. 53.
Słowa B. Leśmiana podaję za Ibidem, s. 67.
J. Czapski, Patrząc, op. cit., s. 351.
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i miarą, z wysiłkiem intelektualnym, wyborem rozwiązań. Wyrażają one także doświadczenia
niewyrażalne w języku, wskazują na jakiś inny sposób życia, o którym nie możemy mieć pojęcia 45.
Ponieważ większość esejów to relacje z doświadczenia bezpośredniego kontaktu
z dziełami, relacje, których celem jest z jednej strony wierne ukazanie tego, co się widziało,
zaś z drugiej właściwe zinterpretowanie tegoż w kontekście własnych doświadczeń oraz
tradycji kultury, charakteryzują się one swoistą, językową dyscypliną. Polega ona na
nieustannym oscylowaniu pomiędzy sferami logos i mythos, a nawet (o czym świadczą
deklarowane wprost porażki w zmaganiach z językiem) ocieraniu się o milczenie. Wydaje
się, że samo pisanie o malarstwie, które stanowi próbę przekładalności obrazu na słowa,
nieodłącznie związane jest z taką oscylacją, bowiem język odpowiada sferze logosu, zaś
mythos kojarzy się z bezpośrednim widzeniem rzeczy, a więc z obrazem. 46 Mythos to żywa
nieokreśloność, zaś pisanie, i również zakładana przez autora eseju późniejsza lektura
tekstu, to akty semiotyczne, kulturowe, zawsze potencjalnie zagrożone logiką porządku
śmierci47. Eseiści stawiają się w paradoksalnie podwójnej roli: maga (który sprawuje
całkowitą formalną kontrolę nad różnorodnością zjawisk) i jednocześnie mistyka
(odrzucającego wszelkie formy na rzecz autentyczności przeżycia) 48.
Wobec jedynej możliwości, która pozostaje eseiście, to znaczy próby wyrażenia
własnych przeżyć, Czapski następująco formułuje swe wątpliwości: Ale czy tę istotę przeżycia
da się w ogóle wypowiedzieć nie wpadając znów w zestawienia, porównania, w historię?
45
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E. Bieńkowska, Co mówią kamienie Wenecji?, op. cit., s. 178.
Na gruncie logiki mianem symbolu określa się abstrakcyjny znak słowny, natomiast obraz jest znakiem
naśladowczym, ikonicznym. Obraz jest więc bardziej jednoznaczny niż słowo, por. J. Kotarbińska, Z zagadnień
teorii nauki i teorii języka, Warszawa 1990, s. 217.
Z kolei S. Wysłouch twierdzi, że obraz jest (podobnie jak słowo) zawsze związany z konwencją, nie zaś
podobieństwem, zatem obraz (sam albo umieszczony w kontekście) może w miejsce denotowania przedmiotu
pełnić funkcję metafory lub symbolu, por. S. Wysłouch, „Ut poesis pictura”, czyli o literackości w malarstwie, in:
tejże, Literatura a sztuki wizualne, Warszawa 1994. Podobnie R. Przybylski twierdzi, że znak ikoniczny jest
bardzo niejednoznaczny, dlatego łatwiej denotuje rzeczy ogólne niż słowo, por. R. K. Przybylski, Słowo i obraz
w komiksie, in: Pogranicza i korespondencje sztuk, T. Cieślikowska, J. Sławiński (red.), Wrocław 1980.
Sądzę, że rozpatrywani w pracy autorzy esejów opowiadają się za tezą, że słowo związane jest przede
wszystkim z konwencją, zaś obraz ma funkcję referencyjną oraz jednocześnie symboliczną. W przypadku
eseistyki Herberta należy przyjąć jednak, że sama rzecz jest nie tyle elementem obiektywnego świata, ile częścią
dziedziny życiowej praktyki. Słowo wydaje się Herbertowi bardziej oderwane od życia. Bliskie jest zatem
eseistom stanowisko, na którym stoi Eliade, gdzie znak ikoniczny utożsamiany jest z symbolem: obraz –
symbol, w przeciwieństwie do słowa jest wielowartościowy, zaś wszystkie religijne okrucieństwa biorą się z
jego jednowymiarowego tłumaczenia, por. M. Eliade, Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno - religijnym,
Warszawa 1998, s. 17 – 18. Eliade pisał: Przełożyć obraz na terminologię konkretną, sprowadzając go do jednego tylko z
planów odniesienia, to gorzej niż go kaleczyć, to zniweczyć go, unicestwić jako narzędzie poznania, M. Eliade, Sacrum. Mit.
Historia, Warszawa 1974, s. 36.
Używam kategorii porządku śmierci powołując się na przemyślenia A. Zawadzkiego na temat eseistyki
Żuławskiego, por. A. Zawadzki, Nowoczesna eseistyka filozoficzna w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy XX wieku,
Universitas, Kraków 2001, s. 160.
Por. W. Karpiński, Pamięć Włoch, op. cit., s. 157.
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Wszelki opis literacki podobny jest zdaniem Herberta do przesuwania po podłodze ciężkich
mebli. Znam dobrze, nadto dobrze wszystkie męki i daremny trud opisywactwa, a także zuchwalstwo
tłumaczenia wspaniałego języka malarskiego na pojemny jak piekło język, którym pisane są wyroki
sądów i powieści miłosne49 – pisał Herbert. Zwątpienie w rangę słów w Podróżach do Włoch
wyraził także Iwaszkiewicz: Nie da się ująć świata, owej rozhukanej sfory, owego tabunu pełnego
czarniawych ogierów; nie da się jej zamknąć w złotą oprawę słów, klatkę brzmień rozsadzi ptak
śnieżnopióry – ziemia, która unosi się nad wodami cienia i wszechświata, łupiny słówek drobnych opadną
jak łuska zielonych migdałów z treści jedynej, która jest jej treścią; rozlegnie się głos „Jam jest, który jest”,
i minie nas świat, jak my go miniemy50.
Mimo powyższych deklaracji, pisarze nie poprzestają na liczbach i faktach, i chociaż, jak
twierdzi Bieńkowska: Nie można opisać „Burzy” nie popadając w paraliżujące uczucie bezradności 51,
to autorzy podejmują się owego trudnego zadania. Etapem łączącym wyraz chwilowego
zakłopotania z powodu pisarskiej niemocy z próbą interpretacji dzieł są małe narracje.
Konteksty dzieła sztuki – małe narracje
Rezultatem eseistycznych poszukiwań są, obok zwątpień w próby wyrażenia tego, co
niewyrażalne, charakterystyczne ucieczki w dziedzinę, którą można nazwać małymi
narracjami. Ich istotną właściwością jest to, że eksponują różnorodne konteksty dzieła
sztuki w miejsce jego samego.
Postulowane przez postmodernistów zastąpienie Wielkich Narracji małymi to wyraz
strachu przed śmiercionośnym zunifikowaniem świata i człowieka 52. Jedynie relatywizacja
narracji do opisu ludzkiej praktyki, do tego, co ludzie rzeczywiście robią powinna uchronić
społeczeństwo przed imperialistyczno-totalizującymi zakusami elit intelektualnych.
Ankersmit proponuje, aby w odniesieniu do historiografii stosować pojęcie przedstawiania,
które pokrewne jest kategorii mimesis jako tworzeniu substytutu rzeczywistości. Zrównuje
to niejako historyka i malarza w tym, że tworzą oni teksty (obrazy) dotyczące przeszłości
lub teraźniejszości53. Szczególnym przypadkiem historiografii są mikronarracje, ponieważ
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Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993, s. 110.
J. Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch, op. cit., s. 232.
E. Bieńkowska,Co mówią kamienie w Wenecji, op. cit., s. 46.
Jak stwierdza J. Sójka, postmodernizm boi się mniej totalności życia, zaś bardziej totalności przejrzystego, jak
gdyby tworzonego sub specie aeternitatis systemu, bowiem: Przekonanie o systemowej, uporządkowanej naturze świata
społecznego bierze się często nie tyle z bogactwa informacji na temat tego świata, ile – paradoksalnie – z braku dostatecznej
wiedzy na temat istnienia w jego ramach współzależności i korespondencji, które uniemożliwiają krystalizację jednego tylko typu
struktury, J. Sójka, Pojęcie totalności a filozofia postmodernistyczna, in: Dokąd zmierza współczesna humanistyka ?, T.
Kostyrko (red.), Warszawa 1994, s. 85.
Przy czym dla historyka: Jedyne wyraźne kontury, jakie przeszłość posiada są natury modalnej, rozróżniają między tym, co
się rzeczywiście stało, (na elementarnym poziomie historycznych faktów) a tym co stać się mogło, ale się nie stało, F. R.
Ankersmit, Narracja jako przedstawianie, in: Metodologiczne problemy narracji historycznej, J. Pomorski (red.), Lublin
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dzięki swej nieprzejrzystości upodabniają się do nowoczesnych dzieł sztuki, które
reprezentują jedynie to, czym są, nie wytwarzając żadnego przedmiotu estetycznego
(Przedmiot gotowy (np. słynny pisuar Duchampa) identyfikuje się z takim samym przedmiotem gotowym
znajdującym się w supermarkecie)54. Mikrohistorie to wycinki dziejów, które skupiają uwagę na
sobie samych, nie roszcząc sobie prawa do ogólnego tychże dziejów zinterpretowania.
Pojawiające się w eseistycznych tekstach obok prób interpretacji dzieł (interpretacji
związanych z wyrażaniem swego wobec nich przeżycia) małe narracje mają za zadanie
chronić tekst przed zagrożeniami języka: milczeniem, egzaltowanym subiektywizmem czy
rutynowymi banałami. Ludwig Wittgenstein wskazywał już: Cokolwiek da się powiedzieć, da się
jasno powiedzieć55. O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć.56, co oznacza, że językiem
można opisać tylko fakty, reszta znajduje się w sferach, do których logos nie ma dostępu.
Czy nie ta zasada stoi często za pisarskimi narracjami, kiedy bezradność milczenia autorzy
zastępują mrówczą pracą badaczy historycznej i teraźniejszej codzienności? Jednakże owe
małe narracje współtworzą całość eseistycznego znaczenia, umieszczane są bowiem
w uniwersalnym horyzoncie estetyczno-etycznym, zakładają implicite to, co eseista wyraża
w innych (powiedziałabym: bardziej klasycznie filozoficznych) miejscach tekstu wprost. Są
to więc ucieczki niekonsekwentne.
Jerzy Topolski podkreśla, że postmodernistyczna mikronarracja nie istnieje, bowiem cel
jej pisania jest właściwie taki sam, jak ten, który przyświecał powstawaniu dużych ciągów
narracyjnych. Zdaniem tego badacza pod każdą małą narracją kryje się nieartykułowana, ale
uprzednio zakładana warstwa o charakterze teoretycznym, która niejako steruje tworzeniem
mikronarracji, nadając jej głębszy sens57. Moje zastosowanie tego terminu bliskie jest
rozumieniu go przez Topolskiego. A przy powyższym rozumieniu można przyjąć, że
zastosowanie przez eseistów tej formy opisu, choć kojarzy się z twórczością
postmodernistyczną, mieści się jeszcze w strategiach modernistycznych. Mała narracja jest
ucieczką spowodowaną zwątpieniem w możliwość przełożenia wewnętrznego doznania
sztuki na pojemny jak piekło język, którym pisane są wyroki sądów i powieści miłosne, jednocześnie
jest ucieczką pozorną, bowiem współkonstytuuje sens całego eseju, zakłada uprzednio ów
sens i tylko dzięki niemu może i powinna być właściwie zinterpretowana. Oczywiście
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1990, s. 80, podaję za T. Kostyrko, Od wielkich dzieł sztuki do małych narracji, czyli o historii historiografii, in: Dokąd
zmierza współczesna humanistyka?, op. cit., s. 143.
Ibidem, s. 144.
L. Wittgenstein, Traktat logiczno-filozoficzny, Warszawa 1977, s. 29.
Ibidem, s. 88.
Por. J. Topolski, Tendencje postmodernistyczne w historiografii, in: Dokąd zmierza współczesna humanistyka?., op. cit.
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można określenie mała narracja zastąpić innymi: dygresja, anegdota 58, niemniej sądzę, że
pojęcie zaproponowane przeze mnie w bardziej ogólny sposób odzwierciedla sposób
eseistycznego pisania o sztuce.
Pisałam, że esej bliski jest (między innymi) autobiografii, bowiem eseista zawsze
eksponuje w nim własne ja, jednakże tylko wyjątkowo autobiograficzność ta staje się
wyznaniem (wspomniałam, że najbliższe takiemu zaklasyfikowaniu są niektóre fragmenty
esejów Iwaszkiewicza), zaś z reguły esej oscyluje pomiędzy obiema tendencjami. Za
Czermińską59 można powiedzieć, że małe narracje często pokrewne są świadectwom,
bowiem bazując na wiedzy (narracje historyczne, częściowo narracje biograficzne) oraz na
doświadczeniu (narracje dotyczące codzienności) autora, możliwie wiernie ukazują
konkretny kontekst, który niejako zakrywa rozpatrywane w tekście dzieła sztuki.
Małe narracje dotyczą przeszłości lub teraźniejszości. Po pierwsze autorzy odczuwając
własną bezradność pisarską wobec fenomenów sztuki próbują zastąpić głęboką
interpretację przez opis historycznych faktów, w kontekście których dzieło pojawia się jak
gdyby mimochodem. Zabieg ten przypomina nieco dokonania współczesnego odłamu
anglo-amerykańskiej historii sztuki, która rezygnuje z badania istoty sztuki na rzecz opisów
typowo historycznych. Takie zjawisko jest szczególnie widoczne w eseistyce Herberta, ale
nie tylko. Herbert, u którego powracał problem podejrzliwości wobec słowa, jako
mogącego kopiować rzeczywistość i związane z nią przeżycia, co jakiś czas próbował
wyrzucać dzieło z planu estetycznego przez pokazanie nieważnych z pozoru konkretów:
liczył kto i ile zarobił przy budowie katedry, opisywał holenderski szał handlowania
tulipanami, badał popyt i podaż malarstwa holenderskiego. Kiedy próbował dotrzeć do
sedna gotyku, to zwiedzał budowle, czytał mnóstwo książek i doszedł do wniosku, że tylko
wyobrażenie i opis tego, w jaki sposób tworzyli ją przeciętni ludzie: architekci, murarze,
pomocnicy pomoże nam zrozumieć fenomen katedry gotyckiej. Równie konkretnie
wyobraża sobie i opisuje katedrę Wierzyński – jako zbudowaną rękoma tysięcy
anonimowych dla nas ludzi.
Sądzę, że częste odwoływanie się do historii, polityki, ekonomii, czyli warunków chwili
powstania dzieła ma na celu uczynienie zadość schematycznym wymogom języka, pokazuje
się tu bowiem to, co w języku bez trudu może być pokazane (Wittgensteinowskie fakty).
I tak Karpiński, który freski z kaplicy w Sienie przedstawiające Piusa II czytał poprzez jego
pamiętniki, twierdzi, że lektura ta była pomocna w odbiorze niezwykłego dzieła; jednakże
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T. Wroczyński wyróżnia w eseju następujące warstwy: cytaty, anegdoty (fikcyjne i autentyczne), dygresje
(pojęciowe i fabularne) oraz aforyzmy, por. T. Wroczyński, Esej – zarys teorii gatunku, op. cit.
Por. M. Czermińska, Autobiograficzny trójkąt, op. cit.
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z punktu widzenia czytelnika historyczna narracja o życiu i karierze dawnego papieża
nieomal całkowicie przysłania fragmenty poświęcone samym obrazom. Większą
konsekwencję i dbałość o czytelnika wykazuje Bieńkowska, kiedy pisze: Nieopisywalność
bazyliki św. Marka, jak może niewielu rzeczy na ziemi, jest nie do pokonania. Pozostają dwa rodzaje
postępowania: mniej czy bardziej cząstkowy inwentarz i poetycka dywagacja. Nie dążę ani do jednego, ani
do drugiego. Jako drogowskaz – kilka dat z dawnych epok, parę wydarzeń, analizy konserwatorów,
hipotezy historyków. Trzeba je ułożyć wokół siebie z nadzieją, że garstka faktów rozwinie się
w wyobraźni czytelnika w sieć chwytającą coś z życia ogromnego stworu60.
Eseiści bardzo często skupiają się na nieznanych szczegółach biograficznych malarzy
ulubionych dzieł (nieraz ci malarze to dobrzy znajomi opisujących) albo na szkicach osób,
które w jakiś sposób były z malarzami związane. U Wierzyńskiego61 znajdujemy eseje
poświęcone Luni Czechowskiej, która była muzą Modiglianiego, czy Zawadowskiemu,
którego poeta poznał osobiście w czasie swojego pobytu w Paryżu. Również Czapski
częstokroć wspomina swoich przyjaciół-malarzy podczas gdy opisuje i ocenia ich obrazy.
W eseistyce Czapskiego niektóre elementy biografii twórców, które świadczą o ich wysokim
morale, stają się niejako argumentami na rzecz wielkiej wartości rozpatrywanych dzieł.
Z kolei Grudziński posiłkując się powszechnie znanymi biografiami próbuje tworzyć pełne
zmyślonych szczegółów opowieści o dawnych malarzach. W tych narracjach Caravaggio,
Ribera ukazują się czytelnikowi niemalże jako starzy znajomi pisarza, których obserwuje on
w ich domach, przy pracy, a także w sytuacjach niecodziennych62. Te opowieści (oparte na
faktach lub nie) oddalają i zarazem przybliżają czytelnika do właściwego przedmiotu,
któremu autor poświęca tekst, to jest do dzieła sztuki.
Po trzecie wreszcie eseje zawierają relacje z aktualnych, podróżniczych doświadczeń
autorów – są, obarczonymi mnóstwem pozornie nieważnych elementów, opisami ich
podróżniczej codzienności. Iwaszkiewiczowi, którego pisarskie motto brzmiało przecież:
poznać, zrozumieć, wyrazić postawiono wiele zarzutów wobec artykułów pisanych do
Wiadomości Literackich63 – zarzucano mu głównie to, że zamiast oglądać i opisywać freski z
Conegliano raczy czytelników nieważnymi szczegółami z życia miasteczka. Zapamiętał on
jedynie naczelnika kolejowego w czerwonej czapce, małego pieska i doznanie smutku przy
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E. Bieńkowska, Co mówia kamienie Wenecji?, op. cit., s. 161.
K. Wierzyński, Cygańskim wozem, Londyn 1966.
Narracje fikcyjne przez badaczy określane są jako anegdoty, których celem jest wyrażenie przeżycia, por. T.
Wroczyński, Esej – zarys teorii gatunku, op. cit., s. 112. Powiedziałam jednak, że mała narracja także ma
podobne, choć ukryte cele, eseista mając świadomość ograniczeń języka posługuje się w niej jedynie innymi
środkami niż w pozostałych częściach tekstu.
Chodzi przede wszystkim o List w sprawie pieska... z 13 kwietnia 1924 r., in: Wiadomości Literackie nr 28.
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wyjeździe do domu – tym samym pragnąc ukazać zarówno bezradność słów opisujących
sztukę, jak i własne pisarskie nastawienie wobec świata, autor zwracał się ku konkretnym
ludziom i przeżyciom codzienności64.
Bardzo często dowiadujemy się o tym, co podróżujący wielbiciele sztuki jedzą, gdzie się
zatrzymują, jakie miewają problemy z dotarciem do upatrzonych miejsc. Iwaszkiewicz
wspomina o nieprzyjemnym pensjonacie we Florencji, Frybesowa o śpiącym pustelniku
z lesnowskiej cerkwi, przez którego tak długo czekała na spotkanie z wnętrzem kościółka.
Oprócz wynurzeń osobistych poznajemy także wiele rzeczy związanych z krajobrazami,
przemysłem, ludźmi z kraju, w którym dzieło powstało. Od Iwaszkiewicza dowiadujemy
się jak przebiega procesja w jednym z włoskich miasteczek, od Herberta jak wyglądają
współcześni Grecy, od Bieńkowskiej czym różni się wygląd Wenecji nocnej od wyglądu
Wenecji dziennej. Wszystkie te opowieści również stanowią kontekst dzieł, ale jest to
kontekst teraźniejszy, związany z doświadczeniami podróżującego (choć nie zawsze
podróżującego po świecie prawdziwym65) autora.
Małe narracje są więc swego rodzaju wyrazem niedoskonałości języka i przejawem
trudności wyrażenia przeżyć (mythos) w jego ramach (logos). Niemniej, jak powiedziałam,
obok pojawiających się zwątpień oraz swoistych, bo nie do końca prawdziwych ucieczek od
uniwersalizacji, pisarze podejmują ryzyko opisu przeżyć i wyciągania z nich wniosków na
temat kondycji dawnej i współczesnej kultury, darząc nas głębokimi, uniwersalnymi
interpretacjami.
Wizja świata i człowieka
Frybesowa, interpretując po swojemu pewien kapitel ozdobiony odwróconymi do góry
nogami pawiami, pisze: Czy taka lektura romańskiego kapitelu jest z naszej strony nadużyciem? Tak,
w tym sensie, że ujmuje w słowa głęboką i nie przeznaczoną do werbalizowania treść. Nie, w tym sensie,
że rezygnując z próby odczytania i komentarza, choćby na swój własny użytek, poprzestalibyśmy na
rejestracji form i – co najwyżej – niejasnym poczuciu dziwności66.
O randze wyrażania tego, co filozofia podejrzenia uważała za niemożliwe do wyrażenia
ciekawie wypowiadał się Charles Taylor. Przeciwstawiając się postmodernistycznym tezom
o całkowitej wolności i permanentnym rozproszeniu, Taylor postuluje potrzebę istnienia
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Por. J. Iwaszkiewicz, Conegliano, in: J. Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch, op. cit.
Wędrowcy światów prawdziwych to autorzy, którzy po prostu opuszczają miejsce swego zamieszkania z zamiarem
zwiedzania innych miejsc w innych krajach, por. D. Kozicka, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne
relacje z podróży, Kraków 2003. Ale podróż nie musi odbywać się realnie, każdy esej jest podróżą, każde nowe
doświadczenie jest nią także.
A. Olędzka-Frybesowa, W głąb labiryntu, Kraków 1979, s. 107.
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mocnych rozróżnień, w oparciu o które człowiek snuje własną opowieść. Autor Źródeł
podmiotowości wychodzi z założenia, że to, co nie do końca świadome (u Frybesowej owo
niejasne poczucie dziwności), niezinterpretowane staje się zagrożeniem dla ludzkiej
podmiotowości. Nieokreślone, wsparte na trwałym fundamencie obiektywnych wartości
musi zostać wyartykułowane, w przeciwnym razie gubi się, niejako przestaje istnieć. Trzeba
wiedzieć nie tylko że, ale i co się przeżywa, dopiero w akcie świadomej, choć
nieskończonej autokreacji współczesny człowiek odnajdzie prawdziwy świat, a w nim
własną (prawdziwą) tożsamość 67.
Właśnie dlatego Karpiński przed obrazem Tintoretta dostrzega znaczenie niewyrażalnej
do końca sfery ludzkiego wnętrza: Jeżeli nie potrafimy dobrze wyrazić (...) fascynacji, to dlatego
właśnie, że dzięki niej widzimy pełniej, dostrzegamy rzeczy dotąd nie znane 68. Owo widzenie, dlatego
właśnie, że jest pełniejsze, głębsze, z konieczności domaga się choćby próby interpretacji.
Podobnie swoje zamierzenia usprawiedliwia Herbert: Chciałbym wierzyć, że to mój obojętny ideał
żąda, abym mu składał niezdarne hołdy69. Dlatego na pytania o sens pisania o sztuce, które co
jakiś czas zadaje sobie Frybesowa, odpowiada ona słowami Calvina, który opisywał miasta:
Mógłbym powiedzieć ile stopni liczą strome ulice i jakie blachy cynkowe pokrywają dachy; ale wiem, że
byłoby to tak, jakbym ci nic nie powiedział. Nie z tego składa się miasto, ale ze stosunków między
wymiarami jego przestrzeni a wydarzeniami z jego przeszłości: między odległością latarni od bruku a
kołyszącymi się stopami powieszonego samozwańca, sznurem przeciągniętym między latarnią i przeciwległą
balustradą a festonami zdobiącymi trasę orszaku ślubnego królowej70.
Sądzę, że powyższe stwierdzenia podważają status małych narracji (byłoby to tak, jakbym ci
nic nie powiedział) jako jedynych form mówienia o sztuce. Tym samym pisarze odżegnują się
od konsekwentnego minimalizmu na terenie poznania i wyrażania tego, co poznane.
Herbert sądził, że dzieło sztuki ma dwie twarze: tę z podręcznika historii sztuki i tę
przeżytą, przy czym ta druga jest prawdziwsza i bardziej interesująca. Herbert próbując
opisywać swoje doznania w obliczu sztuki nieustannie oscyluje pomiędzy prostym
(tautologicznym) stwierdzaniem istnienia dzieła sztuki (Był sobie raz piękny koń z Lascaux)
oraz przytaczaniem konkretnych faktów bardziej lub mniej z nim związanych a poetyckimi
próbami oddania istotnych cech podziwianych dzieł umieszczonych w kulturowym
kontekście. Frybesowa zdaje sobie sprawę, że wobec fenomenu sztuki religijnej wyjaśnienia
historyków sztuki, etnografów i lingwistów nie są i nigdy nie będą wystarczające, próbuje
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Por. A. Bielik-Robson, Źródła romantycznego modernizmu Charlesa Taylora, in: Ch. Taylor, Źródła podmiotowości, op.
cit., s. 29-38.
W. Karpiński, Pamięć Włoch, op. cit., s. 29.
Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem, op. cit., s. 110.
A. Olędzka-Frybesowa, W głąb labiryntu, op. cit., s. 120.
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zatem stworzyć syntetyczną wizję – niczym naczynie, w którym pozostałe wyjaśnienia nie
przecząc sobie, pomieszczą się. Tak samo Czapski: pomimo odczuwanych trudności,
opierając się na wiedzy i własnym doświadczeniu malarskim próbuje zinterpretować dzieła:
wejść w głąb swego własnego wobec tych obrazów przeżycia i starać się je wypowiedzieć71, próby te
owocują całościową wizją sztuki oraz zrozumieniem procesów kulturowych. Zresztą dla
Czapskiego także twórczość malarska jest podporządkowana świadomej kontroli wrażeń:
stąd kładzenie nacisku na dopracowanie wizji, na zrozumienie tego, co się przeżywa: Cóż
możemy powiedzieć poza tym, że jedyną drogą świadomości jest schodzenie w głąb swoich doznań,
bezinteresownie, niezależnie i bez pośpiechu72.
Zatem ostatecznie należy stwierdzić, że teksty polskich eseistów to modernistyczne
wizje całościowe, hermeneutycznie konstytuujące sens małych narracji, odniesień do pism
fachowych czy samookreśleń amatorskiego celu pisania eseju. Wybór takiej a nie innej
formy pisarskiej – eseju, wiąże się już z pewną estetycznie określoną postawą wobec
rzeczywistości, co umożliwia oddanie istoty procesu wyrażania siebie i świata, ponieważ
proces ten jest z istoty nieskończony.
Summary
The aim of my article is to show some peculiar features of essays writing and I deal with
it by presenting several chosen polish writers texts. The texts are devoted to the fine arts.
My choice of the analyzed texts was not depended on famous names of writers but rather
on specific mode of cultivating of this writing. In my opinion, the polish writers` texts can
be placed on two different levels: the lingual and the meta-lingual. The meta-lingual level
consists of the writers` self-presentation in which the authors try to explain their conscious
reasons to write their texts and, also quite clearly formulated the writers` doubts whether
ones are able to express their emotions to come to an agreement with some readers.
Therefore this strategy shows us the problematic process of writing and that the text is not
entirely transparent. At the lingual level micro-narrations appear and theirs function is
connected with some limits of writers` possibility as exactly good writers. Hence there are
some quotations from other texts, mainly scientific but sometimes literary works. Frequent
polemics with some scientists is a manifestation strategy described in my article.
Paradoxically, the mentioned above layers which the essayistic text consists of make its
deep and hermeneutic sense. That is why, the kernel of the essays are general thoughts on
the human condition, culture, and the surrounding world. In this space, I can call between,
71
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J. Czapski, Patrząc, op. cit., s. 336.
Ibidem, s. 301.
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the true meaning of the essay is being constituted, it is a vision of the world and man while
the writers are trying to answer the most important, namely: the source questions. The
writers have positive attitude to culture despite the fact that it is infected with mistakes of
modern rationalism. Revision of tradition of culture arises from the specificity of the
relationship between man, culture and nature. Readers have been realizing it as such during
reading. Knowledge of the writers, their beliefs and feelings almost form this peculiar
relationship which occurs in contact with works of art. But only almost because equally
important is materiality of the particular work of art, its concreteness, its relevance to the
artist, a city in which it established and even its surroundings.
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Omówienie polskiego mesjanizmu okresu międzypowstaniowego warto rozpocząć od
analizy pojęcia mesjanizmu, pojęcie to bowiem bywa stosowane na określenie doktryn
filozoficznych lub religijnych, często znacznie się od siebie różniących. Na ogół, mówiąc o
mesjanizmie, ma się na myśli doktrynę głoszącą istnienie mesjasza, którego bezpośrednia
interwencja w świecie takim, jaki znamy z codziennego doświadczenia, doprowadzi do
zasadniczej reorganizacji tego świata. Pojęcie mesjasz wywodzi się z Biblii, dlatego mesjanizm
religijny wydaje się być źródłem pozostałych typów mesjanizmu. Słowacki filozof, Rudolf
Dupkala, mesjanizm religijny określa zaś jako wiarę w zbawienie człowieka, narodu lub całej
ludzkości za pośrednictwem wybranego przez Boga mesjasza 1. Ma podstawie analizy terminu mesjasz
Dupkala stwierdza, że w Starym Testamencie termin ten występuje w dwóch znaczeniach:
świeckim, dla którego egzemplifikacją jest np. perski król Cyrus, oraz eschatologicznym,
występującym w wizjach proroków (np. w obrazach pasterza, sługi Pańskiego, Syna
Człowieczego itp.). Zdaniem Dupkali, możemy w odniesieniu do Starego Testamentu
mówić o dwóch rodzajach mesjanizmu: świeckim i eschatologicznym2. W Nowym
Testamencie

natomiast

pojęcie

mesjasza

okazuje

się

być

syntezą

znaczeń

starotestamentowych. Według słowackiego autora, nowotestamentowy obraz Mesjasza jest swego
rodzaju syntezą odkupicielskiej roli starotestamentowego Pana i specyficznego mesjaństwa proroków (...),
1
2

R. Dupkala, O mesjanizmie. Refleksje filozoficzne, Katowice 2005, s. 9.
Por. Ibidem, s. 32.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

106

Mirosław A. Michalski

którzy wzięli na siebie nie tylko „obowiązki prorockie‟ (tj. obowiązki „widzących‟), lecz także obowiązki
kapłańskie, sędziowskie i wyzwolicielskie3. R. Dupkala zwraca także uwagę, że sam Chrystus
jedynie sporadycznie określał siebie mianem mesjasza, od uczniów natomiast wymagał, by
nigdy nie nazywali go mesjaszem publicznie. Zdaniem tego autora, nie oznacza to jednak,
że Jezus zrezygnował z przydomka christos (mesjasz), lecz że chciał uniknąć fałszywych
konotacji politycznych, wywoływanych przez ten termin zwłaszcza w najuboższych
warstwach ludności Palestyny, która z nadejściem mesjasza wiązała nadzieje na polepszenie
swej pozycji społecznej4.
W obrębie mesjanizmu religijnego możemy rozróżnić mesjanizm jako wiarę w nadejście
mesjasza oraz mesjanizm typowy dla różnego rodzaju sekt skupionych wokół konkretnej
jednostki (proroka ogłaszającego nadejście mesjasza). W pierwszym przypadku mesjanizm
jest więc dogmatem religijnym, wchodzącym w skład całego szeregu wierzeń składających
się na określoną religię (mesjanizm bowiem wyrastać może na gruncie różnych religii, choć
jest najbardziej typowy dla judaizmu, chrześcijaństwa i islamu 5). Celowe wydaje się także
rozróżnienie pomiędzy mesjanizmem stanowiącym immanentny składnik danej religii a
mesjanizmem będącym próbą reinterpretacji dogmatu o przyjściu mesjasza.
A. Walicki zwraca uwagę na pewną nieścisłość terminologiczną, która stać się może
przyczyną nieporozumień. Otóż w literaturze poświęconej historii ruchów religijnych
terminu mesjanizm używa się zamiennie z terminem millenaryzm, przy czym tym drugim
terminem określa się, według Walickiego, kilka różnych zjawisk. Powołując się na ustalenia
N. Cohna, A. Walicki stwierdza, iż, ogólnie rzecz biorąc mesjanizm (...) oznacza w tym sensie
pewien typ świadomości religijnej, oraz związany z nim typ ruchów religijnych, inspirowanych przez ideę
zbiorowego zbawienia6. Zgodnie z tą interpretacją, mesjanizm religijny jest przede wszystkim
pewnym typem świadomości zbiorowej. Jednym z warunków ruchów mesjanistycznych jest
wprawdzie, pojawienie się proroka, zdolnego w odpowiedni sposób zaadoptować i zaktywizować
tradycyjną wiarę7, jednak osoba proroka jest jedynie jednym z elementów charakteryzujących
fenomen dotyczący określonej społeczności wiernych.

3
4
5
6

7

Ibidem, s. 40.
Por. Ibidem, s. 36 nn.
Por. G. Shepperon, The Comparative Study of Millenarian Movements, in: Millennial Dreams in Action. Essays in Comparative Study, ed. by S. L. Thrupp, Hague 1962, s. 52.
A. Walicki, Millenaryzm religijny a romantyczny mesjanizm polski, in: Pamiętnik Literacki LXII, 1971, z. 4, s. 21-45. A.
Walicki, Millenaryzm religijny a romantyczny mesjanizm polski, in: Pamiętnik Literacki LXII, 1971, z. 4, s. 21 nn. Por.
też. N. Cohyne, Medieval Millenarism: Its Bearing on the Comparative Study of Millenarian Movements, in: Millenial
Dreams, op. cit., s. 31 nn
Ibidem, s. 42.
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Według A. Walickiego, mesjanizm jest zatem zjawiskiem religijno – socjologicznym,
charakteryzującym się szeregiem obiektywnych, zewnętrznych przejawów, które można
badać metodami socjologii lub psychologii. Innymi słowy, o mesjanizmie religijnym można
mówić dopiero od momentu, w którym konstytuuje się pewna wspólnota wiernych
skupionych wokół proroka, zaś zarówno pewne mesjanistyczne idee głoszone przez
jednostkę, jak i fakt, iż jednostka ta przypisuje samej sobie szczególną, proroczą misję, nie
może być uznany za mesjanizm w sensie religijnym. Walicki wspiera swoją interpretację
argumentem, zgodnie z którym istnieją ruchy określane w pracach socjologów czy
historyków religii terminem mesjanizm, gdzie funkcję analogiczną do osoby proroka pełnią
bezososobwe czynniki soteriologiczne8. Również według A. Sikory, mesjanizm stanowi formę
świadomości religijnej, wyrasta jednak poza tą świadomość, stając się rodzajem
światopoglądu zawierającego całościowy obraz świata9.
Przeciwko uznaniu mesjanizmu za formę świadomości religijnej przemawia fakt, iż w
gruncie rzeczy rodzajem mesjanizmu jest także judaizm, chrześcijaństwo czy islam, a mimo
to na ogół nie używamy pojęcia mesjanizm na określenie owych religii. Wyróżnikiem
mesjanizmu wydaje się zatem jego partykularyzm. Mesjanizm jako wyraźnie wyodrębniony
stan świadomości religijnej nie jest nigdy ruchem powszechnym, ogarniającym całość lub
choćby większą część wiernych danej religii, a jego istnienie ograniczone jest do
stosunkowo niewielkiego kręgu bezpośrednich wyznawców danej doktryny.
Polski mesjanizm dziewiętnastowieczny nie jest jednak mesjanizmem religijnym
w ścisłym tego słowa znaczeniu. Mesjanizm religijny (niezależnie od tego, czy typu osobowego
tj. będący rezultatem nauk głoszonych przez proroka, czy tez typu bezosobowego) wymaga
istnienia pewnej wspólnoty wiernych, dla której przekonanie o szybkim nadejściu mesjasza
stanowi jeden z podstawowych dogmatów wiary. Nie licząc utworzonego przez
A. Towiańskiego Koła Sprawy Bożej, do którego należeli m. in. Mickiewicz i Słowacki,
mesjaniści polscy nie skupili wokół siebie grona wiernych, dla których mogliby odgrywać
rolę proroków, ani nie starali takiego grona pozyskać. Z tej zapewne przyczyny A. Walicki
mówi o mesjanizmie polskim, iż był on mesjanizmem zsekularyzowanym, wykraczającym
poza horyzont świadomości religijnej. Nie wywodził się on, zdaniem Walickiego,
bezpośrednio z mesjanizmu religijnego i mimo zewnętrznego podobieństwa struktur
myślenia był zjawiskiem szerszym, obejmującym oprócz wymiaru religijnego także wymiar
polityczny.

8
9

Por. G. Shepperon, The Comparative Study, op. cit., s. 47.
Por. A. Sikora, Myśliciele polskiego romantyzmu, Chotomów 1992, s. 9.
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Próbę charakterystyki mesjanizmu polskiego przedstawił na początku lat trzydziestych
J. Ujejski, stwierdzając m. in., iż pierwsza połowa wieku XIX przesycona była atmosfera
mesjanizmu. J. Ujejski wymienił też cztery podstawowe wyznaczniki mesjanizmu polskiego:
1. Przewidywanie i oczekiwanie wielkiej zmiany mającej rychło nastąpić; 2) wiara, że ta zmiana
doprowadzi ludzkość, lub zbliży ją przynajmniej, do socjalnej i moralnej doskonałości, że w każdym razie
zniszczy na zawsze wojnę między narodami i klasami; 3) że dokona się za sprawą narodu czy klasy,
którym się takie posłannictwo mesjanistyczne na mocy ich zasług, czy cierpienia, czy woli Bożej,
zapowiada; nadto jeszcze najczęściej 4) przewidywanie i przepowiadanie, że okres mesjanistyczny przyjdzie
poprzedzony przez okres katastrofalny10.
Z powyższej charakterystyki wynika, iż jednym z najważniejszych warunków
mesjanizmu jest relacja pomiędzy chwila obecną a przyszłością. Przyjście mesjasza ma
zawsze nastąpić niebawem, a w obecnym okresie albo rozpoczęły się już przygotowania do
jego przyjścia, albo powinny się one jak najszybciej rozpocząć. Najbardziej oczywistą
oznaką zapowiadającą nadejście mesjasza jest głęboki kryzys dotykający świat współczesny.
Kryzys ten jest zwieńczeniem długiego okresu powolnego upadku, odchodzenia od etyczno
– religijnych ideałów, a jednocześnie jest on tak głęboki, iż jego przezwyciężenie możliwe
jest tylko przy pomocy środków nadzwyczajnych, takich jak właśnie pojawienie się
(osobowego lub zbiorowego) mesjasza. W charakterystyce przedstawionej przez
U. Ujejskiego twierdzenia pierwsze i czwarte wynikają z interpretacji historii jako
stopniowego upadku moralnego całej ludzkości.
Pamiętać również należy, iż współczesne rozumienie terminu mesjanizm różni się od
wyobrażenia, jakie o mesjanizmie mieli Polacy po upadku powstania listopadowego.
Panowało wówczas przekonanie, iż mesjanizm dotyczy tylko emigracji polskiej na
zachodzie, pogląd ten zaś podzielano zarówno w kraju, jak i na emigracji. Filozofowie,
których dzisiaj zalicza się do grona mesjanistów, często sami się za takich nie uważali lub
nawet otwarcie występowali z krytyką mesjanizmu. Jak wspomniałem, Bronisław
Trentowski,

w

którego

dorobku

filozoficznym

doszukać

się

można

wątków

mesjanistycznych, mesjanizm emigracyjny wielokrotnie krytykował i zwalczał. O Mickiewiczu
pisał, iż poeta wystrzelił niegdyś jak świetlna rakieta, pękł z trzaskiem w ostatnich swych dziełach,
a dziś wlecze się za nim dym ciemny11. Karol Libelt z kolei mesjanizmu jako kierunku
filozoficznego nie odrzucał, postulował natomiast stworzenie polskiej filozofii narodowej,
która miała być syntezą filozofii niemieckiej (na której wykształciła się znaczna część

10
11

J. Ujejski, Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie, Lwów 1931, s. 12.
B. Trentowski, Demonomania czyli nauka nadziemskiej mądrości w najnowszej postaci, Poznań 1844, s. 148.
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dziewiętnastowieczny stanowi więc swoisty splot idei religijnych i spekulacji filozoficznej,
przy czym stosunek wątków religijnych i filozoficznych bywa różny u poszczególnych
autorów.
Z powodu niemożności znalezienia jasnym kryteriów, które by pozwalały jednoznacznie
odróżnić autorów mesjanistycznych od niemesjanistycznych A. Walicki proponuje, by zamiast o
mesjanizmie mówić jedynie o mesjanistycznych aspektach lub elementach badanej ideologii 13. Wielu
autorów jednak (np. T. Kroński14) określa mianem mesjanistów także tych twórców,
których poglądów nie sposób uznać za mesjanizm w ścisłym tego słowa znaczeniu, tj.
spełniający wszystkie wskazane powyżej warunki, w rodzaju np. mesjanizmu Mickiewicza.
Według B. Gaweckiego z kolei, w filozofii polskiej należy odróżnić dwa mesjanizmy:
mesjanizm Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego oraz takich filozofów, jak Cieszkowski,
oraz mesjanizm Heone-Wrońskiego. Mesjanizm pierwszego typu jest rodzajem
spirytualizmu, w którym podstawą bytu jest niczym nieskrępowana jaźń (człowieka lub
Boga). Poglądy Hoene-Wrońskiego, podobnie jak filozofia Hegla i Schellinga, określić
należy mianem idealizmu, bowiem podstawą bytu, a więc czynnikiem, którego nie sposób
sprowadzić do niczego innego, jest myśl (idea). Kolejna istota różnica pomiędzy
spirytualizmem a idealizmem polega na tym, iż idealizm jest filozofią monistyczną (byt
opiera się na jakiejś jednej idei), podczas gdy spirytualizm jest kierunkiem pluralistycznym
(bytu nie sposób sprowadzić do jednego pierwiastka, istnieje wielość jaźni). Jak wiadomo,
Wroński jako pierwszy użył terminu mesjanizm, po czym protestował przeciwko
posługiwaniu się tym terminem przez Mickiewicza oraz przeciwko porównywaniu jego
poglądów z mickiewiczowskim mistycyzmem15. Na różnicę pomiędzy mesjanizmem
spirytualistycznym a idealistycznym zwraca także uwagę J. Rąb 16. Z kolei J. Błachnio zalicza
filozofię Cieszkowskiego do polskiego heglizmu (wraz z poglądami Trentowskiego, Libelta,
Kremera, Kamieńskiego i Dembowskiego) 17. J. Rąb natomiast za heglistów uważa jedynie
Kamieńskiego i Dembowskiego, określając pozostałych mianem mesjanistów. Wszyscy
mesjaniści podzielali natomiast pogląd o możliwości oddziaływania ducha na materię,
świata niewidzialnego na świat widzialny. Kto tę wiarę – pisał Libelt – wyssał z mlekiem, temu

12
13
14
15
16
17

Por. A. Walicki, Karola Libelta „filozofia słowiańska”. Wstęp do: K. Libelt, Samowładztwo rozumu, Warszawa 1967.
A. Walicki, Osobowość a historia. Studia z dziejów literatury i mysli romantycznej, Warszawa 1959, s. 167.
T. Kroński, Filozofia mesjanistyczna i katolicka w Polsce polowy XIX wieku, in: T. Kroński, Rozważania wokół Hegla,
Warszawa 1960, s. 157 nn.
Por. B. Gawecki, Polscy myśliciele romantyczni, Warszawa 1972, s. 18 nn.
J. Rąb, Ideologia postheglizmu w polskim heglizmie a współczesne kontrowersje, Wrocław 1981.
Por. J. Błachnio, Idealizm niemiecki, op. cit., s. 55.
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żadna mądrość świata jej z serca nie wytrąci. Wiarę tę zaś filozofia powinna rozjaśnić i podnieść do
przekonania.
Nie wydaje się także zasadne rozróżnienie pomiędzy mesjanizmem filozoficznym
a mesjanizmem literackim. Rozróżnienie takie byłoby uzasadnione jedynie co do formy
przekazu filozoficznych treści, nie dotyczyłoby ono jednak samej istoty mesjanizmu.
Wprawdzie mesjanizm poetycki wydaje się być także ściślej związany z zainteresowaniami typowymi
dla literatury romantycznej (np. ludowością, tradycjonalizmem itd.), pozostaje także, przynajmniej co do
formy, pod wpływem dzieł takich poetów, jak Schiller, Goethe czy Byron18, jednak bez większego
trudu z dzieł literackich wyodrębnić można wątki stricte filozoficzne, rozwijane następnie w
oderwaniu od poezji romantycznej. Z drugiej strony podkreślić należy, iż forma wyrazu
mesjanistycznych idei nie pozostała bez wpływu na ich recepcję, a zatem także na
zainteresowanie ze strony myślicieli nie będących poetami. Bez wątpienia mesjanizm
poetycki oddziaływał silniej na nastroje niż mesjanizm filozoficzny.
Wspomnieć należy także o dyskusji dotyczącej tzw. polskiej filozofii narodowej, za którą
uchodzi właśnie mesjanizm oraz odwołujące się do niego teorie filozoficzne wieku XIX
i początków XX. Jak zauważa B. Gawecki, nie wszystkie nurty filozofii odznaczają się
narodowym charakterem. Zdaniem tego autora, filozofią narodową jest natomiast
historiozofia, i to zarówno pod względem formy, jak i treści19. Według Gaweckiego, polska
filozofia narodowa powstała w ciągu trzech dziesięcioleci pomiędzy powstaniem
listopadowym a powstaniem styczniowym i jest dziełem zbiorowym uczonych i poetów20.
B. Gawecki uważa w związku z tym, iż także polskich poetów romantycznych należy
określić mianem filozofów21.
Wątki mesjanistyczne pojawiały się już wcześniej w literaturze francuskiej przełomu
XVIII i XIX wieku m. in. w twórczości Saint-Martina, de Maistre‟a, Ballanche‟a, potem zaś
Saint-Simona czy Fouriera a także w literaturze niemieckiej i włoskiej. Oczywiście polskiego
romantyzmu nie sposób wyjaśnić poprzez sam fakt uczestnictwa Polaków w kulturze
Europy, wyrastał on bowiem z własnych narodowych doświadczeń. Zarazem jednak
uproszczeniem wydaje się twierdzenie, iż mesjanizm stanowił bezpośrednią i zrozumiałą
reakcję na upadek powstania listopadowego. W każdym okresie historycznym istnieją
przecież ruchy religijne, które spaja przekonanie, że świat pogrążony jest w moralnym
upadku i że tylko dzięki nadzwyczajnej Bożej interwencji możliwe jest zaprowadzenie
18
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Por. A. Witkowska, Rówieśnicy Mickiewicz. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1962, s. 15.
Por. B. Gawecki, Polscy myśliciele, op. cit., s. 14.
Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 22.
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moralnego ładu i uczynienie świta miejscem, w którym człowiek może realizować swoje
ziemskie powołanie. Nie sposób także zaprzeczyć, iż pewne wydarzenia, jak klęski głodu,
epidemie lub utrata niepodległości mogą to wrażenie ogólnego kryzysu świata spotęgować.
I chociaż, jak pisze A. Witkowska, smutek istnienia, żałosna wegetacja lub śmierć – takie było
podzwonne pokolenia mickiewiczowskiego22, a epoka mesjanizmu była epoką nadziei, to polski
mesjanizm jest w dziejach polskiej i europejskiej kultury zjawiskiem wyjątkowym –
w przeciwieństwie do różnych narodowych tragedii, które nie tylko Polskę spotykały.
Ponadto, jak zauważa B. Baczko, upadek powstania listopadowego i carskie represje
doprowadziły do zahamowania życia umysłowego w Polsce na okres całej dekady i dopiero
od początku lat czterdziestych następuje eksplozja zainteresowania filozofią (głównie
heglizmem)23. A Walicki sądzi nawet, że filozofia stała się wówczas głównym czynnikiem
odrodzenia duchowego narodu24. Z drugiej strony, jak wskazuje J. Błachnio, polska recepcja
zubożała niezmiernie zakres problemowy i spłaszczała całą złożoność filozofii Mędrca Berlińskiego.
Zdaniem tego autora, w Polsce znana była jedynie obiegowa wersja heglizmu, zredukowana
do kilku wybranych tez, bardzo uproszczonych i strywializowanych 25. Tak czy inaczej, kryzys życia
intelektualnego w Polsce po upadku powstania stanowi argument przeciwko tezie, iż
mesjanizm był dla Polaków, w tym także polskiej emigracji, teorią pozwalającą żywić
nadzieję na lepszą przyszłość. Prawdopodobnie nie rozwinąłby się on w takiej formie,
gdyby nie twórczy mistycyzm Mickiewicza, gdyby nie polemiki pomiędzy Mickiewiczem
a Słowackim, gdyby nie przetworzenie idei Mickiewicza w poezji Krasińskiego itd. Jednym
słowem, mesjanizm polski stanowi zbiór idei, których nie sposób wyjaśnić poprzez wpływ
takich czy innych czynników zewnętrznych.
Zasadniczą ideę polskiego mesjanizmu wyraził w sposób najjaskrawszy Zygmunt
Krasiński, stwierdzając, że Polska cierpi za ludzkość na podobieństwo Chrystusa.
Cierpienie to posiada sens, który stanie się jasny dla wszystkich w przyszłości, obecnie
natomiast mogą go rozpoznać jedynie nieliczne jednostki. Dlatego mesjaniści polscy,
zwłaszcza poeci, wykazywali żywe zainteresowanie czasami ostatecznymi, w którym
wypełniają się przepowiednie zawarte w Biblii, zwłaszcza w Apokalipsie. Na przykład
w liście do Cieszkowskiego Krasiński namawiał filozofa, by ten zastanowił się nad
znaczeniem słów z Apokalipsy św. Jana: I widziałem stolice: i usiedli na nich, a dano im sąd,
i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego, i którzy się nie kłaniali bestii, ani
22
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A. Witkowska, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1962, s. 281.
Por. B. Baczko, Polskie spory o Hegla, Warszawa 1966, s. 9.
Por. A. Walicki, Zarys dziejów filozofii polskiej 1815 – 1918, Warszawa 1983, s. 59.
J. Błachnio, Idealizm niemiecki i filozofia narodowa w polskiej myśli chrześcijańskiej 1931 0 1863, Bydgoszcz 1994, s. 28.
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obrazowi jej i nie brali cechy jej na czoła albo na ręce swoje; i żyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat 26.
B. Urbanowski zauważa, iż także mesjanizm Mickiewicza nastawiony jest ku przyszłości,
przy czym nastawienie to przybiera u tego poety szczególną postać, Mickiewicz bowiem
podejmuje wyraźną próbę odgadnięcia przyszłych wydarzeń, tworząc w tym celu kilka
różnych scenariuszy. Zdaniem Urbanowskiego, Mickiewicz konstruuje różne modele
przyszłości, ponieważ nie wiadomo, która przyszłość się przydarzy27. Kreśli więc m. in. wizję
Europy pogrążonej w ostatecznej wojnie, Europy w stanie rozkładu spowodowanego
wybuchem rewolucji lub Europę materialnego dostatku, w którym giną wszelkie duchowe
wartości. Wszystkie te modele przyszłości ujmują świat w sposób całościowy, pokazują
sens rzeczywistości jako takiej, w której Polska odgrywa wprawdzie ważną rolę, jednoczśnie
jednak pozostaje tylko jednym z wielu elementów przyszłego świata. Według
Urbanowskiego, ten rodzaj myślenia przenikał polską umysłowość na długo przed
powstaniem listopadowym: I świadomość apokaliptyczna – pisze B. Urbanowski – była tym
polskim a priori, które wyprzedzało wszelkie możliwe myślenie. Przekonanie, że oto zaczyna się ostatnia
wojna, po której nastąpi Dzień Sądu i Zmartwychwstanie Polski było hasłem Legionów Dąbrowskiego,
wolnomularzy Łukasińskiego, spiskowców Wysockiego, było tezą historiozofii Lelewela i filozofii
Wrońskiego28.
Mesjanizm

jest

siłą

rzeczy

filozofią

kolektywistyczną.

Jednostka

zostaje

podporządkowana zbiorowości niezależnie od tego, czy mesjaszem jest w danej odmianie
mesjanizmu pojedynczy człowiek czy też określona zbiorowość. Nawet bowiem
w mesjanizmie typu osobowego misja mesjasza skierowana jest zawsze ku zbiorowości,
ostatecznie zaś ku całej ludzkości. Misja ta stanowi realizację Bożych zamysłów względem
świata, zatem tak jednostka, jak społeczność muszą się realizacji tych zamysłów
podporządkować. Wypełnienie Bożych planów natrafia jednak na opór (w świecie istnieje
zło), który należy przezwyciężyć, a to z kolei możliwe jest jedynie dzięki zbiorowości
i przez zbiorowość. Innymi słowy, nawet jednostka obdarzona wyjątkowymi przymiotami
moralnymi, nie jest w stanie sama dokonać w świecie niezbędnych przemian. Jej misja
polega na stworzeniu społeczności zorganizowanej w taki sposób i wokół takich celów, aby
dzieje świata przebiegły we właściwy sposób.
Poeta – wieszcz nie tylko trafnie odczytuje Boże zamiary względem świata, lecz także
pragnie wyzwolić we własnym narodzie energię do działania. Mówiąc metaforycznie, nie
tylko wskazuje on drogę wyjścia z obecnego kryzysu, lecz sam jest w tej drodze
26
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Objawienie św. Jana, XX, Wujek.
B. Urbanowski, Myśl romantyczna, Warszawa 1979, s. 110.
Ibidem, s. 95.
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przewodnikiem. Dlatego właśnie nie powinno dziwić, że mesjanizm stał się filozofią
poetów, poezja bowiem, jak wspomniałem, stanowi skuteczniejsze narzędzie oddziaływania
na emocje i pobudzania do działania niż jakakolwiek inne forma wypowiedzi.
Na pierwszy rzut oka wydać się może, iż twierdzenie, zgodnie z którym dla mesjanizmu
polskiego symptomatyczne jest istnienie proroka, dotyczy jedynie pewnej części poglądów
i postaw (przede wszystkim poetów, w nieco mniejszym stopniu Cieszkowskiego). Autorzy
badający dzieje mesjanizmu nie doszukują się natomiast wątków proroczych w twórczości
takich filozofów, jak Kremer czy Libelt, których poglądy zawierają pewne mniej lub
bardziej wyraźne wątki mesjanistyczne, a których nie sposób jednoznacznie uznać za
mesjanistów. Z pewnością wiele zależy tutaj od interpretacji zarówno pojęcia mesjanizmu,
jak i pism filozoficznych czy wreszcie osobistych, życiowych postaw poszczególnych
myślicieli. Zauważyć jednak należy, iż np. Trentowski, którego krytyczny stosunek do
mistycyzmu Mickiewicza nie ulega wątpliwości, promował się na największego polskiego
filozofa swej epoki (w przeciwieństwie zresztą np. do Kremera, który swój dorobek
filozoficzny cenił nader skromnie).29.
Uzasadniona zatem wydaje się teza, zgodnie z którą zarówno poeci, jak i filozofowie
samych siebie uznawali za jednostki wyjątkowe, w jakiś sposób wybrane i powołane do
spełnienia szczególnej misji. W niniejszej pracy staram się obronić tezę, zgodnie z którą
konstytutywną cecha polskiego mesjanizmu w latach 1830 – 1863 jest istnienie owej
wybranej jednostki, spełniającej funkcję proroka, obwieszczającej ludzkości pojawianie się na
świecie mesjasza i wyjaśniającej ogólny sens dziejów. Wiele wskazuje na to, iż niektórzy
poeci (Mickiewicz), przynajmniej w pewnych okresach życia, sami siebie uznawali za
mesjaszy, a jednocześnie występowali jako prorocy oznajmujący światu dobrą nowinę.
Również w takich przypadkach rozróżnienie pomiędzy prorokiem a mesjaszem zachowuje
ważność, z tym jedynie zastrzeżeniem, iż prorok i mesjasz wcielają się niejako w jedną
osobę poety – myśliciela.
Filozofia mesjanizmu głosi zatem przyjście mesjasza, który dokona zasadniczych zmian
w świecie. Skoro jednak zmiany te mają objąć świat jako całość, zatem mesjasz musi
dysponować mocą odpowiednią do dokonania owych zmian i do przeciwstawienia się
siłom działającym już w świecie i będącym przyczyną jego obecnego stanu. Moc potrzebna
do wprowadzenia świata w nową, poapokaliptyczną erę pochodzi jednak nie od samego
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Por. J. Błachnio, Idealizm niemiecki, op. cit., s. 57.
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mesjasza, lecz od Boga. Odkupicielem i zbawcą – pisze R. Dupkala – jest Bóg, bez którego nie jest
możliwy ani Mesjasz (Jezus Chrystus) ani zbawienie30.
Natrafiamy tutaj na problem, z którym muszą zmierzyć się wszystkie teorie filozoficzne
głoszące istnienie obiektywnych praw rządzących biegiem ludzkiej historii. Skoro bowiem
Bóg zaplanował przyjście mesjasza oraz nastanie w dziejach ludzkości nowej epoki, to ów
Boży plan powinien zrealizować się niezależnie od tego, czy ktokolwiek trafnie odczyta
wolę Boga czy też nie, a w związku z tym konstruowanie jakichkolwiek teorii
mesjanistycznych wydaje się zbędne. Problem ten w teoriach historiozoficznych 31
rozwiązuje się zwykle przy pomocy twierdzenia, iż świadomość istnienia obiektywnych
praw rządzących historią oraz związana z nią wola działania stanowi naturalna manifestację
tych praw. W przypadku mesjanizmu typu religijnego problem staje się trudniejszy z uwagi
na fakt, iż przyjmuje się tutaj istnienie osobowego Boga, a więc Najwyższą Świadomość, na
bieżąco ingerującą w sprawy świata zgodnie z pierwotnym zamysłem. Działanie Boga
w świecie nie sprowadza się do narzucenia temu światu stałych prawidłowości rozwoju,
a świat nie jest mechanizmem funkcjonującym zgodnie z tymi prawidłowościami.
A twierdzenie, iż zbawienie świta zależy od tego, czy trafnie odczytamy wolę Boga, oznacza
de facto uznanie bezsilności Boga w obliczu zła, ponieważ odmawia się mu prawa do
czynnego ingerowania w losy świata, traktując Boga wyłącznie jako Stwórcę pierwotnych
praw.
Poeta-filozof, objaśniając światu prawdziwy sens Bożych zamysłów, wchodzi zatem, czy
tego chce czy nie, w sytuację konfliktu z Bogiem. Jak zauważa B. Urbanowski, pragnieniem
poety jest: być Bogiem. W świecie bez bogów oznacza to samotność i nadludzką odpowiedzialność;
w świecie, w którym istnieje chociaż jeden Bóg – oznacza to marzenie albo bunt 32. Śledząc życiorysy
polskich poetów romantycznych nie trudno odnieść wrażenie, że marzenie o spełnieniu
przepowiedni przeplata się w nich z buntem przeciwko rzeczywistemu stanowi rzeczy
i przeciwko Bożej bierności.
Warto dodać, że mesjanizm, jak chyba żadna inna filozofia, rozwijał się w ścisłym
związku z osobistymi doświadczeniami i przeżyciami poetów i filozofów. Fakt, ten jest
zapewne przyczyną stosunkowo słabego zainteresowania mesjanizmem jako nurtem
filozoficznym. W powszechnej świadomości mesjanizm kojarzy się z poezją romantyczną,
głównie zresztą z mistycyzmem Mickiewicza i Towiańskiego. Nie bez racji pisze
30
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R. Dupkala, O mesjanizmie, op. cit., s. 32.
Próbę określenia miejsca i funkcji idei mesjanizmu w nowożytnych teoriach historiozoficznych podejmuje R.
Dupkala. Por. R. Dupkala, O mesjanizmie, op. cit., s. 75 nn.
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Lumen Poloniae – NR 2/2011

Mesjanizm w polskiej filozofii i literaturze w okresie międzypowstaniowym – przyczynek do dyskusji

115

B. Gawecki: Trudno się dziwić że filozofia polska połowy XIX wieku nie wywołała silniejszego
oddźwięku na szerokim wiecie, skoro jeszcze po przeszło stu latach od swego powstania jest niemal nie
znana własnemu narodowi33.
Summary
In general, speaking of messianism, is meant as the doctrine espousing the existence of
the Messiah, whose direct intervention in the world as we know from everyday experience,
will lead to a substantial overhaul of the world.
The action of God in the world does not boil down to impose regularity constant development of this world, and the world is not a mechanism functioning in accordance with
these regularities. A claim that world‟s salvation depends on whether accurately is read out
the will of God, is de facto recognition of the powerlessness of God in the face of evil,
because it denied him the right to actively intervene in the fate of the world, treating God
only as a Creator of the original rights.
The poet-philosopher, explaining to the world the true meaning of God's thoughts;
shall, therefore, whether he wishes it or not, in a conflict with God. By tracking the
biographies of Polish romantic poets is not difficult to get the impression that the dream of
fulfillment of prophecy in them is intertwined with the rebellion against the actual state of
things, and against God's passivity.
It is worth noting that messianism, as perhaps no other philosophy, developed in close
connection with the personal experiences and experiences of the poets and philosophers.
This fact probably is the reason for the relatively low interesting in messianism as a
philosophical mainstream. The universal consciousness associated messianism with
romantic poetry, mainly with mysticism of Mickiewicz and Towiański.

33

B. Gawecki, Polscy myśliciele, op. cit., s. 15.
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Marian Zdziechowski nie bez powodu powszechnie kojarzony jest przede wszystkim ze
swoimi katastroficznymi wizjami końca świata oraz wszechobecnym w jego pracach
pesymizmem. Twórczość Zdziechowskiego przepełniona była bowiem przepowiedniami
rychłego końca cywilizacji, końca ludzkości, końca wszystkiego. Nie było chyba
zagadnienia, które Zdziechowski postrzegałby z nutą optymizmu – dla niego wszystko
bowiem zmierzało ku nieuchronnej zagładzie. Postrzeganie jednak Zdziechowskiego
wyłącznie jako autora katastroficznego jest wielkim błędem. Warto zatem na jego filozofię
spojrzeć także z innej strony. Przez większą połowę swojego życia Zdziechowski poddawał się
pokusie Rosji i zarazem bronił się przed nią. Pociągały go uniwersalistyczne tendencje myśli rosyjskiej
i olśniewała wspaniałość rosyjskiej poezji i prozy 1.
Podejmując problematykę relacji polsko-rosyjskich w swoich tekstach, czy może raczej
ich braku, profesor z Wilna z reguły zajmował negatywne stanowisko. Mimo jednak sporej
dozy pesymizmu, także w kwestii rosyjskiej, pomiędzy badaczami toczy się spór – czy
Zdziechowski był raczej rusofilem czy rusofobem? Opinie są bardzo różne.
Analizując jego twórczość można stwierdzić, że Zdziechowski był raczej rusofobem,
który momentami powątpiewał w swoją niechęć do Rosji, co powodowane było głównie
fascynacją literacką młodego studenta. Żeby jednak to osądzić, warto prześledzić jak
kształtował się stosunek wileńskiego filozofa do naszych wschodnich sąsiadów.
1

W. Lednicki, Zdziechowski - rusycysta, in: Z zagadnień kulturalno-literackich Wschodu i Zachodu, W. Lednicki (red.),
Kraków 1934, s. XXXII.
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O Marianie Zdziechowskim można powiedzieć, że choć był epigonem polskiego
mesjanizmu, to przede wszystkim jednak był humanistą. Człowiek i to, co dzieje się wokół
niego, jego otoczenie, społeczny wymiar, w jakim funkcjonuje – na tym właśnie skupiał się
Zdziechowski. Jednym z zagadnień, jakiemu poświęcił wiele miejsca w swoich artykułach
i książkach była idea mesjanizmu oraz słowianofilstwa.
Należy podkreślić, iż Zdziechowski mesjanizm pojmował w myśl koncepcji
zaproponowanej przez Józefa Hoene-Wrońskiego. Z koncepcji tej wynika bezpośrednio, iż
przedmiotem mesjanizmu jest dotarcie do prawdy ostatecznej oraz urzeczywistnienie
absolutu, spełnienie religii, przeprowadzenie reformy nauki oraz ostateczne wyjaśnienie
dziejów ludzkości. Co więcej, ma to doprowadzić do nakreślenia ostatecznych celów
rozwoju człowieka, dzięki czemu ludzkość odnajdzie w sobie na nowo sens istnienia.
Niektórzy badacze przypuszczają, że idee rosyjskich filozofów

słowianofilów, które

narodziły się w XIX wieku, Zdziechowski uznał za przejaw takiego mesjanizmu. Być może
właśnie ten fakt przyczynił się do tego, iż tak wiele czasu i emocji Zdziechowski poświęcił
na badanie problemu Rosji, mesjanizmu rosyjskiego i filozofii rosyjskiej. Kontrowersyjny
problem „Rosja-Europa‟, nurtujący tak bardzo w wieku XIX rosyjskich słowianofilów oraz
okcydentalistów, zmagających się ze sobą w namiętnych dyskusjach i zażartych sporach, oceniających
przeszłości prognozujących przyszłość Rosji – odzwierciedlił się w licznych pracach Mariana
Zdziechowskiego. Do postawienia tej kwestii był on jak najbardziej przygotowany i w pełni kompetentny 2.
W swoich pracach bardzo często Zdziechowski podejmował bowiem próbę
zdefiniowania duszy rosyjskiej. Wieleński filozof wierzył przecież, że każdy naród ma swoją
duszę. Aby zrozumieć i przeniknąć duszę narodu rosyjskiego, podjął się weryfikacji
twórczości najwybitniejszych myślicieli rosyjskich, poetów i literatów, filozofów, polityków.
Do lektury prac wielu z nich powracał i odwoływał się jako autorytetów.
Zdziechowski po lekturze dzieł czołowych przedstawicieli myśli rosyjskiej przyjął, iż
dusza rosyjska cechuje się skłonnością do buntu i anarchii, duchową wewnętrzną
sprzecznością oraz obłudą. Choć czytając dzieła Zdziechowskiego momentami trudno w to
uwierzyć, wedle jego przekonania dusza rosyjska przejawiała charakter destrukcyjny,
a zatem – niezależnie od swej genezy – niezaprzeczalnie negatywny.
Poglądy Zdziechowskiego dotyczące Rosji, Rosjan, filozofii czy nawet kultury rosyjskiej
przechodziły (w pewnym sensie analogicznie do przemian struktur fizycznych) prawdziwą
ewolucję. Analitycy jego twórczości zwracają uwagę na to jak diametralnie i skrajnie

2

B. Białokozowicz, Marian Zdziechowski i Lew Tołstoj, Białystok 1995, s. 8.
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zmieniało się podejście Zdziechowskiego do Rosji na przestrzeni jego ponad
siedemdziesięcioletniego życia.
Zasadniczo, można wyróżnić cztery okresy w życiu filozofa, które wyróżniają się
wyraźnie odmiennym podejściem i stosunkiem do Rosji. Pierwszym okresem z całą
pewnością jest dzieciństwo i lata młodzieńcze myśliciela – to w jaki sposób ówcześnie
postrzegał sprawę rosyjską ewidentnie wynikało z wychowania oraz patriotycznych
wartości, jakie przekazali młodemu Marianowi rodzice. Kolejnym okresem jest czas
spędzony na studiach w Rosji, którego pokłosiem była fascynacja nie tylko literaturą i
filozofią, ale i całą kulturą rosyjską. Dojrzałe lata oraz liczne doświadczenia składają się na
kolejny, trzeci już okres recepcji Rosji przez Zdziechowskiego, który zasadnie nazwać
można rozczarowaniem. Schyłek życia filozofa to ostatni, pozytywny i konkludujący
recepcję wszystkich lat okres pogodzenia się z rzeczywistością oraz akceptacja niektórych
idei rosyjskich.
Można domniemywać, iż to, w jaki sposób kształtowało się podejście filozofa do Rosji
wynikało przede wszystkim z czynników biograficznych, pochodzenia, doświadczenia
nabytego na wszystkich etapach edukacji, osób z którymi utrzymywał kontakty, oraz
z opinii, często niepochlebnych, na swój temat, z jakimi przez lata miał do czynienia.
Sam Zdziechowski przyznaje, że ogromny wpływ miało na niego to, co przekazali mu
rodzice, w jakim duchu go wychowali. Dowodem na to są słowa samego autora, który
pisał, że już gimnazjum zaczynał z wyniesioną z domu niechęcią, niemal wstrętem do języka
i literatury rosyjskiej3. Witold Wasilewski zwraca uwagę na to, iż taki pogląd był wówczas
zupełnie naturalnym efektem historycznych wydarzeń. W Polsce niełatwo było spotkać
kogoś, kogo nazwać można by było sojusznikiem Rosji. Okres po powstaniu styczniowym
przyniósł wzmożenie represji wobec ludności polskiej na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Objawiało się
to szczególnie w dążeniu administracji rosyjskiej do złamania polskiego stanu posiadania i szykanach
wobec utożsamianego z polskością Kościoła rzymskokatolickiego. Naturalną reakcją na tego rodzaju
posunięcia była konsolidacja społeczności polskiej w obronie swojego zagrożonego stanu posiadania oraz
wzrost niechęci nie tylko wobec przedstawicieli rosyjskiego państwa4.
Wasilewski, powołując się na szkice Zdziechowskiego z 1932 roku zauważa, że wizytę
niespełna 3-letniego wówczas (w 1863 roku) Mariana u ojca, który przebywał w Domu
Szlacheckim mogła mieć kolosalny wpływ na niechęć, jaka wtedy już ukształtowała się w
Zdziechowskim. Dodatkowo uprawomocnia takie założenie fakt, iż jego ojciec

3
4

M. Zdziechowski, Widmo przyszłości, dz.Fronda, Warszawa 1999, s. 33.
W. Wasilewski, Marian Zdziechowski wobec myśli rosyjskiej XIX i XX wieku, Warszawa 2005, s. 26.
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przetrzymywany był tam razem z innymi Polakami – carscy urzędnicy chcieli bowiem
zmusić zatrzymanych do złożenia deklaracji lojalności 5.
Trzeba przyznać, że Zdziechowski wychowywał się w dość skomplikowanej
i niecodziennej atmosferze, pełnej nieufności względem Rosji, a tym samym niechęci
żywionej do Rosjan. Małemu Marianowi od najmłodszych lat wpajano, że Rosja jest
zagrożeniem nie tylko tożsamości narodowej Polaków, lecz także jako kraj prawosławny,
stanowi zagrożenie dla wyznawanej religii.
Z opowiadań, tekstów czy nawet wykładów Zdziechowskiego wnioskować można, iż
okres studiów w Rosji był dla niego czasem pełnym dylematów. Można domniemywać, że
Zdziechowski, któremu wpojono, że Rosja to wróg i w żadnym wypadku nie powinno się
go tolerować, musiał przeżyć niemałe rozterki emocjonalne w zderzeniu z rzeczywistością.
Biorąc pod uwagę jego słowa zachwytu nad literaturą rosyjską, kulturą czy nawet kontakty,
jakie z własnej woli chętnie nawiązywał, można sądzić, iż było to dla niego samego
zjawisko zaskakujące. Zdziechowski niejednokrotnie w swoich dziełach podkreślał ten fakt,
iż bardzo go zaskoczyło – jak naród tak przez Polaków znienawidzony i wyklinany –
tworzyć może tak piękne dzieła literackie poruszające do głębi jego duszę. Słowom
zachwytu nie było końca. Marian Zdziechowski nigdy nie wyparł się swojego upodobania
do literatury rosyjskiej czy myśli poszczególnych filozofów rosyjskich – jedynie z czasem,
kiedy na pierwszy plan weszła polityka i sprawy wzajemnych stosunków polsko-rosyjskich,
nieco zmieniło się jego podejście.
Tak czy inaczej, okres studiów w Rosji dla Zdziechowskiego zdecydowanie był
momentem przełomowym – wyniesiony z domu obraz Rosji został skonfrontowany
z innym, znacznie atrakcyjniejszym, niesionym na kartach najwybitniejszych jej twórców.
Wystąpiła po raz pierwszy wyraźna różnica między obrazem Rosji rzeczywistej i ikonicznej.
Zdziechowski zauważył, że najprawdopodobniej uległ poezji i literaturze rosyjskiej,
znieważając zupełnie ówczesne wydarzenia rzeczywiste. Wizja Rosji widzianej oczami
Polaka mieszkającego na kresach, została skonfrontowana z Rosją poetów i literatów. Jak
wspominał, Rosja z kraju groźnych carów i dzikich siepaczy, przemieniała się w świat bajki, jakiś
tajemniczy i pociągający swoim urokiem. Między tymi dwoma światami nie było żadnej styczności, były to
dwa różne światy6.
Postaciami, które bezapelacyjnie przyczyniły się do tego jak w późniejszych latach
kształtowała się opinia polskiego myśliciela o Rosji i Rosjanach, byli Lew Tołstoj oraz
5
6

Por. Ibidem, s. 31.
Z. Opacki, W kręgu Polski, Rosji i Słowiańszczyzny. Myśl i działalność społeczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego do
1914 roku, Gdańsk 1996, s. 106.
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Włodzimierz Sołowjow. O tym drugim sam Zdziechowski pisał, iż zapoznając się z jego
wizjami oraz filozofią, czuł się jakby miał przed sobą współczesnego proroka. Podobnie
jak wcześniej wspominałam o zderzeniu dwóch wymiarów Rosji rzeczywistej i ikonicznej
(widzianej przez

Zdziechowskiego oczami rosyjskich

literatów),

wyraźnie

było

wyeksponowane w przypadku pism tych dwojga autorów, którzy dla Zdziechowskiego
stanowili niekwestionowane autorytety. Z pism tych zdawała się płynąć oderwana od
rzeczywistości nowa lepsza prawda, w którą Zdziechowski mocno wierzył. Wasilewski
kwituje to następująco: dla Zdziechowskiego wiara w Rosję porządku idealnego, reprezentowaną przez
Tołstoja i Sołowjowa – jego nauczycieli czasów studenckich i wielkich romantyków, była wiarą w siłę
dobrego pierwiastka w naturze ludzkiej i nadzieją na moc sprawczą tego elementu w przekształceniu
stosunków społecznych w państwie carów. (...) zwycięstwo marzeń Borysa Cziczerina i Włodzimierza
Sołowjowa nad realnością Rosji Michaiła Katkowa była (...) dowodem na możliwość wcielenia ideału
w rzeczywistość7.
Mimo, iż większość w tych teoriach widziała raczej absurd, Zdziechowski jako filozof
słowiański doszukiwał się weń właśnie nadziei. Świadczą o tym także słowa
Zdziechowskiego słowem, byliśmy gotowi do jeszcze głębszego przejęcia się duchem Rosji tam, na
gruncie rosyjskim, w atmosferze Petersburga, dokąd przeważnie udawaliśmy się na studia wyższe po
ukończeniu gimnazjum. Tam wrzała walka z rządem, jakaś młoda Rosja szła przeciw Rosji carskiej,
każdy wierzył, że owa młoda Rosja zwycięży8.
Późniejszy rektor wileńskiego uniwersytetu wielokrotnie próbował zrozumieć i wskazać
źródła niechęci Polaków do Rosjan i Rosji. W sytuacji kryzysowej, kiedy wybuchła wojna, i
gdy wydawało się, że Polacy uwodzeni przez Austrię, opowiedzą się przeciwko Rosjanom,
stało się zupełnie inaczej. Zdziechowski pisze: jak to się stać mogło? Historia Polski streszcza się
od czasów unii z Litwą w walkach z Moskwą; Polska porozbiorowa zbrojnie walczyła o odzyskanie
niepodległości aż do ostatniej możliwości; między Polską a Rosją leży morze krwi; nie znajdziemy rodziny,
która by nie miała bohaterów i męczenników, którzy albo polegli na polu chwały albo zginęli na
szubienicy, albo cierpieli w katordze lub na wygnaniu, zdawałoby się, że tradycja walki z Rosją weszła
w krew i kościec narodu; stała się duszą jego9. A jednak, Polacy wykazywali się filorosyjskim
entuzjazmem, czemu Zdziechowski niedowierzał. Uważał, że takie zachowanie jest
niegodziwe i dla niego niezrozumiałe. Próbował to nawet tłumaczyć zakorzenionym w
duszach polskich poczuciem zniewolenia, jednak nawet i to nie zdawało się być
wystarczającym powodem do usprawiedliwienia.
7
8
9

Ibidem, s. 154.
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Kolejnym punktem zwrotnym w procesie ewolucji opinii Mariana Zdziechowskiego
o Rosji było zwycięstwo komunizmu w Rosji. Zdziechowski cenił sobie bardzo twórczość
Bierdiajewa, i podobnie do niego także postrzegał komunizm rosyjski. Dla Bierdiajewa
bolszewizm oznaczał dokładnie to samo, co komunizm rosyjski. Wedle niego było to
zjawisko uniwersalne i ponadczasowe, a jednocześnie niesamowicie „rosyjskie‟. Źródła
bolszewizmu dopatrywał się natomiast w maksymalizmie rosyjskim oraz sprzecznościach duszy
rosyjskiej (...); szeroka dusza rosyjska, przeciwstawiona ciasnej ograniczonej duszy człowieka Zachodu 10.
Zdziechowski swój stosunek do komunizmu rosyjskiego zmieniał przynajmniej
kilkakrotnie. Jak podaje Wasilewski, mniej więcej w roku 1907 Zdziechowski przyczynę
negatywnej siły komunizmu widział przede wszystkim w judaizmie oraz rusycyzmie.
Z kolei dziewięć lat później, już jako profesor, pisał już o istnieniu etosu rewolucji
rosyjskiej.
Po przewrocie bolszewickim, filozof doszedł do podobnych wniosków jak Bierdiajew,
i twierdził, że cechą, która wyróżnia duszę rosyjską jest maksymalizm, czyli nic innego jak
właśnie bolszewizm. Komunizm zatem był nieodłącznym elementem mentalności Rosjan.
To właśnie uwiecznienie komunizmu na mapie rzeczywistości politycznej i ideowej jako wytworu
właściwie wyłącznego ducha rosyjskiego, było szczytowym momentem odrzucenia przez Zdziechowskiego
Rosji11. Był to czas, kiedy Marian Zdziechowski utożsamiał komunizm ze złem absolutnym
– miał on być przyczyną ogólnego dramatu ludzkości. Rosyjski komunizm był dla proroka
z Wilna zapowiedzią rychłego końca świata. W swoim zbiorze Od Petersburga do Leningrada,
Zdziechowski pisze: komunizm jest dziurą, to czarna śmierć zdobna niekiedy w błędne ogniki
idealnego ustroju na ziemi, wabiąca na bagienną topiel12. Antycypując przyszłość pisał, że wraz
z nadejściem rewolucji rosyjskiej nastąpił kataklizm cywilizacji – rewolucja rosyjska stanowi
najdonioślejsze z następstw toczącej się wojny i potwierdza przypuszczenie tych, co od początku zrozumieli,
że po takim starciu się narodów świat nie wróci do dawnego początku13.
Ewa Norberta Wesołowska uważa, że można uznać, iż ostatnie dwadzieścia lat swojego
życia Zdziechowski spędził na przekonywaniu do przyjęcia postawy antykomunistycznej –
wedle autorki miał on wręcz nawoływać do krucjaty antykomunistycznej. Każde napomnienie
o pierwszym państwie rządzonym przez komunistów jest w jego pismach inwektywą, nie przebierającą
w słowach, ziejącą patologiczną wprost nienawiścią14. Widać to także w eseju pt. Czerwony terror,
10
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W. Wasilewski, Marian Zdziechowski wobec myśli rosyjskiej XIX i XX wieku, op. cit., s. 182.
Ibidem, s. 190.
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w którym Zdziechowski wspomina lata pierwszej wojny światowej, które spędził
w rodzinnych stronach w pobliskim Mińsku Rakowie. Zdziechowski pisał: o tym, co działo się
na świecie, przede wszystkim zaś w Rosji, dowiadywałem się tylko z gazet, ale te skąpe wiadomości
wystarczały do wyrobienia zgodnego z rzeczywistością pojęcia o bolszewizmie i bolszewikach. Rozumiałem,
że byli oni czymś więcej niż tylko grupą rewolucyjną, jedną z wielu, wyróżniającą się jaskrawoczerwonym
zabarwieniem swoich poglądów i dążeń15.
Z całą pewnością stwierdzić można, iż Marian Zdziechowski ewidentnie zawiódł się na
swoim wyobrażeniu o Rosji z czasów studenckich. Rozczarował się nie tylko brakiem
rzeczywistego odbicia myśli autorytetów rosyjskich myślicieli, których podziwiał, lecz także,
a może przede wszystkim swoją – na dobrą sprawę naiwną - nadzieją, która okazała się być
zupełnie złudna. Wpływ podziwianych przez Zdziechowskiego myślicieli religijnych, z którymi wiązał
niegdyś wielkie nadzieje na odrodzenie Rosji – takich jak na przykład pozostający z nim w osobistych
kontaktach Włodzimierz Sołowjow, Eugeniusz Trubecki czy Lew Tołstoj – okazał się znikomy.
Zatriumfowała wrogo nastawiona do wiary inteligencja, opętana bolszewickimi ideami 16.
Sam siebie Zdziechowski raczej nigdy nie zaliczał do jakiejś kategorii naukowej,
a bynajmniej nie dawał takiemu potencjalnemu definiowaniu dowodów w rozmyślaniach na
kartach swoich książek. Ustosunkowywał się jednak do zarzucanego mu słowianofilstwa
bądź rusofilii, czasem rusofobii. Mimo wszystko, nie sposób znaleźć jednoznacznej
deklaracji Zdziechowskiego typu: tak, jestem rusofilem/rusofobem. Jedną z sytuacji, z jakiej
próbował tłumaczyć się wileński profesor była wzmianka o jego osobie w pewnej
chorwackiej gazecie codziennej, w której to rosyjski autor napisał o Zdziechowskim w taki
sposób, że ten [Zdziechowski] poczuł się na tyle oburzony ową wzmianką, iż zaprzestał
podejmowaniu

problematyki

rosyjskiej

w

swoich

wypowiedziach.

Zdziechowski

wspominał: artykuł ten zniechęcił mnie do pisania nadal o rzeczach ruskich, czy warto rozprawiać
z przeciwnikiem stojącym na poziomie moralnym owego Rusina 17. Gdy z kolei nazywano go
rusofilem, pisało sobie „rzekomy rusofil‟, co pozwala domniemywać, iż za takowego się
wcale nie uważał.
Najmocniejszym dowodem na niechęć Zdziechowskiego do Rosji i Rosjan w tamtym
okresie niech są jego słowa, pochodzące z pracy Widmo Przyszłości, kiedy to pisał, że Polacy
niczego od Rosji nie żądają, co zaś do mnie to chciałbym zapomnieć, że istnieje Rosja i że są Rosjanie 18.
Słów pogardy oraz wyrazu żalu nie trzeba szukać w dziełach Zdziechowskiego – są one
15
16
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wyraźne i niekamuflowane, mimo poprawności politycznej, którą Zdziechowski zawsze
cenił. W zbiorze W obliczu końca autor o Rosjanach wyraża się w bardzo niepochlebny
sposób. Wyraźnie widać to, kiedy Zdziechowski przywołuje akcję bolszewicką, która w jego
uznaniu przyczyniła się do zaniku uczucia patriotyzmu, czego skutkiem było podsycenie
nacjonalistycznego szowinizmu. Jak pisał, eksperyment rosyjski zamienił ogromną część ciała
Europy w gnijący wrzód. Ten wrzód zjada Polskę, znajdując szczególnie podatny grunt w narodzie równie
wrażliwym, jak krytycznym19. Do smutnych wniosków dochodzi dalej Zdziechowski, który
zastanawia się czy dla Polski jest jakiś ratunek. Czy jest coś co mogłoby ocalić Europę?
Zdziechowski zakładał pewną opcję, jednak nie dostrzegał żadnej szansy realizacji takiego
założenia. Czytamy u niego tak: Tylko solidarne działanie narodów i państw Europy mogłoby
uratować Polskę nad skrajem przepaści przed pędzącą od Rosji nawałą najdzikszych i najpodlejszych
namiętności. Ale czy można dziś uwierzyć w solidarność, a nawet mówić o niej, gdy w ciągu całego stulecia
filozofowie, prawnicy, publicyści – z nielicznymi wyjątkami kilku idealistów bez wpływu – zgodnie
pracowali nad uśmierceniem idei wszechludzkiej, chrześcijańskiej jedności i zastąpieniem jej hasłami
egoizmów narodowych20.
Czytając utwory Zdziechowskiego, zapoznając się z jego wieloletnią twórczością,
napotykamy dziesiątki myśli przesyconych refleksją nad problemem polsko-rosyjskim.
Mimo dziesiątek słów zachwytu nad kulturą i literaturą rosyjską, ma się wrażenie, że
problemem tym Zdziechowski jako Polak, jako myśliciel i jako człowiek czuje się wyraźnie
dotknięty, ale i zmęczony. Ciągłe rozdarcie, pomiędzy fascynacją literacką a świadomością
sytuacji historycznej i politycznej sprawia, że Zdziechowski czuł się zagubiony w swojej
ocenie. Jakkolwiek, fakt, iż w ostatnich latach swojego życia zaprzestał podejmowania tejże
problematyki, świadczyć może o słabości Zdziechowskiego jako myśliciela, który nie
potrafił przyznać się otwarcie do tego, iż Rosji jako takiej nie darzył sympatią. Zdawać by
się mogło, gdyby na upartego szukać argumentów słów pochwały Zdziechowskiego dla
Rosjan, które jednak pojawiają się w jego twórczości, iż wynikają one z próby
usprawiedliwienia odwiecznej nienawiści Polaków dla bliźnich, co przecież cywilizowanemu
narodowi nie przystoi.
Summary
The article is dedicated to the attitude of the well-known Polish philosopher from the
turn of XIX and XX century, Marian Zdziechowski to the Russian-Polish problem. For the
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M. Zdziechowski, W obliczu końca, op. cit., s. 40.
Ibidem, s. 40.
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Russian-Polish problem is understood here as a relationship of Poles to Russians, especially
in the period before the First World War and during it, as well as after it.
In the article, author tries to make the categorization of Zdziechowski, choosing
between two positions, namely, rusophobia or rusophilia.
The author has also reconstruct the probable evolutionary thinker views about Russia
and Russians, and mutual Polish-Russian relations. The article also presents the
characteristics of the four main periods of that evolution, which recreates the events that
influenced the formation of the Mariana Zdziechowskim such views.
The text has been characteristic of the following periods: childhood and youth of the
author, when the family had an impact on Zdziechowski‟s views on Russia and Russians;
time of studies and science in Russia - the time of fascination with Russian literature and
philosophy; the time of doubt and denial of previous feelings towards Russia and Russians
caused by Bolshevism; and the final time, at the end of life of the author in which the
philosopher has adopted an attitude of epoche on Russia.
The text is based on the best-known works of Zdziechowski, in exmaple, W obliczu
końca, Widmo przyszłości, Od Petersburga do Leningrada and collection of writings Wybór Pism.
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Wstęp
W mojej pracy chciałbym w zarysie przedstawić podstawowe stanowiska w zakresie
etyki badań prenatalnych oraz diagnostyki i poradnictwa genetycznego, jakie rozwijane są
na gruncie polskiej, wybranej literatury przedmiotu, odwołując się też do podstawowych
publikacji autorów zagranicznych, które spotkały się z szerokim oddźwiękiem w polskim
środowisku filozoficznym. W zasadzie przedstawione poglądy nawiązują do dwóch
podstawowych stanowisk: etyki katolickiej (a ściślej: etyki tomistycznej i personalizmu, czy
społecznej nauki Kościoła) oraz tzw. etyki niezależnej (a w praktyce do utylitaryzmu).
Nawiążę również do kwestii związanych z uregulowaniami prawnym, które obowiązują
w tej dziedzinie w Polsce. Spotkać się bowiem można z opiniami, iż prawa człowieka – i co
za tym następuje ludzkie bezpieczeństwo zdrowotne - w tym obszarze są łamane.
Ogólna charakterystyka diagnostyki prenatalnej i poradnictwa genetycznego
Rozwój nauk biomedycznych, nie tylko przyniósł nowe nadzieje dla ludzkości, ale
również uświadomił ludziom zagrożenia, jakie wynikają z rewolucji naukowej w tym
obszarze. Jedno jest pewne współczesne osiągnięcia medycyny i biologii, spowodowały, iż
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zmieniły się całkowicie nasze zapatrywania w rożnych obszarach naszego życia. Jak
zauważają bioetycy katoliccy przez długi okres za początek życia uznawano narodziny.
W czasach dawnych, gdy wiedza z zakresu biologii była na bardzo niskim poziomie, płód
ludzki traktowano jako część organizmu kobiety. Pogląd taki w zasadzie utrzymuje się
jeszcze w ustawodawstwie cywilnym, czego konsekwencją był brak opieki nad dzieckiem in
vitro.
W czasach późniejszych, gdy zrozumiano, że ludzkie życie zaczyna się od chwili
poczęcia, odpowiednie badania były przeprowadzane w końcowym okresie ciąży, ze
względu na niski stopień zaawansowania odpowiednich technik medycznych. Stosowano
takie metody kliniczne, jak obmacywanie czy osłuchiwanie, które były motywowane raczej
troską o bezpieczeństwo matki niż dziecka. Obecnie wszystko się zmieniło, diagnostyka
prenatalna wrodzonych i dziedzicznych defektów stała się bardzo często stosowaną metodą
w terapii1.
Zgodnie z Wielkim słownikiem medycznym, diagnostyka prenatalna stanowi złożony zespół
badań diagnostycznych zaliczanych do działu położnictwa. Zajmuje się rozpoznawaniem
zjawisk fizjologicznych i patologicznych, występujących w rozwoju płodu; do najważniejszych metod należą:
serologiczna próba ciążowa, diagnostyka ultradźwiękowa, placentografia, amnioskopia, amniopunkcja
i amniografia, kardiotokografia, oznaczenia biochemiczne i in. 2 T. Brzeziński natomiast dokonał
następującej typologii diagnostyki prenatalnej wyróżniając dwa rodzaje jej metod,
a mianowicie techniki: nieinwazyjne – ultrasonografia, badanie surowicy krwi matki i komórek
płodowych w niej krążących; inwazyjne – biopsja kosmówki, amniopunkcja, punkcja naczyń pępowiny,
fetoskopia3.
Wspomniane metody należy odróżnić od poradnictwa genetycznego, albowiem badania
prenatalne mają na celu stwierdzenie patologii płodu we wczesnym okresie ciąży. Z tego
powodu budzą one sporo kontrowersji etycznych – zwłaszcza w opinii polskich etyków
neotomistycznych

ponieważ w przypadku stwierdzenia wad i chorób płodu mogą

prowadzić one do prawnie usankcjonowanego przerwania ciąży. 4 Natomiast w przypadku

1
2
3
4

J. Bernard, Od biologii do etyki, przekł. J. A. Żelechowska, Warszawa 1994, s. 75-76.
Wielki słownik medyczny, Warszawa 1996, s. 271.
T. Brzeziński, Diagnostyka prenatalna (hasło), in: Słownik, bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, M. Ciszka (red.),
Warszawa 2008, k. 59.
Por. J. Zaremba, Diagnostyka genetyczna – aspekty etyczne w polskiej perspektywie, in: Życie i zdrowie człowieka w tradycji i
kulturze polskiej, W. Bołoza, E. Wolnicz-Pawłowskiej (red.), Warszawa 2004, s. 88; W. Słomski, Bioetyka:
zagadnienia wybrane, Warszawa 2007, s. 73-79; J. Jaroń, Bioetyka: wybrane zagadnienia, Warszawa 1999, s. 126-130;
W. Słomski, Dylematy etyki lekarskiej, Warszawa 2008; W. Słomski, Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych
współczesności, Warszawa 2009; W. Słomski, Wprowadzenie do zagadnień etycznych, Warszawa 2011.
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poradnictwa genetycznego nie mamy do czynienia z takim problemem ponieważ charakter
takich badań jest profilaktyczny.
S. Leone definiuje poradnictwo genetyczne jako postępowanie, zmierzające do ustalenia
prawdopodobieństwa wystąpienia określonej choroby genetycznej u potomstwa na podstawie gruntownego
wywiadu przeprowadzonego z zainteresowaną parą rodziców i rekonstrukcji ich drzewa genealogicznego
oraz wyników testów diagnostycznych5.
P.S. Harper wymienia cztery podstawowe etapy w poradnictwie genetycznym:
nawiązanie dialogu między lekarzem i pacjentem;
ocena ryzyka pojawienia się choroby dziedzicznej;
diagnostyka;
pomoc i wsparcie rodziców.6
W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż informacja uzyskana wskutek poradnictwa
genetycznego, powinna być naukowo uzasadniona, tak aby na jej podstawie można było
obiektywnie ocenić przebieg ryzyka przeniesienia genetycznej patologii na potomstwo, a co
za tym idzie podjąć odpowiedzialną decyzję czy zdecydować się na dziecko, czy wstrzymać
się od prokreacji. Dlatego też podkreśla się, iż pierwszą rzeczą jest zebranie informacji
odnośnie występowania określonych wad i schorzeń genetycznych w rodzinie, ewentualnie
o warunkach środowiskowych życia rodziny, które też mogłyby mieć wpływ na niską
jakość struktury genetycznej dziecka. W celu tym zazwyczaj sporządza się drzewo
genealogiczne rodziny, u której istnieje ryzyko wystąpienia genetycznych patologii.
Osiągnięcie pożądanego celu poradnictwa genetycznego uzależnione jest w dużej mierze od
osób poddawanych tego typu zabiegom. Wymagana jest tu zwłaszcza szczerość i zaufanie
pacjenta względem lekarza – genetyka, z drugiej zaś strony od takiego lekarza wymaga się
uczciwości i poszanowania godności pacjenta 7.
Bezpieczeństwo człowieka w kontekście etycznych standardów diagnostyki
prenatalnej i poradnictwa genetycznego
Odnośnie pojawiania się co raz to nowych technik diagnostyki prenatalnej, zwłaszcza
tych związanych z badaniami płodu, pojawiły się poważne dylematy moralne. Jak zauważył
polski lekarz i bioetyk T. Brzeziński, obecnie z coraz większą dozą pewności lekarze
potrafią określić płeć, rozwój płodu i jego stan zdrowia, lecz pomimo tych medycznych
sukcesów nie sposób pominąć pojawiających się wątpliwości natury moralnej, dotyczących
5
6
7

Cyt. za: R. Otowicz, Etyka życia: bioetyczny i teologiczny kontekst problematyki życia poczętego, Kraków 1998, s. 212.
Ibidem, s. 212-213.
Ibidem, s. 213.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

130

Mariusz Ciszek

celu tych badań ich skutków ubocznych oraz sposobu wykorzystania informacji. Są to
problemy na tyle istotne, iż warto zaprezentować głosy krytyczne, które ostatnio pojawiły
się na łamach polskiej literatury bioetycznej8.
Jak nadmieniono wątpliwości moralne budzi cel niektórych badań wchodzących
w zakres diagnostyki prenatalnej. Jeśli badania te przeprowadza się po to, aby ich wyniki
wykorzystać w terapii już w fazie płodowej, to takie metody pozytywnie się wartościuje.
Zasadnicze różnica w ocenie diagnostyki prenatalnej pojawiają się wówczas, gdy zebrane
informacje mogą stać się przyczyną selekcyjnych zabiegów aborcyjnych lub eugenicznych.
Przedstawiciele personalizmu bioetycznego są zdania, że o ocenie etycznej diagnostyki
prenatalnej decyduje to postępowanie, które afirmuje podstawową zasadę jaką jest świętość
i bezwzględna wartość ludzkiego życia, ponieważ Żadna okoliczność, żaden cel, żadne prawo na
świecie nigdy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy (...). 9 Jak zauważa polski papież Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae techniki tego typu są moralnie
godziwe, gdy nie stwarzają nadmiernych zagrożeń dla dziecka i dla matki i gdy stosowane są po to, by
umożliwić wczesne leczenie lub też by dopomóc w spokojnym i świadomym przyjęciu mającego się narodzić
dziecka10. Natomiast moralnie potępić należy wykorzystywanie badań diagnostycznych dla
celów aborcyjno-eugenicznych. Tego rodzaju mentalność jest haniebna i w najwyższym stopniu
naganna, ponieważ rości sobie prawo do mierzenia wartości ludzkiego życia wyłącznie według kryteriów
„normalności” i zdrowia fizycznego, otwierając tym samym drogę do uprawomocnienia także dzieciobójstwa
i eutanazji11. Takie teorie zagrażają więc bezpieczeństwu człowieka i przyrodzonemu prawu
do życia. Prawo do zabicia człowieka (nawet na etapie jego rozwoju płodowego) nie może
być prawem człowieka, stwierdzają personaliści. 12
Przypomnę w tym kontekście, że sprzeciw przedstawicieli Kościoła katolickiego wobec
aborcji wyrasta z założeń o charakterze filozoficzno-teologicznych rozwijanych w modelu
tomistycznym. Co raz częściej myśliciele z tego kręgu nawiązują do personalizmu etycznego, uznając, iż każdy bez wyjątku byt ludzki jest osobą, w tym również i płód, który jest
człowiekiem, ale na etapie rozwoju prenatalnego. Co ważne posiada on już osobowe właściwości, które z czasem się zaktualizują. I nawet w przypadku, gdyby wskutek anomalii
rozwojowych embrionu nie mogły one w pełni się rozwinąć, to i tak potencjalnie jest on w
nie wyposażony, co świadczy na korzyść tezy o niezbywalnej wartości każdego ludzkiego
życia, w tym i chorego płodu.
8
9
10
11
12

T. Brzeziński, Etyka lekarska, Warszawa 2002, s.174.
Jan Paweł II, Evangelium vitae: o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, Watykan 1995, par. 62.
Ibidem, par. 63.
Ibidem.
Por. W. Bołoz, Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa 2007, s. 79-85; 221-241.
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W przeciwieństwie do powyższego stanowiska zwolennicy utylitaryzmu i przedstawiciele
szeroko pojmowanej etyki niezależnej uważają, iż prawo do usunięcia ciąży w takiej sytuacji
uzależnione jest tylko od decyzji rodziców (głównie matki), ponieważ płód nie ma prawo
do życia, gdyż pozbawiony jest samoświadomości, a co za tym następuje nie jest osobą.
Ponadto, życie takiego człowieka charakteryzowałoby się w przyszłości niską jakością, gdyż
byłoby naznaczone cierpieniem.13
Jestem zdania, że w naszym kraju powinno się również rozwijać poradnictwo genetycznego, które mogłoby stanowić alternatywę dla aborcji, w przypadku wykrycia nieodwracalnej choroby embrionu czy płodu. Jej techniki, (np. prenatalne genetyczne badania przesiewowe) pozwoliłyby znacznie wcześniej (przed poczęciem dziecka) uświadomić małżonkom
(partnerom), czy istnieje ryzyko pojawienia się poważnych wad genetycznych u ich potomstwa i pozostawić im decyzję o prokreacji. Naturalnie z zastrzeżeniem, że musi to być ich
suwerenna decyzja. Założenie to stanowi pewien bioetyczny standard zalecany w Europie i
na świecie w dziedzinie praw człowieka. Naturalnie tego typu techniki muszą być poufne,
po to, aby oddalić niebezpieczeństwo wykorzystania ich wyników przez osoby trzecie (pracodawców, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.). Ponadto, dostęp do nich powinien być
równy i niezależny od sytuacji finansowej (zakaz dyskryminacji).
Nie znaczy to jednak, iż profilaktyka genetyczna nie rodzi wątpliwości etycznych, które
mogłyby przypominać, te opisane w przypadku niektórych badań prenatalnych. Na przykład etyk A. S. Moraczewski sceptycznie podchodzi do programów genetycznego screningu
realizowanych w dużej skali społecznej, ponieważ mogą one powodować u ludzi zbyt daleko idące oczekiwania odnośnie wykrycia nosicieli chorób genetycznych. Zdaniem filozofa
może doprowadzić to do wywierania presji, na pewne osoby, co do decyzji na aborcję.
Istnieje również niebezpieczeństwo moralnego potępienia osób, które wydały na świat
upośledzone dzieci, zarzucając im, iż nie poddały się uprzednio dobrowolnym testom,
które poinformowałyby o takim ryzyku. Jest to związane z faktem, iż programy te mają
również na celu zaoszczędzenie rezerw finansowych, które związane są z kosztownymi
nakładami na genetycznie niepełnosprawne dzieci, które obciążają całe społeczeństwo 14.
Warto również zwrócić uwagę na skutki uboczne towarzyszące badaniom prenatalnym.
Problem ten w chwili obecnej schodzi na dalszy plan, ponieważ dynamiczny rozwój
medycyny spowodował, iż zmniejsza się skala niebezpieczeństw towarzyszących badaniom
prenatalnym, które nie wywołują już takich dylematów moralnych, aczkolwiek zagrożeń
13
14

Por. Z. Szawarski, Mądrość i sztuka leczenia, Gdańsk 2005, s. 143-166; 193-218; P. Singer, O życiu i śmierci: upadek
etyki tradycyjnej, Warszawa 1997, s. 265-275.
R. Otowicz, op. cit., s. 225.
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tych nie należy bagatelizować.15 Co raz częściej podkreśla się, iż aby rozwiać wszelkie
wątpliwości moralne, badania na embrionach czy płodach ludzkich powinny być
dopuszczalne, gdy rodzice są rzetelnie poinformowani i wyrażają zgodę na ich
przeprowadzenie, zaś same badania nie szkodzą embrionom i płodom. Skutki uboczne
badań prenatalnych bynajmniej nie muszą ograniczać się do negatywnych konsekwencji
fizjologicznych czy anatomicznych ale również psychologicznych. Negatywna – błędna
diagnoza może doprowadzić do zerwania więzi między matką i dzieckiem, co w przyszłości
może mieć znaczny wpływ na prawidłowy kształt relacji między matką i dzieckiem, a także
na prawidłowy rozwój emocjonalny dziecka.16
Dostępność do badań prenatalnych w Polsce w kontekście praw człowieka
Przypomnę tylko, iż w przypadku stwierdzenia wady rozwojowej płodu, polskie prawo
zezwala kobiecie na dokonanie aborcji. Polscy prawnicy zazwyczaj są zdania, że moralne
zastrzeżenia wobec samego zabiegu przerywania ciąży nie usprawiedliwiają prób ograniczenia kobietom dostępu do badań prenatalnych (co niestety czasami ma miejsce w naszym
kraju). Ten problem na gruncie polskiego prawa zauważył M. Nesterowicz, pisząc, iż Jedną
z pilniejszych spraw do regulacji prawnych jest diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna w celu wykrycia
in utero w embrionie albo w płodzie poważnych schorzeń, chorób genetycznych, zniekształceń. Wielu lekarzy odmawia bowiem kobietom skierowania na badania prenatalne ze względu na zagrożenie dla zdrowia
dziecka poczętego. Art. 2 ust. 2a ustawy z 7 I 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i
warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78) nakładający na organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia swobodnego dostępu do informacji i
badań prenatalnych nie wystarcza.17
Prawnicy zjawisko takie uznają za naruszenie praw człowieka, każda osoba ma bowiem
prawo do równego korzystania ze służby zdrowia (w tym i do badań diagnostycznych), o
czym mówią dokumenty międzynarodowe z obszaru praw człowieka, w tym i odpowiednia
konwencja zakazująca dyskryminacji kobiet (na którą powołam się w następnym paragrafie). Takie postępowanie lekarza jest niezgodne również z Kodeksem Etyki Lekarskiej (art. 38,
par. 3) gdzie napisano, że Lekarz ma obowiązek zapoznać pacjentów z możliwościami współczesnej
genetyki lekarskiej, a także diagnostyki i terapii przedurodzeniowej. Przekazując powyższe informacje
15
16
17

W. Bołoz, Życie w ludzkich rękach: podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa 1997, s. 67-68.
Ibidem.
M. Nesterowicz, Prokreacja medycznie wspomagana i inżynieria genetyczna - konieczność regulacji prawnych, in: Prawo i
Medycyna 4/2008,
http://www.prawoimedycyna.pl/?str=artykul&id=133&PHPSESSID=421f65ab9d53b6bf7841349c9d64ce45;
por. też: M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2007, s. 222-226.
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lekarz ma obowiązek poinformować o ryzyku związanym z przeprowadzeniem badań przedurodzeniowych.18
Zakończenie
Diagnostyka prenatalna jest wielką nadzieją dla człowieka, choć nie pozbawioną pewnych wątpliwości o charakterze etycznym. Jednak z tego powodu nie można zabraniać
dostępu do tego typu badań obywatelom, ponieważ zakaz ten zrodzi wiele zła. Można
jedynie apelować i wychowywać społeczeństwo w takim duchu, aby z metod tych korzystać
w celu afirmacji nadrzędnej wartości ludzkiego życia.
Summary
I introduce the basic positions of the ethics of prenatal testing and diagnosis and genetic
counseling, which are developed on the basis of selected Polish literature, referring also to
the basic publication of foreign authors, which were broadly resonate in the Polish philosophy environment. In fact, the expressed views relate to two basic positions: Catholic
ethics (or more precisely: ethics and Thomistic personalism, or social doctrine of the
Church) and so called independent ethics (and in practice to utilitarianism).
Prenatal diagnosis is the great hope for man, though it is not without some doubts
about moral. However, for this reason access to this type of research can not be prohibited
to citizens, because the ban will bear much evil. We can only appeal and educate the society
in such a spirit that they use the method for the affirmation of the superior value of human life.
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Kodeks Etyki Lekarskiej w brzmieniu obowiązującym od 2 stycznia 2004 uchwalonym 20 września 2003 na VII
Nadzwyczajnym Zjeździe Lekarzy w Toruniu.
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Zanim przejdę do wykazania mesjańskiego profetyzmu w utworach Adama Mickiewicza,
chciałbym przybliżyć definicje wyżej wspomnianych pojęć. Najogólniej mesjanizm jest
wiarą w rychłe ziemskie zbawienie ludzkości, dokonane za sprawą jednostki lub zbiorowości powołanych
przez Boga do tego celu.1
Pod pojęciem profetyzmu rozumiemy występujące w różnych systemach religijnych zjawisko
przypisywania wybranej przez boga jednostce ludzkiej daru przewidywania przyszłości.2 Z taką formą
profetyzmu obcujemy w Biblii (proroctwo). W literaturze profetyzm uzasadniał wizje przyszłości propagowane zgodnie z duchem danego okresu, pozwalając na formułowanie myśli
narodowych bez koniecznych publicystycznych niuansów. Wizji proroczej służyła interpretacja wydarzeń przeszłości, których się doszukiwano w przywoływanych przypowieściach
czy stylizacjach biblijnych. Dzieła o charakterze profetycznym powstawały w różnych okresach, jednak największą popularnością cieszyły się w okresie romantyzmu, a jednym
z głównych krzewicieli tego gatunku był Adam Mickiewicz.
Oba wyżej wymienione pojęcia są charakterystyczne dla twórczości Adam Mickiewicza ,
jednakże są one najbardziej znamienne dla Dziadów części III. Początek pisania III części
przypada na ostatnie dni marca, datę ukończenia pracy nad scenami dramatycznymi tej
części znamy z notatki, którą Mickiewicz zrobił w czystopisie: mówi ona, że zakończył
przepisywanie na przewodnią niedzielę 1832, czyli 29 kwietnia. Kronika życia i twórczości
Mickiewicza datę rozpoczęcia pracy uściśla na ok. 29 marca; Stanisław Pigoń skłonny był ją
1
2

Słownik Literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991, k. 537.
Słownik terminów literackich, J. Sławińskiego (red.), k. 399.
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przesunąć o trzy lub dziewięć dni wstecz - na 20 lub 26 marca.3 Tak więc III część Dziadów historycznie mówi o czasach, gdy Polska od pół wieku przedstawia widok z jednej
strony tak ciągłego, niezmordowanego i nieubłaganego okrucieństwa tyranów, z drugiej tak
nieograniczonego poświęcenia się ludu i tak uporczywej wytrwałości, na co nie było przykładu od czasu prześladowania chrześcijaństwa. Zdaje się, że królowie mają przeczucie
Herodowe o zjawieniu się nowego światła na ziemi i o bliskim swoim upadku, a lud coraz
mocniej wierzy w swoje odrodzenie się i zmartwychwstanie.
Chociaż Dziadów część III była próbą zajęcia stanowiska wobec wypadków 1831 r. i ich
konsekwencji dla przyszłości narodu, to o wydarzeniach listopadowych nie ma w dramacie
mowy. Poeta cofnął akcję o siedem lat, czerpiąc materiał fabularny z wileńskiego procesu
filomatów (1823). Składał w ten sposób hołd współuczniom, współwięźniom, współwygnańcom za
miłość ku ojczyźnie prześladowanym, z tęsknoty ku ojczyźnie zmarłym w Archangielsku, na Moskwie,
w Petersburgu – narodowej sprawy męczennikom – jak pisał w dedykacji.
Wejście na scenę polityczną pamiętnego w naszych dziejach senatora Novossiltzoffa,
około roku 1822 dało fundament pod politykę Imperatora Aleksandra, przeciwną wszelkiej
wolności. Wtedy właśnie podniesiono na cały ród polski prześladowanie powszechne, które
stawało się coraz gwałtowniejsze i krwawsze. Sam senator, którego wielką zasługą było
doprowadzenie do procesu filomatów, a również ich uwięzienia, sportretowany został na
początku III części Dziadów. Jednak dla samego Mickiewicza sens III części nadaje Wielka
Improwizacja oraz widzenie ks. Piotra. W życiu samego autora wielkie znaczenie miały
bowiem improwizacje, które zaczął uprawiać w 1818 roku na imieninach Tomasza Zana,
lecz talent improwizatorski poety osiągnął szczyt w trakcie jego pobytu w Berlinie, gdzie
zjawił się Mickiewicz 6-go czerwca 1829 roku, kiedy to dał się poznać jako wybitny
improwizator, czego dowodem są dwie relacje Wojciecha Cybulskiego, ówczesnego
studenta uniwersytetu berlińskiego. W pierwszej z nich dotyczącej improwizacji na temat
unii polsko-litewskiej, czytamy:
Czy to z Litwy, czy z Poznania,
Chociaż różne nosim bronie,
Nic nam, bracia, nie zabrania
Wspólnie sobie podać dłonie.
Szerzej kwestię improwizacji omawia Weintraub w drugim rozdziale książki Poeta i prorok. Apogeum swoich małych improwizacji Mickiewicz osiąga w Dziadach cz. III. tworząc
Wielką Improwizację, a wypowiedziane uprzednio na przyjęciu u Zakrzewskiego słowa:
3

A. Witkowska Mickiewicz. Encyklopedia, Horyzont, Łódź, 2001, k. 129-131
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Czyś ty mi, Schiller lub Goethe,
Widział równego poetę...4
Skłaniają do przypuszczenia, że pierwowzorem do stworzenia postaci Konrada jest sam
Mickiewicz. Dalej Weintraub opisuje impresje innych świadków i przeciwstawia im
wrażenia zapisane przez Cybulskiego.
Wielka Improwizacja, mająca swój początek w chwili poprzedzającej ogłoszenie wyroku,
obok pytań typowo egzystencjalnych - kim jest człowiek? kim jest poeta? – próbuje także
odpowiedzieć na pytania kim jest Bóg i czy istnieje naprawdę? W dalszej części spotykamy
się z apostrofą do Boga, w której to napotykamy na pierwsze symptomy bluźnierczego
monologu, gdy natura poety zniecierpliwiona brakiem odpowiedzi ze strony Boga
doprowadza do otwartego bluźnierstwa. Początek jednak jest odniesieniem do wizji
apokaliptycznej (Ap, 2, 2), kiedy to Konrad utożsamia się z Chrystusem w wizji swego
geniuszu poetyckiego.
Ja mistrz!
Ja mistrz wyciągam dłonie!
Wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie
Na gwiazdach jak na szklanych harmoniki kręgach.
To nagłym, to wolnym ruchem,
Kręcę gwiazdy moim duchem.5
Konrad sądzi, że swoją twórczością zdolny jest do właściwego pokierowania losami
ludzkości tak, aby skutecznie zapobiec rozprzestrzenianiu się zła oraz wszelkich nieszczęść.
Porównując swój talent, który paradoksalnie otrzymał od Boga, do boskiej istoty Stwórcy .
Natura tego talentu jest nie tylko darem, ale przede wszystkim jest odpowiedzialnością za
kreację świata. W ten sposób Konrad odważnie, ale i bezpodstawnie obarcza Boga odpowiedzialnością za zło, którego dopuszczają się ludzie. Potem Konrad usiłuje zadawać
sobie pytania o to, jak będzie wyglądał wszechświat bez Boga. Konstatuje to stwierdzeniem, że nie ma Boga:
Odezwij się, - bo strzelę przeciw Twej naturze;
jeśli jej w gruzy nie zburzę,
To wstrząsnę całym państw Twoich obszarem;
Bo wystrzelę głos w całe obręby stworzenia:
Ten głos, który z pokoleń pójdzie w pokolenia:

4
5

W. Weintraub, Poeta i prorok, Warszawa 1998, s.40.
A. Mickiewicz, Dzieła, tom III Utwory Dramatyczne, Dziady cz. III, sc. II w-27-32.
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Krzyknę, ześ Ty nie ojcem świata, ale...

GŁOS DIABŁA
Carem!6
Kontrastem dla wielkiej improwizacji jest wiersz Mickiewicza pod tytułem Rozmowa Wieczorna, w którym to podmiot liryczny podkreśla miłosierdzie Boga i traktuje go jako przyjaciela, z którym może odbyć przyjacielską rozmowę, na co wskazuje kolokwializm gadam.
W wierszu tym, Bóg przedstawiony jest jako miłosierny Stwórca, o czym świadczą następujące epitety: król na niebiosach, źródło, słońce, Tyś król, Tyś mój poddany, jak sługa panu
zaprzedany, lekarz wielki, sędzio sprawiedliwy! Pora rozmowy, to znaczy północ, nawiązuje
nie tylko do nastroju tajemniczości i grozy, ale i nadaje utworowi charakter mistyczny.
Z Tobą ja gadam! słów nie mam dla Ciebie:
Myśl Twoja każdej myśli mej wysłucha;
Najdalej władasz i służysz w pobliżu.
Król na niebiosach, w sercu mym na krzyżu.7
Jednakże Bóg ma także drugie oblicze, groźnego gromowładcy, starotestamentowego
Jahwe. A takie oblicze ukazuje w scenie śmierci Doktora, która jest karą za jego niegodziwe
postępowanie.
Gestem miłosierdzia bożego natomiast jest zarówno zachowanie Konrada przy życiu,
jak również dostąpienie łaski objawienia przez pokornego benedyktyna, ks. Piotra.

KS. PIOTR
(modli się leżąc krzyżem)
Panie! czymże ja jestem przed Twoim obliczem? –
Prochem i niczem;
Ale gdym Tobie moję nicość wyspowiadał,
Ja, proch, będę z Panem gadał.8
W zamian za tak szczere wyznanie Pan otwiera oczy swemu słudze, by ujrzał przyszłość
Polski.
Ks. Piotr, mimo swej wyraźnej pokory, nie jest jednak dopuszczony do pełnego
objawienia, gdyż niebo zasłania mu czarny kruk, ale jedno jest pewne:
Z matki obcej, krew jego dawne bohatery,
A imię jego czterdzieści i cztery.9
6
7
8
9

Ibidem, sc. II, w. 309-316.
Adam Mickiewicz, Wiersze, Warszawa 1983, s. 287.
Ibidem, sc. V w 1-4
Ibidem, sc. V w 83-84
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Powszechnie wiadomo, że za tegoż mesjasza początkowo Mickiewicz uważał sam siebie,
a po spotkaniu z Towiańskim rolę mesjasza przypisywano właśnie jemu.
Podsumowując rozważania o mesjańskim profetyzmie w III części Dziadów Adama
Mickiewicza możemy stwierdzić, że poemat Mickiewicza nastawił uczuciowość polską na
całe XIX stulecie, a oba te wyżej wymienione epizody potwierdzają tezę Polski – Chrystusa
narodów ,uwidaczniając sakralny aspekt martyrologii narodowej, a głębsza analiza tekstu III
części Dziadów nadaje sens całemu mesjanizmowi romantycznemu. 10
Kolejnym mesjańsko- profetycznym dziełem Adama Mickiewicza są Księgi narodu
polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Utwór ten powstał na jesieni 1832 roku prawdopodobnie
między wrześniem a połową listopada, natomiast w druku ukazał się na początku grudnia.
Pierwotny tytuł utworu brzmiał: Katechizm pielgrzymstwa trafnie oddając charakter oraz
funkcję utworu. Sam Mickiewicz zamierzał bowiem nadać mu charakter dydaktyczny, aby
wpoić polskim emigrantom religię wolności oraz wiarę w jej zwycięstwo. Dzieło to było
ważne dla samego Mickiewicza, gdyż uważał on, że emigranci udostojnieni przez niego
tytułem pielgrzymów, winni wpłynąć na kształt ówczesnej polityki i historii państwa
polskiego. Dlatego też poeta nadał swojemu utworowi dwudzielny kształt, niemniej jednak
obie części są wyraźnie ze sobą powiązane jednolitym tokiem myślowym.
Tak więc Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego utrzymane są w konwencji Księgi Rodzaju Starego Testamentu. Utwór ten rozpoczyna się historią stworzenia świata, z tą jednak różnicą, że tu
Mickiewicz kładzie nacisk na naród polski oraz jego wolność i zniewolenie.
Wszyscy ludzie pochodzą od jednego Boga, ale wyrzekli się Go, tworząc własnych bogów,
co też doprowadziło ich do niewoli. Autor w ten oto sposób rozpoczyna utwór:
Na początku była wiara w jednego BOGA, i była Wolność na świecie. I nie było praw, tylko wola
BOGA, i nie było panów i niewolników, tylko patriarchowie i dzieci ich. Ale potem ludzie wyrzekli się
BOGA jednego i naczynili sobie bałwanów, i kłaniali się im, i zabijali na ich cześć krwawe ofiary, i
wojowali za cześć swoich bałwanów. Przeto BÓG zesłał na bałwochwalców największą karę, to jest
niewolę.11
Jest to zatem wyraźna aluzja do Ewangelii wg Jana (1, 1-3).
Natomiast Księgi pielgrzymstwa polskiego rozpoczynają się stwierdzeniem, iż powołaniem
narodu polskiego jest pielgrzymstwo, a celem tej wędrówki jest odnalezienie wolnej
ojczyzny.

10
11

S.Pigoń, Zawsze o Nim , Rytm, 1998, s. 236.
Adam Mickiewicz, Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego, Széphalom Könyvmühely, Budapeszt 1998, s.
83.
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Duszą narodu polskiego jest pielgrzymstwo polskie12

pisze Mickiewicz – A tymczasem Polak

nazywa się pielgrzymem, iż uczynił ślub wędrówki do ziemi świętej, Ojczyzny wolnej, ślubował wędrować
póty, aż ją znajdzie.
Dalej we wstępie Mickiewicz nawiązuje do słynnego motywu ojczyzny – okrętu
zaczerpniętego z Kazań sejmowych ks. Piotra Skargi:
A statek rybacki, patrząc na niebo i na iglicę, nie zbłądził i doszedł brzegu, a chociaż rozbił się przy
brzegu, uratowali się, ludzie i uratowali narzędzia swe i iglicę swą. A okręt znowu odbudują.
I pokazało się, że wielkość i moc okrętów dobre są, ale bez gwiazdy i kompasu niczym są.
A gwiazdą pielgrzymstwa jest wiara niebieska, a iglicą magnesową jest miłość Ojczyzny. 13
W drugim rozdziale „Księgi pielgrzymstwa” Polska porównana jest do Łazarza i nazwana Łazarzem
między narodami, którego Chrystus wskrzesił z martwych, a nad którym uprzednio zapłakał:
A Wy będziecie wzbudzeni z grobu, boście wierzący, kochający i nadzieję mający. Wiecie, iż pierwszy
umarły, którego CHRYSTUS z grobu wzbudził, był Łazarz. I nie wzbudził CHRYSTUS z grobu
ani hetmana, ani filozofa, ani kupca, ale Łazarza.
Nieco dalej zaś czytamy :
Albowiem urząd według CHRYSTUSA był to krzyż, na którym człowiek dobry dawał się
przybijać i męczyć dla dobra drugich. Dlatego namaszczano króle jak kapłany, aby zlać na nich łaskę
potrzebną do poświęcenia się. A namiestnik CHRYSTUS: nazywał się sługą sług. (Mt, 11, 28-30).
A nauka podług CHRYSTUSA miała być słowem Bożym, chlebem i zdrojem życia. Powiedział
CHRYSTUS: Człowiek nie tylko żyje chlebem, ale i słowem.14
W tych dwóch fragmentach znajdujemy mesjańskie podłoże rozmyślań Mickiewicza,
gdyż chodzi tutaj o myśl, że Polska jest Chrystusem narodów. Jednakże zostaje ona
wzbogacona sentencjami z Ewangelii wg Mateusza.
Było tak i za czasów przyjścia CHRYSTUSA, iż publikan rzymski, to jest urzędnik, znaczył, to
samo co złodziej; a prokonsul, to jest rządca, znaczył to samo co ciemiężyciel; a faryzeusz, człowiek
piśmienny żydowski, znaczył toż samo co chytry; a sofista, czyli mędrzec grecki, znaczył toż samo co
oszust. I to znaczenie zostało im aż do dnia dzisiejszego.
Kończąc rozważania na temat mesjańskiego profetyzmu w Księgach narodu polskiego
i pielgrzymstwa polskiego możemy stwierdzić, że czytelność dzieła Mickiewicza w tym trudnym
dla Polski okresie historycznym polegała na umiejętnej próbie odpowiedzi na pytanie, kim
są polscy emigranci na obczyźnie i jaki jest cel ich wychodźstwa. Mickiewicz podnosi ich do
rangi pielgrzymów, a tym samym można powiedzieć, że sakralizuje ich cierpienie spowo12
13
14

Ibidem, s. 95.
Ibidem, s. 98.
Ibidem, s. 98-99.
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dowane przymusową emigracją. Owa sakralizacja życia emigracyjnego objawia się
w apostolskim powołaniu Polaków na obczyźnie.
Sam autor Ksiąg nie stroni jednak od krytyki kłótliwości i bezowocnego rozpamiętywania
przez emigrantów przeszłych zwycięstw i klęsk, dlatego też nadaje utworowi funkcję
katechetyczną. Nawołuje on rodaków do korzystania z dzieła ,które zostało stworzonego
specjalnie dla emigracyjnej społeczności jak z samego Pisma Świętego. Dzieło Mickiewicza
ma więc uczyć polskie pokolenia emigracyjne pokory, miłości, zdolności do poświęcenia
oraz ofiarności. W ten sposób Księgi Mickiewicza objawiają swój profetyczny charakter.
Warto także podkreślić, że w przypadku Ksiąg źródłem, do którego znajdujemy odnośniki
w samym dziele, jest szeroko cytowane Pismo Święte
Zamykając temat Mesjańskiego profetyzmu w utworach Adama Mickiewicza chciałem
zauważyć, że powstałe W wileńsko- kowieńskim okresie twórczości Mickiewicza Dziady, cz.
III, są ukoronowaniem tychże przekonań. Podobnie profetyczny mesjanizm Mickiewicza
przejawiał się w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, które w swojej formie i strukturze
były bliskie Pismu Świętemu. Z tego też powodu były nazywane Katechizmem paryskiej
emigracji. Jak wykazała analiza literacka, oba te utwory są bogate w nawiązania i metafory
związane z symboliką biblijną, dzięki której autor zdolny jest do wyłożenia całej historii
Polski i wskazania drogi do wolności. Ponadto zawierają one ponadczasowy kodeks
moralny, do którego odwoływać się może nawet współczesny nam czytelnik. Dzięki temu
geniusz Mickiewicza nie tylko broni polskich uczuć religijno-wyzwoleńczych w aktualnym
momencie historycznym, ale także wskazuje drogę moralną kolejnym pokoleniom rodaków
i pozostaje aktualny po dzień dzisiejszy.
Summary
The concept of prophecy means occurring in the different systems of religious the phenomena, when a human being chosen by God is gifted by ability of predicting the future.
With this form of prophecy we approach in the Bible. In the literature the prophecy justified the propagated visions of the future according to the spirit of the period, allowing the
formulation of national thought without the necessary journalistic nuances. Works of a
prophetic character were formed at different times, but enjoyed the greatest popularity
during the Romantic era, and one of the main promoters of this genre was Adam Mickiewicz.
Prophetic messianism in the works of Adam Mickiewicz occurred in Wilno- Kovno
time the missioner‟s work. Forefathers' Eve III, is the culmination of these beliefs.
Similarly, Mickiewicz‟s prophetic messianism was reflected in the Books of the Polish
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Pilgrims, which in their form and structure were close to the Holy Scriptures. For this
reason they were called the Catechism of the Parisian exile. The literary analysis shows that
the both of these works are rich in allusions and metaphors associated with the symbolism
of the Bible, through which the author is capable to line the entire history of Poland and
indicate the way to freedom. In addition, they contain timeless moral code, which can even
refer the contemporary readers.
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Problem wartości i wartościowania w współczesnej etyce
polskiej (II). Krakowska Szkoła Fenomenologiczna
The Problem of Value and Valuation in Contemporary Polish Ethics
Krakow School of Phenomenology
Key words: Krakow School of Phenomenology, moral value, conscience, knowledge,
human, act
Nazwa Krakowska Szkoła Fenomenologiczna zyskuje sobie w historii filozofii polskiej
coraz większe uznanie. Polska etyka fenomenologiczna narodziła się bowiem w Krakowie
za sprawą wybitnego filozofa Romana Ingardena, ucznia jednego z twórców fenomenologii
Edmunda Husserla. W niektórych opracowaniach mówi się nawet o drugiej szkole
fenomenologicznej, która właśnie ukształtowała się w tym mieście. Pomiędzy poszczególnymi
badaczami propagującymi dorobek szkoły istnieją jeszcze różnice, co do ilości pokoleń
wychowanków szkoły, jak też fundamentów przedmiotowych i metodologicznych, do
których się odwołują wyodrębniając ją w polskiej filozofii. Najmniej kontrowersji budzą
natomiast same kwestie personalne. Dość zgodnie do pierwszego pokolenia zalicza się
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Połtawskiego, Józefa Tischnera, Janinę Makotę, Adama Węgrzeckiego oraz Piotra
Waszczenkę. Wszystkie wymienione wyżej osoby były uczniami Ingardena i w swojej
twórczości naukowej kontynuowały jego główne idee. Niezależnie jednak od
kontynuatorów własnych poglądów twórca szkoły ukształtował także pokolenie
wychowanków, którzy w trakcie późniejszej kariery naukowej twórczo zmodyfikowali
poglądy swego nauczyciela, względnie nawet całkowicie je porzucili. Jan Woleński
wskazuje, że w zasadzie pierwszym pokoleniem wychowanków Ingardena ze Lwowa byli
nieco zapomniani dziś filozofowie, do których należeli m.in. uczniowie Twardowskiego Walter
Auerbach, Leopold Blaustein i Eugenia Grinsberg-Blaustein […], a także Zofia Lissa i Stefania
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

Aneta Karwowska

144

Łobaczewska1. Nie podjęli oni poglądów swego mistrza, ponadto wojna zerwała ich więzi
z nauczycielem, a stąd dziś ich nie zalicza się do grona przedstawicieli tej szkoły.
W zasadzie dziś w Polsce nie ma ośrodka akademickiego, w którym nie zajmowałoby się
filozofią fenomenologiczną. Najchętniej sięga się jednak do przemyśleń Romana Ingardena.
W niektórych opracowaniach mówi się nawet o krakowskiej szkole etycznej, do której
należeć mieliby Antoni Kępiński, Karol Wojtyła oraz uczniowie Ingardena – Józef Tischner,
Władysław Stróżewski, Władysław Cichoń, Andrzej Półtawski, Adam Węgrzecki i Maria
Gołaszewska2. Przy tej okazji mówi się także o drugim pokoleniu tej szkoły, intelektualnych
wnukach Ingarden w osobach Włodzimierza Galewicza i Jacka Filka. Niezależnie jednak od
tego stanowiska zasadnym wydaje się przekonanie, że Krakowska Szkoła Etyczna jest po
prostu tylko inną nazwą Krakowskiej Szkoły Fenomenologicznej (KSF). Nic zatem
dziwnego, że z racji dużego zakresu oddziaływania intelektualnego w Polsce w wielu
ośrodkach naukowych dynamicznie rozwija się koncepcje aksjologiczne nawiązujące
bezpośrednio do fenomenologii.
Historycy filozofii polskiej starają się określić wspólną podstawę programową łączącą
przedstawicieli KSF. Dla Jana Galarowicza jej fundamentalnymi cechami są:
1.

Po pierwsze – fenomenologiczne podejście do problematyki etycznej.

2.

Po drugie, problemy etyczne analizują oni w ścisłym powiązaniu z aksjologicznymi

i antropologicznymi.
3.

Po trzecie, etyka krakowskiej szkoły etycznej jest etyka aksjologiczną, opartą na wartościach,

na dobru.
4.

Po czwarte, uprawiana w tej szkole etyka to etyka personalistyczna – eksponująca wartość

osoby i podkreślająca osobowy charakter odniesienia człowieka do wartości.
5.

Po piąte, centralnym pojęciem tej szkoły myślenia etycznego, obok wartości i osoby, jest

odpowiedzialność3.
Józef Jaroń w swym opracowaniu na temat KSF zaliczył do jej składu także Mariana
Jaworskiego, a także Antoniego Siemianowskiego, którego zaliczyłam wcześniej do
Lubelskiej Szkoły Filozoficznej. Oprócz nich w kręgu jego [Ingardena – przyp. AK] oddziaływania
znaleźli się: Michał Hempoliński i Jan Szewczyk4. Kontrowersyjnym wydaje się w tym
przypadku aż takie rozszerzenie KSF, ale to stanowisko oddaje w znacznym stopniu zasięg
1
2
3
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J. Woleński, Fenomenologia, in: J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej, Kraków 2010, s. 482.
J. Galarowicz, Ukryty blask dobra: Antropologiczno-aksjologiczne podstawy etyki Romana Ingardena, Kraków 1998, s.
235-236.
Ibidem, s. 236.
J. Jaroń, Charakterystyka krakowskiej szkoły fenomenologicznej, in: Zeszyty Naukowe. Nauki Humanistyczne: Filozofia i
socjologia, WSR-P Siedlce, 1997, nr 50 (z. 1), s. 147.
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oddziaływania szkoły założonej przez Romana Ingarden na całe polskie środowisko
filozoficzne.
Krakowska Szkoła Fenomenologiczna wywodzi się zatem od wybitnego polskiego
filozofa

Romana Ingardena. Nieomal wszyscy znani polscy fenomenolodzy byli jego

uczniami bądź ściśle z nim współpracowali. Ingarden tylko skromną część swego dorobku
naukowego poświęcił etyce, a zwłaszcza problematyce wartości, ale to, co pozostawił po
sobie stawia go w gronie najwybitniejszych polskich etyków. Same wartości moralne miały
dla niego specyficzny charakter, przynależąc wyłącznie do świata ludzkiego. Świat fen jest
tworzony bądź przekształcany przez podmioty ludzkie, przez ich świadome akty twórcze.
Człowiek może więc też sam tworzyć swój świat, w tym i wartości moralne. Wartości
moralnych należy zatem szukać bezpośrednio w osobowości ludzkiej lub pośrednio przez
czyny, akty woli, postanowienia i decyzje podmiotu. Jako składnik świata ludzkiego wartość
nie może być atrybutem świata przedmiotów. Wartości moralne nie istnieją więc
niezależnie od swego nosiciela. Działanie ukierunkowane przez wartości moralne jest świadome oraz zakłada swobodę decyzji i wyboru drogi postępowania. Dlatego możliwe jest, że
świadomie wybrana wartość moralna może skłonić człowieka do walki o nią, nawet
wówczas, gdy istnieje zagrożenie życia.
Cechą osoby ludzkiej jest pewna potencjalność realizacji wartości moralnych. Jest to
immanentna nasza właściwość. Wartości te należą do świata tworzonego przez człowieka,
który wykracza w ten sposób poza swoje potrzeby egzystencjalne. Człowiek jako jedyny
twórca wartości zostaje obciążony tym samym znaczną odpowiedzialnością za ich trwanie
i pomnażanie. Urzeczywistnia je i pozostaje w ich służbie pomnażając je, dzięki czemu
osiąga pełnię człowieczeństwa. Znaczną rolę w kształtowaniu moralnego oblicza człowieka
odgrywa samowiedza, jako właściwość osobowości, sprzyjająca przyswajaniu przynajmniej
niektórych wartości moralnych. Wartości te sprzyjają integracji osobowości, co otwiera
człowieka na inne wartości. Taka integracja jest konieczna, aby podmiot uzyskał
wewnętrzną moc spełniania czynów ukierunkowanych przez wartości moralne. Czyn
wolny, podjęty w poczuciu pełnej odpowiedzialności, wymaga przecież nieraz przełamania
wewnętrznych oporów i konwencji. Człowiek pozbawiony takiej siły nie jest w stanie
dokonywać wyborów moralnych, czyli preferować wartości.
Dowodem na istnienie wartości jest tu istnienie sumienia. Przez nie każda wartość
uzyskuje status moralnego zobowiązania człowieka do jej realizowania. Czyn natomiast
zyskuje wartość natychmiast po jego dokonaniu. Intencje nie są więc wartościowe. Po
dokonaniu czynu człowiek zyskuje pewną zasługę, albo ponosi winę, adekwatną do
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wartości czynu. Każde z tych odczuć decyduje o przyszłym działaniu człowieka, bowiem
potencjalność realizowania wartości zawartych w podmiocie zawsze jest i musi być
nakierowana na dobro. Dlatego każde działanie angażuje emocjonalną stronę podmiotu,
który odpowiada uczuciem na pewną rzeczywistość, o której się dowiaduje. Zaangażowanie emocjonalne decyduje o preferencjach przy wyborach wartości. Z wielu wariantów działania
wybieramy jeden szczególnie preferowany. Chcenie podmiotu wykazywane w stosunku do
preferowanego przedmiotu lub stanu rzeczy oznacza, że jest on dlań wartościowy. Wartość
moralna czynu zależy

choć nie tylko

od tego, czy owa postawa jest odpowiedzią na wartość» czy też

odpowiedzią na to, co «dla mnie ważne» (choćby negatywnie wartościowe) 5.
Roman Ingarden twierdził też, że człowiek w ogóle doznaje potrzeby, a nawet odczuwa
konieczność posiadania i poznawania wartości tudzież ich realizowania o ile jest to możliwe w ogóle i w
szczególności w otaczającym go świecie. Bez bezpośredniego i intuicyjnego obcowania z wartościami, bez
radości, jaką mu daje to obcowanie, człowiek jest głęboko nieszczęśliwy. Uszczęśliwia go natomiast
urzeczywistnienie wartości i ulega ich szczególnemu urokowi […] Lecz człowiek nie znajduje tych wartości
po prostu w przyrodzie, w świecie materialnym. Musi stworzyć realne warunki ich zaistnienia
i ukazywania się w świecie6.
W ramach osoby konstytuuje się pewien system wartości jej tylko właściwy, a podstawą
podejmowanego działania jest antycypacja wartości wyniku. Wartość wyniku rodzi realizację
wartości czynu i w dalszej kolejności sprawcy7. Tym, co stoi na straży realizacji czynu ukierunkowanego wartością jest wartość sprawiedliwości. Sprawiedliwość może spełniać tę rolę,
gdyż sprawca czynu wartościowego jest zarazem podmiotem odpowiedzialnym w sensie
etycznym. Odpowiedzialność może mieć zarówno wymiar wewnętrzny, jak i zewnętrzny.
Podmiot kierowany sprawiedliwością organizuje sam swój system wartości, a więc
organizuje swoją podmiotowość 8. Nie odbywa się to jednak w sposób dowolny.
Przyswojenie wartości może zostać uznane za dokonane wówczas, gdy człowiek osiągnie
pełnię odpowiedzialności moralnej, a tę osiąga wówczas, gdy staje się na tyle dojrzały
psychicznie i fizycznie, że sam gwarantuje ciągłość trwania siebie, jako niezmiennej całości.
Dlatego przyswajanie wartości wymaga również pewnej wiedzy, zakładającej poznanie i
zrozumienie takiej wartości. Internalizacja wartości moralnej jest też wymogiem
wewnętrznym przywoływania i bezinteresownego urzeczywistniania jej, choćby tylko w

5
6
7
8

R. Ingarden, Wykłady z etyki, Warszawa 1989, s. 104-117.
R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1987, s. 23.
Ibidem, s. 98.
Ibidem, s. 110-111.

Lumen Poloniae – NR 2/2011

Problem wartości i wartościowania w współczesnej etyce polskiej (II). Krakowska Szkoła Fenomenologiczna

147

małej części. Pełna interesowność realizacji wartości oznacza tym samym niemożliwość jej
zinternalizowania.
Wartość przyswajamy wówczas, gdy funkcjonuje ona w obiegu społecznym. Nie ma
przyswojonych wartości o charakterze indywidualnym. Nie ma też uwewnętrznionych
wartości, które nie skłaniają do działania przez nie ukierunkowanego. To właśnie istnienie
wartości jest tym czynnikiem, który podtrzymuje realizację raz już podjętej decyzji.
Ostatecznie to dzielność podmiotu w obronie wartości i w dążeniu do jej urzeczywistnienia
jest wyznacznikiem stopnia zinternalizowania wartości.
Znany krakowski fenomenolog - Władysław Stróżewski, uczeń Romana Ingardena,
przedstawia optymistyczną koncepcję internalizacji wartości. Jego koncepcja nawiązuje do
przyrodzonej człowiekowi afirmacji dobra i wartościowości człowieka dla drugiego
człowieka. Autor ten nawiązuje wprost do miłości i szacunku dla drugiego człowieka. Jego
słynna teza najważniejsze jest pochylanie się nad każdą, choćby najlichszą wartością, nad każdym
dobrem, by w nim zakładać fundament pozytywnego działania9 jest najprostszą wykładnią tej
koncepcji. Dalej zostało postawione pytanie

Jak jest możliwe urzeczywistnianie wartości?

Stróżewski stwierdza, że urzeczywistnianie wartości jako czegoś idealnego - w pełni jest
niemożliwe. Możliwe jest natomiast stwarzanie warunków, aby w rzeczywistości mógł się pojawić
szczegółowy tzn. realny odpowiednik wartości idealnej, jej [...] analogat 10. Aby mogło do tego dojść,
podmiot musi przejawiać aktywność egzystencjalną. Warunkiem tej aktywności jest jednak
percepcja nowej wartości. W wyniku swej aktywności przetwarzamy rzeczywistość tak, aby
owo urzeczywistnianie mogło się dokonać. Dlatego można mówić jedynie o pośredniej
drodze realizowania wartości. Jeżeli człowiekowi uda się to osiągnąć, to wówczas mówimy,
że jest on dzielny moralnie, szlachetny, dobry. Nie utożsamiamy jednak człowieka z
wartością idealną. W człowieku ukorzeniają się wartości konkretne, będące jakąś tylko częścią
wartości idealnych. Dopiero uwewnętrznienie w człowieku wartości powoduje, że mogą
być one realizowane. Wartości zinternalizowane, wcielone, jak nazywa je Stróżewski, mimo
swego ułomnego sposobu istnienia, wchodzą w szczególny związek z wartościami transcendentnymi,
z drugiej natomiast strony, przenikają niejako, czy prześwietlają sam byt swego nosiciela [...] nadają nowy,
aksjologiczny sens bytowi, w którym zostały urzeczywistnione 11.
Przyswojona wartość domaga się swojej realizacji, nakłada nawet na swojego nosiciela
moralny obowiązek urzeczywistniania siebie. Każda powinność przybiera postać normy,
skłaniającej nas do realizacji wartości, na której straży stoi.
9
10
11

W. Stróżewski, Etyka afirmacji, in: Znak 2/1978.
W. Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków 1992, s. 62.
Ibidem, s. 65.
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Wartości urzeczywistnione w drugim człowieku są dla nas pociągające, a zatem
potencjalnie bliższe niż te postrzegane w sposób idealny. Stąd też internalizacja wartości ma
wymiar społeczny, gdyż jej poziom zależy od tego, jak głęboko tkwią wartości w innych
podmiotach.
Na szczególne podkreślenie zasługuje jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich
filozofów i etyków - ks. Józef Tischner. Jest on konsekwentnym zwolennikiem metody
fenomenologicznej w etyce, a praktycznie wszystkie jego prace koncentrują się na
zagadnieniach aksjologii. Sam J. Tischner twierdzi: Kluczem do etyki jest doświadczenie wartości
[...] w etyce, wartością jest drugi człowiek, wartością jestem ja sam i wartościami są rozmaite płaszczyzny
obcowań człowieka z człowiekiem12. Podkreśla również, że wszystkie problemy moralne łączy
kategoria twórczości, Czyn etyczny człowieka to prawdziwa twórczość, prawdziwe budowanie czegoś.
Człowiek buduje siebie. Człowiek buduje świat. W ten sposób wciela w życie wartości. Dzięki temu to, co
cielesne i materialne, staje się duchowe, cenne i wartościowe13. Człowiek przez całe swe życie jest
zmuszany do dokonywania wyborów moralnych. Musi więc jedne informacje przedkładać
nad inne. Nasz świat jest światem ładu hierarchicznego, a nasze myślenie, myśleniem preferencyjnym.
Tym, co wartości hierarchizuje i powoduje, że układają się one w sposób preferencyjny we
wnętrzu człowieka - jest wolność podmiotu ludzkiego. Nikt nie musi widzieć wartości. Nikt nie
musi uznać ich aż do końca. Im wyższa wartość, tym większa swoboda jej uznawania 14. Podjęcie
decyzji, uwieńczonej czynem skierowanym ku wartości jest przedkładaniem tej wartości
nad inne.
W koncepcji J. Tischnera - wartość jest subiektywna i może zaistnieć tylko w związku
z człowiekiem. Jednak wartość nie może zaistnieć wyłącznie tylko dla jednego człowieka.
Aby móc oceniać i wartościować, każdemu z nas potrzebna jest perspektywa drugiego
człowieka. Możliwe staje się to dopiero przez spotkanie dwóch podmiotów, a wartość
odczuwamy w konkretnej sytuacji zawsze w związku z drugą osobą. Stanowi to zarazem
źródło moralnego zobowiązania wobec kogoś innego. Możliwe jest jednak odrzucenie
wartości i postępowanie nie liczące się z dobrem innych, a więc naganne moralnie,
realizujące wartości negatywne. Każde spotkanie z drugą osobą wiąże się z doświadczeniem
wartości i nadzieją na doświadczenie wartości związanych z tym drugim. Ta nadzieja
skutecznie nas chroni przed stanem rozpaczy, a doświadczenie wartości stanowi
płaszczyznę porozumienia z drugim człowiekiem.

12
13
14

J. Tischner, Wobec wartości, Poznań 1982, s. 51-59.
Ibidem, s. 65.
T. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1993, s. 511.
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Najwłaściwszy sposób odkrywania wartości, tkwiących w nas jako osobie oraz
porozumienia stanowi płaszczyzna dialogu. Podmiot w obliczu wartości współodczuwalnej
w drugim człowieku podejmuje z nim dialog. Wymaga on jednak wspólnego odczuwania,
a to jest możliwe tylko wtedy, gdy oba spotykające się podmioty są w pełni wolne 15.
Każda wartość może być odnoszona tylko do prawdy, gdyż fałsz, jako nie mający swego
bytowego odpowiednika, nie może być jej nośnikiem: Dialog odsłania prawdę. Innymi słowy:
przywraca rzeczom i słowom ich właściwy wygląd16. W dialogu nie tylko współodczuwa-my
wartości, ale również wzajemnie je w sobie odkrywamy. Dialog spełnia więc rolę czynnika
wyzwalającego pozytywną stronę naszego ducha. Dzięki dialogowi doświadczamy wartości,
które mogą mieć zarówno charakter doświadczenia negatywnego jak i pozytywnego. To
doświadczenie negatywne J. Tischner nazywa doświadczeniem agatolo-gicznym. Odsłania
ono nam ułudę świata, a tym samym pokazuje tragiczność naszego bytu. Doświadczenie
wartości pozytywnej, czyli doświadczenie aksjologiczne ma charakter projektujący. Oba
doświadczenia są nam jednakowo niezbędne, gdyż odsłaniają fakt, że świat, w którym żyjemy
nie jest takim światem, jakim może i powinien być 17. W trakcie spotkania i dialogu z drugim
człowiekiem rodzą się w podmiocie wartości najbardziej wolne, a przez to najwyższe. Nie
ma żadnego przymusu wiary, a przez to wartości związane z odczuwaniem Boga są
wartościami prawdziwie wolnego podmiotu. W tej koncepcji Bóg nie jest sędzią
krępującym ludzką wolność, ale najwyższym wzorem i ideałem niemożliwym do osiągnięcia
przez człowieka.
Człowiek odczuwa wartości, gdyż posiada Ja - aksjologiczne, które warunkuje odczuwanie
świata zewnętrznego w sposób aksjologiczny. To Ja musi być uświadamiane przez podmiot,
bo inaczej nigdy nie zaistnieje. Jego wymiar jest zdeterminowany doświadczeniem
życiowym człowieka. Może ono istnieć tylko w pozytywnym związku ze światem rzeczy.
Związek ten J. Tischner nazywa solidaryzacją. Ja - aksjologiczne jest samo w sobie wartością
absolutnie pozytywną, gdyż nawet samobójstwo, czyli zanegowanie samego siebie, jest w
swej istocie afirmacją swego Ja - aksjologicznego - jako wartości większej niż życie. Owo Ja
zaistnieje w sposób irrealny i transcendentny natychmiast po jego uświadomieniu i dopiero
w konkretnych sytuacjach dzięki solidaryzacji przybiera postać Ja-społecznego. Urealnianie Jaaksjologicznego dokonuje się na marginesie wartości podmiotowych. Dobro raz odkryte i odczute
[...] samo z siebie, bez dodatkowego napędu, dąży do wcielenia18. Odrzucanie i rezygnacja z realizacji
15
16
17
18

T. Tischner, Polski kształt dialogu, Paris 1980, s. 15.
T. Tischner: Etyka solidarności, Kraków 1981, s. 15.
T. Tischner: Myślenie, op. cit., s. 515-516.
Ibidem, s. 393.
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takiej napierającej wartości owocuje poczuciem winy. Każde doświadczenie wartości wiąże
się z przeżyciem o dużym ładunku emocjonalnym. Proces internalizacji wartości możliwy
jest dopiero wtedy, gdy ukonstytuuje się Ja - aksjologiczne. Autor nie precyzuje dokładnie,
kiedy to następuje, ale możemy przyjąć, że dzieje się to jeszcze w okresie preadolescencji,
gdy młody człowiek jest już w stanie rozumowo ogarnąć świat wartości i potrafi
preferencyjnie je wybierać. Proces przyswajania wartości przebiega wówczas, gdy następuje
proces solidaryzacji naszego Ja z nośnikiem wartości, czyli preferowanym składnikiem
otoczenia.
Internalizacja nie przebiega w sposób stopniowalny ale jednorazowo, gdyż wartość raz
przyswojona stale będzie domagać się swej realizacji.
Wolność podmiotowa podczas solidaryzacji wyznacza miejsce danej wartości
w hierarchii. Te, które musimy uznać ze względu na uwarunkowania biologiczne i
społeczne - są usytuowane najniżej. Największą rolę odgrywają i najsilniejszą pozycję
zajmują wartości przyjęte w pełni dobrowolnie, stąd bierze się dominacja wartości
religijnych. Wartości wybrane przy udziale wolnej woli są trwałe i niezmienne, inne natomiast mogą zmieniać swoją pozycję w ramach Ja- aksjologicznego.
Zbliżone poglądy do R. Ingardena na kwestię uwewnętrzniania wartości prezentuje
Maria Gołaszewska. Szkoda tylko, że podobnie jak jej nauczyciel problemom etycznym
poświęciła niewielką część swego bogatego dorobku naukowego. M. Gołaszewska uważa,
że wartości konstytuuj ą się w człowieku dopiero wówczas, gdy potrafi oceniać świat rzeczy
i zjawisk. Wydawanie ocen jest przejawem ludzkiej aktywności w świecie wartości, a ich
manifestowanie, stwarza nową sytuację: człowiek angażuje się, przyjmuje pewną odpowiedzialność,
czynnie współuczestniczy w tworzeniu i społecznym życiu wartości 19.
Indywidualny człowiek zastaje wartości jako istniejące, domagające się uznania. Warunkiem
aksjologizacji jest jednak zdolność do rozumienia, przeżywania wartości, ich akceptacji, uznania i
podporządkowania się im w działaniu. Człowiek może wartości tworzyć pod warunkiem poznania
określonych stanów rzeczy, właściwego rozeznania istotnych właściwości ludzkiego świata, wielorakich
potrzeb i dążności człowieka, a także zdawania sobie sprawy z tego, jaki system wartości już funkcjonuje
społecznie20. Człowiek jest zatem niejako skazany na odkrywanie wartości już istniejących.
M. Gołaszewska, dla wyjaśnienia problemów związanych z funkcjonowaniem człowieka
w świecie wartości, wprowadziła na szeroką skalę do etyki osiągnięcia teorii informacji i
teorii decyzji. Spowodowało to, że ulotne do tej pory procesy przyswajania wartości zostały

19
20

M. Gołaszewska, Zarys estetyki, Warszawa 1984, s. 339-340.
M. Gołaszewska, Internalizacja wartości w systemie etycznym, op. cit., s. 175-176.

Lumen Poloniae – NR 2/2011

Problem wartości i wartościowania w współczesnej etyce polskiej (II). Krakowska Szkoła Fenomenologiczna

151

ujęte w karby systemu. Koncepcja ta jest w tej chwili najbardziej spójna i zgodna
z odkryciami innych nauk i dlatego stanowiła podstawę rozważań nad procesami
intemalizacyjnymi już przedstawionych w niniejszej rozprawie.
Konkluzją rozważań M. Gołaszewskiej jest stwierdzenie, że przyjęcie nowej wartości
w pełnym procesie internalizacji wiedzie do powstania nowej wartości, jest nią nowe całościowe
ukształtowanie osobowości człowieka, wzbogaconej ową wartością, oraz jego działanie w kierunku
«wcielania w życie» owej wartości21. Dlatego też procesy internalizacji nowych wartości trwają
przez całe życie, choć u dorosłych ludzi siłą rzeczy muszą ulec zahamowaniu, gdyż spójny i
strukturalnie powiązany system wartości staje się coraz mniej podatny na zmiany.
Później w Lublinie etykę fenomenologiczną rozwinął Karol Wojtyła, zwolennik jednego
z prekursorów tego kierunku - Maxa Schellera. Karol Wojtyła zanim został wybrany na
papieża, był wykładowcą etyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.
Zbudował też oryginalną koncepcje etyki, nawiązującą wprost do tomizmu i fenomenologii. Dokonał w niej reinterpretacji, w duchu współczesnej nauki, osiągnięć teorii
personalistycznej, na gruncie tomizmu. Dzięki temu tomizm przybliżony został
współczesnemu człowiekowi, gdyż omawiał konkretnego człowieka w jego aktywności,
w przeżyciu personalnym i w doświadczeniu wartości. W działalności poznawczej
podmiotu szczególną rolę przyznano tu samowiedzy, dzięki której Ja podmiotu
działającego staje się przedmiotem poznania człowieka, który staje się w ten sposób bytem
przyszłych możliwości. Dalszy jego rozwój jest zależny od jego własnej woli, nakierowanej
w swej potencjalności ku prawdzie i jest tym samym władzą, a zarazem i narzędziem osoby,
która staje się sprawcą czynów, określonych moralnie przez prawdę. To spełnianie siebie
jako osoby może realizować się dzięki sumieniu, które jest głosem normatywnej prawdy,
ujawniającej się w dynamice ludzkiej aktywności. Pojawiające się napięcie pomiędzy wolną
wolą a obiektywną normą etyczną sumienia, rozwiązywane jest przez uznanie prawdy,
odkrytej w strukturze osoby22.
Dopiero na bazie wolności osoby pojawia się miłość, będąca najwyższym kryterium
godności człowieka, Stanowi ona jedyną wartość, na podstawie której dokonać się może
instrumentalizowanie człowieka. Osobowe samospełnienie się jest możliwe dzięki afirmacji
wartości i zaangażowaniu się w ich realizację, co jest warunkiem procesu moralnego
doskonalenia się. Stąd człowiek doskonali się przez czyny dobre a deprawuje przez czyny moralnie
złe23.
21
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M. Gołaszewska: Internalizacja wartości, op. cit., s. 93.
K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969, s. 57.
K. Wojtyła, W poszukiwaniu perfekcjonizmu w etyce, in: Roczniki filozoficzne 4/1955-1957, s. 303.
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Wartość personalistyczna wyznacza hierarchię układów wartości i zawiera je w sobie we
wszystkich relacjach pomiędzy osobą i czynem. Wartość ta spełnia rolę porządkującą
i integrującą, przez co jest zawsze pierwotna wobec moralnej oceny danego czynu. Bez
względu na jakość etyczną aktu, każdemu osobowemu działaniu przysługuje wartość personalistyczna
i ona decyduje o jego aksjologicznym charakterze24.
W perfekcjonistycznej koncepcji K. Wojtyły człowiek jest bytem niedopełnionym w
swej bytowej doskonałości. Wartość jest idealnym wzorem doskonałości człowieka jako
osoby i stanowi swoistą miarę, do której powinny odnosić się dane kategorie celów.
Wartość i dobro - to terminy adekwatne do siebie, a tym samym podporządkowane
prawdzie aksjologicznej, wyznaczającej wielkość dopełnienia wartości. Życie moralne jest
więc ciągłym przeżywaniem prawdy o dobru realizowanym w czynie 25. Dlatego miarą
dobra, a więc i wartości, jest zawarta w nich prawda. Wartość urzeczywistniana czynem
osoby niejako osadza się w osobie, zakorzenia się w niej i staje się jej własną jakością 26.
Koncepcja K. Wojtyły to nowe spojrzenie i interpretacja dotychczasowych dokonań
etyków katolickich na gruncie teorii wartości. Swoiste novum to fakt, iż wartość czynu
odpowiada nie tylko przedmiotowej treści czynu, ale również zależy od samego
działającego człowieka. Intencja przyświecająca działaniu może wpłynąć na przedmiotową
treść czynu, a tym samym na jego wartość. W ten sposób - zastosowana metoda
fenomenologiczna pozwoliła na ominięcie dotychczasowego dylematu: z jednej strony wolna wola i podmiotowość człowieka, a z drugiej - człowiek jako przedmiot w rękach
Boga, realizujący boski pierwiastek zawarty w sobie jako jego dziele, a skażony już
grzechem pierworodnym, uniemożliwiającym osiągnięcie stanu idealnego. Dlatego człowiek
jest tu także twórcą wartości.
To, co służy doskonaleniu się człowieka jako osoby, służąc jego samopoznaniu, a przez
to realizacji potencjonalności tkwiącej w nim samym, jest wartościowe oraz godne
utrwalenia i zachowania. Tym, co decyduje o tym jest sumienie, które opiera się na wiedzy
i samopoznaniu człowieka, decyduje o ukierunkowaniu czynu człowieka. Czyn podjęty
świadomie, z intencją czynienia dobra, przez osobę kierującą się miłością, musi być
moralnie wartościowy i jako będący w zgodzie z sumieniem i wiedzą - jest utrwalany. Przez
takie czyny człowiek doskonali się moralnie. Warunkuje to przejmowanie kolejnych
wartości tak, aby przez cały czas następowała aktualizacja osoby ludzkiej, coraz bardziej
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E. Pedrez, Człowiek-byt-wartość, Warszawa 1989, s. 136.
K. Wojtyła, Osoba, op. cit., s. 159-162.
K. Wojtyła, Problemy teorii moralnej, in: W nurcie zagadnień posoborowych, t. 3, Warszawa 1969, s. 227.
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zbliżającej się do całego bogactwa potencjonalności, zawartego przez Boga w swoim dziele
człowieku.
Konkluzja
Z uwagi na toczące się spory na temat składu osobowego, zasięgu oddziaływania oraz
wspólnej podstawy teoretyczno-metodologicznej można się spodziewać, że badania nad
dorobkiem

oraz

analizy

wpływu

na

polską

filozofię

Krakowskiej

Szkoły

Fenomenologicznej będą znajdowały wyraz w większości opracowań z zakresu historii
filozofii polskiej. Nie wydaje się jednak, aby z racji dużej swobody tematycznej oraz
licznych publikacji zwolenników tej szkoły, doszło do wypracowania wspólnego stanowiska
na ten temat. Bardziej zasadne wydaje się być pewna koncentracja środowiska
wywodzącego się z tej szkoły na problematyce aksjologicznej. Wynika to zwłaszcza
z pewnej nadziei, jaką stwarza fenomenologia, na znalezienie rozwiązania tego typu
problemów w obrębie rozważań filozoficznych.
Summary
Polish phenomenological ethics was born in Krakow thanks to a remarkable
philosopher Roman Ingarden, a student of one of the creators of phenomenology Edmund Husserl. Rather unanimously, the Polish philosophers agree on Danuta
Gierulanka, Anna Teresa Tymieniecka, Maria Golaszewska, Andrzej Poltawski, Jozef
Tischner, Janina Makota, Adam Węgrzecki and Piotr Waszczenka to be the first generation.
All these people were Ingarden‟s students and they continued his main ideas in their
scholar works. Some of the researchers of Polish philosophy tradition talk also about the
second generation students of the school represented by Wlodzimierz Galewicz and Jacek
Filek.
Krakow School of Phenomenology influenced and is still influencing other philosophical centres in the country. Karol Wojtyla and Antoni Kepinski are most frequently described as intellectual continuators of Ingarden‟s philosophy. Through their activities Krakow School influenced some of the representatives of Lublin philosophical circle as well as
Polish psychology in a visible way.
In a presented article the author analysed the positions worked out by some of the
School‟s representatives. In greater details the author focuses on considerations of of a
creator of Roman Ingarden‟s school, for whom moral values had a peculiar character –
they belonged to humans‟ world only. The world was created or recreated by human subjects and through their conscious creative acts. Moral values do not exist independently
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from their bearers. Action, oriented by moral values, is coscious and postulates discretion
and freedom of choosing the way of behaviour. Therefore, it is possible that consciously
chosen moral value can convince a person to fight for it, even then when there is a life
threat.
In the elaboration, views of Roman Ingarden‟s students – Wladyslaw Strozowski, Jozef
Tischner and Maria Golaszewska – were analized, as they directly refer to their teacher‟s
thoughts. Significant analogies to Ingarden‟s views can be found in their considerations
about the gist of valuing processes and the nature of values. Slightly differently, Karol
Wojtyla‟s, later the Pope John Paul II, views are presented. In his works not only Roman
Ingarden‟s phenomenology influence can be observed but also Max Scheler‟s and Edmund
Husserl‟s. Moreover, he continued lots of subjects mentioned before by Lublin Philosophical School. Karol Wojtyla claimed that all what can serve improving human as a person,
leading to self-knowledge, resulting in realisation of internal potentials is valuable and
worth preserving. What decides is conscience, leaning on knowledge and self-knowledge of
a human being and it decides on directing person‟s act. An act, deliberately undertaken,
with intention of making good by a person who is guided by love, has to be morally valuable and, as being agreeable with conscience and knowledge, is preserved. Throughout such
acts people improve morally. This determines adopting succeeding values in such a way
that a human being is upgraded, getting closer to the whole richness of potentiality included by God in his work – a man.
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Nie jest dla nikogo tajemnicą, że od zarania dziejów ludzie zmagają się z pytaniem czym
lub kim jest człowiek? Zdaniem profesora przez całe stulecia ludzie odpowiadając sobie na tak
zadane pytanie popełniali jeden zasadniczy błąd, (...) kiedy chciano opisać, określić a nawet
zdefiniować człowieka w oderwanej od jego egzystencji istocie, pokazać człowieka „jako takiego”,
zdeterminowanego w swojej esencji i w ogólności swojej nazwy. 1
Profesor wychodzi z tezą, że wreszcie po setkach lat poszukiwań właściwej odpowiedzi,
to współczesności przyniosła ją wreszcie. Dziś ludzie zdali sobie sprawę, że nie ma
człowieka i człowieczeństwa w ogóle, że człowiek może istnieć tylko jako twór historii, a to
związane jest z jego egzystencją w odniesieniu do społeczeństwa.
Dzieje się tak ponieważ człowieka stwarza epoka w jakiej przyszło mu żyć i istnieć. Za
to kim jest człowiek odpowiedzialna jest przynależna mu klasa społeczna, której on sam
staje się współczynnikiem, i który – czasami nie zdając z sobie z tego sprawy – wpływa na
losy społeczeństwa, którego jest jednostką.
Dlatego Jan Legowicz pozwala sobie w swoich pracach twierdzić, że na zasadzie tej
wzajemnej korelacji „jednostka-społeczeństwo” i „społeczeństwo-jednostka” formuje się koncepcja
człowieka nie tylko jako jednostki gatunkowej, ale również i przede wszystkim jednostki jako całości
osobowościowej w jej społeczno-kulturalnie i duchowo-ideowej złożoności, która wyraża się w istnieniu,
myśleniu i działaniu, w całokształcie konkretnie „osobowego” ludzkiego bycia.2
1
2

J. Legowicz, Życie dla życia, Warszawa 1984, s. 72.
Ibidem, s. 72-73.
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Patrząc na człowieka pod takim kątem, w takim pryzmacie można pokusić się
o stwierdzenie, że Jan Legowicz widzi jednostkę ludzką, która formowana jest przez
określoną epokę historyczną, przez dany ustrój polityczno-społeczny w jakim przyszło mu
żyć i pracować. Jan Legowicz patrzy na człowieka przez system gospodarczy i fakt, jak i co
produkuje, czym się samo-określa lub jak bardzo zespala się z rzeczywistością i otaczającym
go światem.
W opinii profesora ustrój socjalistyczny daje człowiekowi miejsce w określonej
strukturze społecznej, dzięki czemu zostaje on uwarunkowany, wytyczone zostają jego cele
zawodowe i wysiłki osobiste. Pozwala mu to znaleźć sens w układach osobistych,
społeczno-ekonomicznych, a także trudnych układach politycznych i kulturowych.
Jednakże z drugiej strony zauważa Jan Legowicz, że współczesnego człowieka ogarnia
swoisty lęk, kiedy po godzinach pracy zawodowej zmuszony jest stanąć twarzą w twarz
z pozostałymi ludźmi, którzy tak jak on znaleźli się masie technicznie zorganizowanych
egzystencji.
Jak pisze Jan Legowicz u podstaw tego lęku leżą dwa uczucia. Po pierwsze człowiek jest
dumny ze swojej pracy, odczuwa optymizm, że dzięki zarobkowaniu będzie w stanie
osiągać więcej i więcej, ale z czasem zacznie uświadamiać sobie swoje ograniczenia
poznawczo-praktyczne. Z drugiej zaś strony człowiek odczuwa lęk, że praca to tylko praca,
nie powoduje, że tworzymy, nie daje twórczych myśli w większości przypadków, a przecież
tylko takie kroki stanowią o wartości ludzkiego bycia.
Okazuje się, że człowiekiem współczesnym dla Jana Legowicza i w jego odczuciu targa
splot przeciwieństwa, które absorbują myśli młodego pokolenia, ale także może pośrednio
a może bezpośrednio wpływają na pokolenie starsze, które jest przez to zdezorientowane,
co kończy się konfliktami (...) niosących sprzeciw, czasem skrajną i krótkowzroczną negację
u pierwszych i zachowawczą, a często i samozabezpieczającą się postawę u tych w drugiej połowie swojej
życiowej drogi.
Rodzi to spory o wartości, przemieszczenia ideałów, wzrost nieufności, zawężenia perspektyw, niechęć
do jednoznacznych zaangażowań, zamęt i chwiejność postaw ideowych. (...) W efekcie jakże często
człowiek dla człowieka staje się narzędziem, przyjaźń oblicza się rachunkiem korzyści, współpracę
wykorzystaniem przewagi lub słabości, patriotyzm wielo- i wielkomówstwem. Sytuacja ta, którą można
obserwować w społeczeństwach świata wielkiego kapitału, mieszczańskiej demokracji i wolnej konkurencji,
stwarza atmosferę, różnymi drogami i środkami udzielającą się człowiekowi zakładającemu i
realizującemu swój byt na zasadzie uznania człowieka za najwyższą wartość, jego ludzkie wyzwolenie i
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samoustanowienie za głowne zadanie, jego szczęście za najwyższy cel. Sytuacja ta w wielu wypadkach
zagraża również człowiekowi żyjącemu i działającemu w kraju socjalistycznym (...) 3
Profesor Legowicz wychodził z założenia, że w ustroju socjalistycznym groźba ta także
rysuje się dość mocno, co odzwierciedlało się w warunkach życia społecznego oraz ustroju,
który jego zdaniem warunkował człowieka do zapisanych z góry funkcji człowieczojednostkowych oraz osobowo-ludzkich, zaś szczególnie ważna dla profesora była jedność
człowieka w pryzmacie jego indywidualności i społeczeństwa.
Dla profesora jasnym było, że w ustroju socjalistycznym nie ma miejsca dla dualizmu,
przez co należy rozumieć kształtowanie się ludzkiej egzystencji poprzez historyczne
i społeczne oddziaływanie. Należy cały czas zakładać, że osobowość człowieka to
świadomość jego społecznej i ideowej przynależności, co oznacza chęć (...) przynależenie do
siebie i przez siebie do społeczeństwa, i wszelkie odejście od tej zasady musi powodować osobowościową
dezintegrację życia i ludzkiej działalności oraz konflikt człowieka z sobą i wejście w spór ze
społeczeństwem.4
Zasadniczym poczynaniem w odniesieniu do ludzkiej osobowości jest doprowadzenie
do zintegrowania ideowej postawy w człowieku. Chodzi o to, że ludzie, którzy pozostają
zaangażowani społecznie oraz politycznie nie mogą pozostawać obojętni na sprawy
ideologiczne, a więc nie mogą nie być zaangażowani ideowo. Innymi słowy – zdaniem
profesora – ideowe przysposabianie osobowości człowieka musi zostać określone na
podstawie wymagań ideologicznych socjalizmu, a poza tym wymogami kraju, kultury
i czasu, w którym dokonuje się budowa ustroju socjalistycznego.
Aby ukształtować osobowość człowieka należy zwrócić się do zagadnienia pracy
pedagogicznej nad konkretnym człowiekiem. Pedagogika napotyka na swojej drodze
w kształtowaniu osobowości na dwa problemy. Pierwszym obejmuje szeroki zakres
odnoszący się do kształtowania charakteru człowieka, żyjącego w kraju socjalistycznym,
który realizuje socjalizm.
Drugi problem składnia się do normatywnej struktury moralnej i ideowej tego
człowieka, który powinien nie tylko znać zasady moralności socjalistycznej, ale przede
wszystkim

być

świadomym

normatywów,

jakie

obowiązują

w

społeczeństwie

socjalistycznym. Oba powyższe problemy składają się na zadanie w kwestii kształtowania
osobowości ludzkiej.

3
4

Ibidem, s. 75.
Ibidem, s. 76-77.
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Jan Legowicz podkreśla, że charakter człowieka często tożsamym wydaje się z jego
osobowością. Jednakże zdaniem filozofia osobowość to coś znacznie więcej. To zjawisko,
które w opinii Legowicza koronuje ludzki charakter i pionuje jego strukturę moralną. Nie
ma Legowicz wątpliwości, że na charakter człowieka mają wpływ nie tylko uwarunkowania
biologiczne czy psychologiczne, ale także – a może głownie – uwarunkowania
środowiskowe, warunki społeczne, możliwości do kształtowania samego siebie i cele jakie
jednostka ludzka wyznacza sobie do osiągnięcia. 5
W związku z powyższym, żyjąc w określonym środowisku, określonym społeczeństwie i
w określonym ustroju politycznym, profesor Legowicza zadaje pytanie w swoich pracach,
czy jesteśmy w stanie dochować się człowieka, którego charakter byłby jednoznacznie
socjalistyczny? Uważa filozof, że wiele już dokonano na tym gruncie. Jednakże patrząc na
to z drugiej strony, w opinii Legowicza pozostaje jeszcze wiele do zdziałania.
Jego zdaniem psychika młodego pokolenia, bo ono w tej chwili jest szczególnie ważne, wymaga
szczególnej troski, jeżeli idzie o przysposobienie typu człowieka o charakterze niezbędnym w ustroju
socjalistycznym i w kraju, w którym cechy narodowe muszą się integralnie kojarzyć z cechami socjalistycznej
wspólnoty. (...) Wydaje się, że nasze współczesne wychowanie młodego pokolenia jest zbyt
przeintelektualizowane, że charakter młodego człowieka zbyt często wyraża się w samoautorytatywności,
nie zawsze idącej w parze ze świadomą dyscypliną, że nie dostaje nam takich metod pedagogicznych, które,
koordynując i integrując uwarunkowania środowiskowe i społeczne, pozwalały na kształtowanie
człowieka wyraźnie charakterologicznie zróżnicowanego. (...) Chodziłoby jednak o pewne założenia
pedagogiczne, przy zastosowaniu których można by dopracować się cech człowieka socjalistycznego,
człowieka wykształconego, wytwornie ubranego, obytego towarzysko, jak człowiek przysposobiony i
wychowany w społeczeństwie niesocjalistycznym, a jednak charakterem, tym czymś swoistym, socjalistycznie
ludzkim, różniącym się od tego drugiego i sobą dającego świadectwo światu, który go wykształcił i
wychował.6
W opracowaniach, które wyszły spod ręki profesora widać, że zadanie to nie należy do
najłatwiejszych, chociaż oczywiście można by sprawić, żeby w wychowaniu tym podstawą
były socjalistyczne wymogi ideowe i moralne, które ostatecznie w swoich intencjach
kierowałyby wychowanków na dobro społeczne.
Jednakże z drugiej strony nasuwa się Janowi Legowiczowi pytanie co taka postawa
oznacz dla ucznia w szkole, czy studenta na uczelni, albo nawet dla matki w rodzinie albo
ekspedientki w sklepie, którzy jak my wszyscy starają się w jakiś dla siebie tylko znany

5
6

Ibidem, s. 79.
Ibidem, s. 80.
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sposób poradzić sobie z własnymi moralnymi dylematami, z otaczającą rzeczywistością i
współczesnym światem.
Chodzi bowiem oto, że profesor słusznie zauważa, że jednostka ludzka to określony
zestaw zwyczajów i tradycji, myśli i własnych pragnień, który w zaskakujący sposób
każdego dnia podejmować musi zaskakujące czasami nawet dla niego samego decyzje,
wymagające odpowiedzialności. Dlatego też w opinii profesora tak trudno jest wychować,
a zarazem ukierunkować charakter człowieka, o którym z czasem można by powiedzieć, że
jest przykładem osobowości socjalistycznej. 7
Dlatego Jan Legowicz pozwala sobie na wyrażenie opinii, że trudno tu wchodzić w szczegóły,
ale wydaje się, że jest sprawą zasadniczą aby ideowe założenia i wymogi socjalizmu stawały się osobistą
sprawą człowieka, by przenikały nasze tradycje i przekształcały je, by stwarzały specyfikę ideologiczną
socjalistycznej osobowości ludzkiej, istotną dla ludzi żyjących w Polsce.
Uwzględniając te dwa elementy, nijako konstytuujące, osobowość ludzką, charakter człowieka i jego
strukturę moralno-ideową, można myśleć o integrowaniu osobistej postawy człowieka w odniesieniu do
siebie samego, do tego co go otacza z zewnątrz, co go uwarunkowuje i kształtuje, a przede wszystkim do
drugiego człowieka i społeczeństwa.
(...) Nie łatwo dotrzeć do wnętrza człowieka, a czasem i nie wolno tego robić, a jednocześnie jak trudno
(...) zmagać się z ludźmi o podwójnej postawie życiowej i podwójnym „stylu życia”, podwójnej ideologii,
podwójnej prawdzie i podwójnej moralności. A tej dwoistości nie brak u nas w nauczaniu, w rodzinach,
dwoistości jawnej i nieujawnionej, ludzi innych u siebie w kraju i innych, kiedy przekroczą granicę. 8
Tego typu zachowania można tłumaczyć, jak zresztą robi to profesor Legowicz faktem,
że współcześni ludzie boją się rzeczywistości i świata, a w zamian tego dają się mamić
zwodniczymi spekulacjami, które nie wiele mają wspólnego z ludzkimi potrzebami oraz
ludzkim szczęściem. Dlatego jednym z głównych zadań, jakie stawia przed filozofami i
pedagogami Jan Legowicz, jest nawrócenie ludzkiej osobowości na drogę, które będzie
odpowiadać historycznej i wszech-ogarniającej rzeczywistości. Nie sposób oprzeć się
wrażeniu, analizując prace profesora, że nie jest to typowy język socjalistycznego filozofa
czy pedagoga. Nie ulega wątpliwości, że Jan Legowicz był filozofem, ale posiłkując się
spostrzeżeniami Piotra Iwańskiego, należy zauważyć, że czasami jego wnioski niosą ślady
dysputy teologicznej, co nie powinno dziwić, albowiem profesor z wykształcenia był
teologiem.

7
8

Ibidem, s. 81-82.
Ibidem, s. 83.
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Należy zauważyć, że nie ograniczył się tylko do studiowania i zgłębiania zagadnień
teologicznych, ale z całą świadomością przyjął święcenia kapłańskie. 9
Za podstawowe przekonanie teologii można uważać przeświadczenie, że wiedza
o rzeczywistości zamknięta jest w objawieniu. Te ostatnie zaś nie może zostać poddane
krytyce czy wątpieniu, albowiem należy je przyjąć. Jedynym co można w tej sprawie zrobić
to przyjrzeć się jemu starannie i jak najgłębiej wejść w jego sedno. Warto przy okazji
zaznaczyć, że kwestią tą nie zajmują się tylko klasyczni teologowie, ale był czas kiedy zaczęli
go studiować także marksiści i socjaliści w Polsce. Z tą tylko różnicą, że ich objawieniem
były dzieła takich klasyków marksizmu jak Marks, Engels, Lenin czy Stalin.
Jak pisze w swojej analizie Iwański niektórzy z marksistowskich wyznawców wyzwolili
się od swoistego teologicznego uprawiania marksizmu, ale część pozostała wyznawcami
marksizmu do końca.10
Patrząc na prace profesora Legowicza można przyjąć, że uprawiał marksizm trochę na
sposób teologiczny. Innymi słowy, kiedy opowiedział się po jego stronie pozostawał mu
wierny w swoich poglądach i nie bał się tego pokazać, chociaż wiele ze swoistych
dogmatów marksizmu zostało na gruncie filozoficznym obalonych.
Może się to wydawać mało prawdopodobne, ale znaczącej krytyce marksizm został
poddany w obozie marksistów, a dokonał tego Leszek Kołakowski. Nawet krytyka
dogmatów marksistowski, która dokonała się nie poza, ale wewnątrz szkoły nie skłoniły
profesora Legowicza do bardziej krytycznego podchodzenia do tego zjawiska społecznego,
ekonomicznego i politycznego. Jest to o tyle znamienne, że nawet przeciętni ludzie
zdawało sobie po latach sprawę, że komunizm nie odkrył uniwersalnego rozwiązania
w odniesieniu do konfliktów społecznych czy nie zdołał w sposób spójny objaśnić życia
społecznego.11
Powtarzając za Iwańskim, w odniesieniu do analizy osobowości, jakiej dokonał Jan
Legowicz, może sam profesor posiadał taki jej rodzaj, że potrzebował komuś lub czemuś
głęboko zaufać i dlatego tak dalece oddawał się marksizmowi, a co za tym idzie ustrojowi
socjalistycznemu.12 Konkludując można posłużyć się słowami z encykliki Jana Pawła II:
warto podkreślić, że w takiej relacji międzyosobowej głównym przedmiotem poszukiwania nie są
prawdy dotyczące faktów ani prawdy filozoficzne. 13

9
10
11
12
13

P. Iwański, Profesor Legowicz – filozof czy teolog, in: Lumen Poloniae 2/2007, s. 50-51.
W. Słomski, Jan Legowicz – Polski filozof w 10 rocznice śmierci, in: Firma i Rynek 2/3/2002.
Z wywiadu z Leszkiem Kołakowskim Odtąd pozostaje tylko kłamstwo, in: L‟Eeropeo 39/1980.
P. Iwański, Ibidem, s. 51-52.
Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 32.
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Summary
The main actions in relation to the human personality is to integrate the ideological
posture in man. The idea is that people, who are socially and politically engaged, can not
remain indifferent to ideological issues, so they may not be ideologically committed. In
other words - according to Professor – ideological preparing of human personality must be
determined on the basis of the socialism ideas requirements, and besides, the requirements
of the country, culture and time, which make the construction of the socialist system.
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Tomasz Sommer, Wolniewicz. Zdanie Własne. Wywiad rzeka z najbardziej prawoskrętnym polskim profesorem filozofii, Wydawnictwo
3S Media Sp. z o.o., Warszawa 2010, 229 s.
W minionym roku ukazała się książka autorstwa Tomasza Sommera poświęcona
polskiemu filozofowi, Bogusławowi Wolniewiczowi. Publikacja ta przyjęła ciekawą formę
wywiadu-rzeki, stanowiąc kolejną książkę z tego cyklu w twórczości tego autora (wcześniej
Sommer przeprowadził na przykład tego typu wywiad z Januszem Korwinem- Mikkem
oraz Stanisławem Michalkiewiczem).
Tomasz Sommer jest redaktorem naczelnym tygodnika Nasz Czas. Tygodnik
Konserwatywno-Liberalny, pisma − jak sam pisze prawicowego, wolnościowego, otwarcie
antysystemowego [s. 8]1. Jego znajomość z prof. Wolniewiczem zaczęła się właśnie od
współpracy w tej dziedzinie. Sommer wyjaśnia, że filozof pisał listy do jego pisma, które na
tyle go zaintrygowały swą formą i treścią, że postanowił poznać ich autora osobiście.
Dodatkowo, postać filozofa zaczęła być przedmiotem powszechnego zainteresowania,
także mediów. W związku z tym Sommer podjął decyzję, by uczynić osobę Wolniewicza
bohaterem swej kolejnej książki. Motywy, które skłoniły go do podjęcia tej decyzji wyjaśnia
następująco: Ukazywana coraz wyraźniej oryginalna postawa życiowa [Wolniewicza − przyp. własny],
niebudzący wątpliwości dorobek naukowy − co wśród polskich profesorów filozofii − [...] jest raczej
wyjątkiem, wreszcie ewidentna prawoskrętność, co jest rzadkością jeszcze większą, wreszcie rola
kronikarza życia umysłowego polskiej prawicy, którą sam sobie wyznaczyłem − skłoniły mnie w końcu
do zaproponowania Profesorowi przeprowadzenia z nim wywiadu − rzeki, którego celem jest przede
wszystkim przedstawienie w dostępny, ale nie trywialny sposób zarówno jego drogi życiowej jak i myślowej
postawy, którą wypracował w ciągu kilkudziesięcioleci lat filozoficznej działalności połączonej ze
świadkowaniem rozgrywającej się na jego oczach historii. [s. 9]
W publikacji tej czytelnik ma możliwość poznać nie tylko poglądy i inspiracje naukowe
tego wybitnego ucznia Henryka Elzenberga, oraz tłumacza i komentatora Ludwiga
Wittgensteina, ale także jego stanowisko w wielu kwestiach życiowych, światopoglądowych
oraz społecznych i politycznych. Co ciekawe, jak pisze autor tej książki: Niniejsza książka nie
jest jednak wyłącznie wywiadem − rzeką. Zawiera także »Zapiski« Profesora pisane w formie scholiów
oraz kilka tekstów prasowych jego autorstwa zajmujących się istotnymi kwestiami społecznymi i

1

Tak będę dalej cytować recenzowaną książkę.
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politycznymi. Wreszcie na samym końcu umieściliśmy pewną relację historyczną z wojny 1920 roku, która
nigdzie dotąd nie była publikowana, a która została napisana w duchu rozumienia historii, jakie
wypływa z niniejszej książki. [s. 10]
Czytelnik ma więc możliwość poznać oryginalny sposób myślenia i wypowiedzi samego
Wolniewicza, umieszczony w konkretnym kontekście historyczno-społecznym. Dodatkowo
autor zamieścił także kilka zdjęć z jego życia, wskazujących na istotniejsze jego momenty.
Z książki tej wyłania się obraz nie tylko wybitnego filozofa, twórcy wielu koncepcji np.
ontologii sytuacji, ale także człowieka o zdecydowanych, czasem nawet obrazoburczych
poglądach na świat i nonkonformistycznej postawie. Co ciekawe, filozof nie kryje się tu za
wysublimowanym, ugładzonym językiem naukowym, ale pozwala sobie na wypowiedzi
z użyciem zwrotów z języka codziennego. Mówi na przykład, że w szkole, do której
uczęszczał za niepodporządkowanie się dyscyplinie nauczycielskiej mógłby dostać w pysk.
[por. s. 13] Filozof nie unika też odpowiedzi na pytania natury osobistej. Wspominając
chociażby o swym pochodzeniu, informuje pytającego o tym, ze jego ojciec zginął pobity
w obozie koncentracyjnym. Nie obawia się też pytań o przypisywany mu antysemityzm,
związki z Radiem Maryja czy o donos popełnienia przestępstwa nawoływania do nienawiści
rasowej, otwarcie przedstawiając przy tym swój punkt widzenia. Dodatkowo sam wychodzi
też z krytyką wielu bieżących sytuacji i spraw społeczno-politycznych, wykazując się sporą
odwagą cywilną i nieustępliwością. Dla przykładu przekonuje, że Jarosław Kaczyński byłby
lepszym prezydentem niż Bronisław Komorowski, wychodząc z ostrą negacją postawy
Prezydenta RP, pisząc następująco: Kim zaś jest, to pokazał, podpisując 18 czerwca 2010 roku tę
lewacką ustawę »przeciwko przemocy w rodzinie«. Rodzina stanowi fundament wszelkiego
człowieczeństwa, a ta ustawa prosto w nią godzi. Tego podpisu nie zapomnimy Komorowskiemu do
śmierci. Do naszego nowego prezydenta nie mam za grosz zaufania ani jako do
funkcjonariusza państwowego, ani jako do człowieka. [s. 153] Wolniewicz nie obawia się
także głosić stanowiska przeciwko polityce unijnej, polityce PO, czy uznać katastrofę
smoleńską za wynik polskiego bałaganu oraz próby zwalania winy na innych, w tym Rosjan lub
Pilota. [por. s. 157]
W książce tej czytelnik ma też możliwość poznać naoczną relację, niezwykle ważnych
wydarzeń historycznych, z perspektywy zwykłego obywatela. Dotyczą one na przykład tego
jak wyglądał wybuch wojny w Toruniu, gdzie urodził się Wolniewicz, na czym polegała i
jak przebiegała akcja AB czy jak wyglądało życie codzienne ludzi w trudnych czasach
okupacyjnych.
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Z wywiadu tego możemy poznać również same zainteresowania intelektualne
toruńskiego filozofa. Sommer w jednym z pytań porusza także samą kwestię tego, co
skłoniło Wolniewicza do zajęcia się problematyką filozoficzną. Uczeń Elzenberga wyjaśnia
zaś następująco: Do filozofii miałem chyba inklinacje od dzieciństwa; i sądzę że to są inklinacje
przyrodzone. Jeszcze w dzieciństwie zadziwiała mnie np. nieskończoność świata. [...] Komu w dzieciństwie
takie myśli chodzą po głowie, ten ma głowę do filozofii. [s. 22] A dalej: Skłonność do filozofii poczułem
w sobie wcześnie. Jeszcze za lat wojny. Pamiętam np. wrażenie, jakie zrobiło na mnie kazanie księdza
Franciszka Mantheya, polskiego Niemca, ówczesnego proboszcza u Św. Anny. Mówił coś o życiu
ludzkim w ogóle i jakimś kontekście stwierdził: „Das Schicksal ist blind, »los jest ślepy«”. Z tych paru
słów powiało mi jakąś melancholijną głębią myśli, którą osiąga się, zająwszy inny punkt widzenia niż ten
codzienny. To i owo też czytałem − Nietzschego, Schopenhauera, jak popadło − mało zresztą rozumiejąc.
[s. 33]
Warto zwrócić też uwagę, że autor poświęcił osobny rozdział na przedstawienie
związków Bogusława Wolniewicza z jego nauczycielem, wybitnym filozofem XXwiecznym, Henrykiem Elzenbergiem. W ten sposób podkreślony został fakt doniosłej wagi
łączącej ich relacji. Dowiadujemy się tu nie tylko tego, jaki był stosunek autora Ontologii
sytuacji do jego nauczyciela, ale mamy też możność spojrzenia na tego filozofa oczami
osoby mającej z nim bezpośrednią styczność. Wolniewicz zdecydowanie przyznaje tu, że:
uważa Elzenberga za swojego mistrza, który wyznaczył mu standard intelektualny do jakiego trzeba
aspirować w filozofii. [por. s. 92]
Z innego zaś rozdziału poznajemy stosunek Wolniewicza do twórczości Wittgensteina.
Warto zwrócić tu uwagę na jego pogląd, w którym głosi, że Traktat logiczno-filozoficzny
Wittgensteina to nie tylko jedno z największych dzieł XX wieku, ale również jedyne wielkie
dzieło jej autora. Dalszą jego twórczość uważa już jednie za płód poroniony [por. s. 75]
Atutem tej książki jest niewątpliwie to, że Tomaszowi Sommerowi udało się ukazać
oryginalność i nietuzinkowość postawy profesora Bogusława Wolniewicza. Z wywiadu tego
wyłania się bowiem obraz człowieka i myśliciela, nie tylko często idącego w swych
poglądach pod prąd, ale także kogoś o silnej, niepospolitej osobowości. Z tego względu jego
aktywność z pewnością można uznać za barwny akcent naszej rzeczywistości, zarówno
społeczno-politycznej jak i naukowej. Jego poglądy mogą stanowić też pewne przełamanie
istniejącej w naszym społeczeństwie tendencji do myślenia jednokierunkowego i jedynie
słusznego. Bogusław Wolniewicz podobnie jak jego nauczyciel Henryk Elzenberg nie boi się
bowiem głosić opozycyjnych wobec dominujących powszechnie poglądów, nawet za cenę
pomówienia czy represji społecznych. Stąd też pewnym niebezpieczeństwem w odbiorze

Lumen Poloniae – NR 2/2011

Recensiones Book reviews Recenzje

165

tej publikacji może być to, że czytelnikowi zamkniętemu na pewne poglądy, aktywność
profesora Wolniewicza może jawić się jako zbyt radykalna, swego rodzaju mącicielska.
Książka ta ma również tę zaletę, że jej autorowi udało się zaprezentować sylwetkę
wybitnego intelektualisty w sposób na tyle zrozumiały i przystępny, że jej czytelnikami
mogą być nie tylko filozofowie czy ludzie wykształceni, ale każdy człowiek myślący,
interesujący się światem i bieżącymi sprawami.

Autor jest stypendystą w ramach Poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji”, Działania 8.2 „Transfer wiedzy”,
Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i z budżetu państwa
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Małgorzata Konstańczak

Wojciech Słomski, Humanizm filozoficzny i praktyczny Jana Legowicza, Wydawnictwo Heliodor, Warszawa 2009, 190 s.
Rosnące zainteresowanie problematyką filozofii polskiej jak dotąd nie zaowocowało
odrębną monografią poświęconą Janowi Legowiczowi, wybitnemu historykowi filozofii
oraz uważnemu analitykowi życia społecznego i naukowego w Polsce. Co prawda jego
dawni uczniowie zorganizowali dwie konferencje naukowe upamiętniające jego dorobek i
dokonania naukowe, ale wydawnictwa z nich objęły tylko pewien wycinek jego twórczości
pomijając często te obszary zainteresowań, które wedle samego Legowicza były
najważniejsze. Wojciech Słomski jest jednym ze spadkobierców intelektualnej spuścizny
tego filozofa, a zatem nie powinno dziwić, że to on właśnie jest autorem pierwszej w
Polsce monografii poświęconej warszawskiemu filozofowi.
Już we wstępie do swej książki autor zauważa: światopoglądową postawę swojej filozofii Jan
Legowicz uważał za nieodzowny składnik zarówno „poprawnej” antropologii jak i szeroko pojętej
humanistyki. Jak większość współczesnych mu europejskich filozofów marksistów, był przekonany, że
rozwój społeczeństwa zmierza w kierunku powszechnej akceptacji marksistowskiego poglądu na świat,
zwłaszcza marksistowskiej wizji człowieka: (s. 9). Taka deklaracja orientacji filozoficznej w
żadnym wypadku nie oznaczała zamknięcia w doktrynalnej klatce, bo choć różnymi
wartościami ludzie się w życiu kierują, to im wyższe wymagania względem siebie tym niższa
akceptacja społeczna. Autor zaś wskazując na społeczne zaangażowanie rozważań bohatera
swej książki składa mu nieomal hołd stwierdzeniem: Filozofia Jana Legowicza stanowi
jednocześnie próbę obrony wartości człowieka w sytuacji, kiedy człowiek pozostawiony zostaje sam sobie
(samotny) wobec otaczającego go świata (s.10). Czasem człowiek odsuwa się od bliźnich na
bezpieczną dla siebie odległość, co autor ilustruje przedstawiając sylwetkę autora
Świadomości współuczestnictwa, który mimo społecznego zaangażowania i zainteresowania sprawami
wspólnoty - jako człowiek i jako uczony - był samotnikiem: chętnie spędzał czas w zaciszu biblioteki,
czytając, robiąc notatki, snując przemyślenia. W zebraniach naukowych uczestniczył zazwyczaj
z przymusu i niewiele czerpał korzyści z publicznych dyskusji (s. 25). Zdystansowany wobec
otaczającego świata, krytyczny, pragmatyczny i uważny. Następne zdania książki zdają się to
potwierdzać: Jan Legowicz uważał, że nie istnieje filozofia jako taka, w sensie pewnej dziedziny wiedzy,
o której moglibyśmy zawsze powiedzieć, iż jest filozofią (tak jak np. matematyka, która jest zawsze
matematyką, niezależnie od tego przez jakie jednostki jest uprawiana). Historyk filozofii ma zawsze do
czynienia z jakąś filozofią: pojęcie „filozofia” wymaga dookreślenia, poprzedzenia wyjaśnieniem wiążącym
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ją z jakimś nurtem lub epoką historyczną (s. 26). Jak zauważa autor dla filozofii typowy jest spór o
rzeczywistość, trwał on przez całe jej dzieje i trwa do tej pory, a jego celem jest wyzwolenie
się tej nauki z pozaracjonalnych determinant. Tylko rozum, który chodzi własnymi ścieżkami
ma możliwość wyzwolenia się z ogólnie przyjętych trendów.
Autor podkreśla znaczenie dla filozofii Legowicza kategorii humanum, które każdy
człowiek sam tworzy dla siebie na własny użytek. Kategoria ta nie jest bowiem człowiekowi
dana, musi sam ją w sobie wykreować. Dlatego też jedni emanują humanizmem, a drugich
cechuje głęboka dehumanizacja. Dzięki posiadaniu humanum człowiek szuka drogi do
drugiego człowieka, i to jest właśnie zadanie filozofii. Autor podążając za myślą Legowicza
wymienia trzy zasadnicze nurty uprawiania filozofii: idealistyczne, materialistyczne i pośrednie
(s. 46). Są to stanowiska ukształtowane jeszcze w starożytności, ;ale żywotne po dzień
dzisiejszy. Przy tej okazji możemy zapoznać się z różnicami pomiędzy humanizmem
antycznym (wszak aprobował niewolnictwo), a humanizmem epok późniejszych opartym
na idei niezbywalnej godności człowieka. Godność osoby ludzkiej postrzega się przez
pryzmat swojej osoby, szacunek dla samego siebie nie pozwala na traktowanie drugiego jak
przedmiotu. W ten sposób autor wskazuje jak w koncepcji historii filozofii Legowicza
epoka renesansowego humanizmu jest zarazem kontynuacją pewnego procesu dziejowego
zapoczątkowanego jeszcze w starożytności (czyli odrodzeniem antycznych idei), a zarazem
ich negacją (np. niewolnictwa), co prowadzi do oddzielenia nauki od religii oraz tryumfu
racjonalizmu.
Wojciech Słomski podkreśla, że w koncepcji historii filozofii Legowicza dopiero odkrycia
Leonarda da Vinci, Kopernika, Keplera, Galileusza i innych dały filozofii renesansu jej własny punkt
podparcia i uczyniły ją refleksją prawdziwie samodzielną, filozofią w pełni tego słowa znaczeniu (s. 56).
Odkrycia i ich upowszechnianie pokazały jak twórczy potrafi być umysł ludzki oraz jakie
przeciwności musieli pokonać ówcześni odkrywcy i wynalazcy, aby udowodnić, że umysł
pracuje twórczo i produktywnie również poza murami klasztorów. W tym też okresie
zaczęto dostrzegać w człowieku istnienie wartości, których on sam był twórcą. Takie
pojmowanie przez Legowicza ewolucji humanizmu w przekonaniu autora było etapem
prowadzącym do ukształtowania się jego współczesnego oblicza. Wraz z postępem
dokonanym na drodze emancypacji jednostek zmienił się także jego znaczenie zakresowe:
współczesny humanizm nie może pozostać problemem ważnym jedynie dla jednostek, lecz musi stać się
sprawą masową, ogarniającą całe społeczeństwo. Ów powszechny humanizm na tym ma, według
Legowicza, polegać, aby „we wspólnym z innymi przeobrażaniu ożywiać owo współistnienie treściami
wzbogaconej w społeczno-dziejowym spełnianiu się jednostki ludzkiej (s.73).
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Marksizm jest właściwie tylko etapem na drodze ewolucji humanum. Wedle autora
Legowicz nie traktował zatem marksizmu ani jako niepodważalnej wiedzy o świecie ani tym
bardziej jako jakiejś prawdy ponadczasowej. W książce podkreśla się bowiem, sam
marksizm poprzez przyjętą metodę dialektyczną zakłada względność głoszonych przez
siebie twierdzeń i wiedzy o rzeczywistości. Tym samym potrzebny jest stały wysiłek
odnajdywania dróg umożliwiających człowiekowi pełne manifestowanie się jego człowieczeństwa, we wciąż
zmieniających się warunkach (s. 82).
W rozdziale trzecim autor poddał analizie filozofią człowieka wypracowaną przez Jana
Legowicza. Wskazuje, że w tej koncepcji platońskie założenie, że dusza jest więzieniem dla
ciała pozbawiło filozofię możliwości właściwego spojrzenia na istotę człowieka. Człowiek
jest bowiem integralną całością i oddzielanie duszy od ciało jest pozbawione sensu i
zarazem zubaża wiedzę o nim samym. Przy tej okazji autor wypowiada się na temat
koncepcji aksjologicznych Legowicza, który jego zdaniem zakładał, że świat sam w sobie
jest neutralny, gdyż dopiero obecność w nim człowieka pozwala na zaistnienie wartości. Jak
się wydaje Wojciech Słomski trafnie konkludował założenia aksjologiczne Legowicza:
wartościowanie dokonuje się nie tylko w obrębie totum jednostki, lecz także w obrębie totum wspólnoty,
okazuje się zatem w istocie współwartościowaniem. Jedynym ograniczeniem tej dowolności wartościowania
jest odniesienie do drugiego człowieka (s. 99). Autor wskazuje w swej książce, że w zgodzie
z marksowskim aktywizmem formułuje Legowicz tezę o wartości pracy jako czynnika warunkującego
rozwój człowieka. Praca, sądzi Legowicz, nie tylko jest ciągiem czynności psychofizycznych, ponieważ
„pracuje nie tylko ręka czy mózg, lecz cały człowiek spowity historyczną osobliwością (s.104). Bo to
przecież w marksizmie sformułowano tezę, że praktyka najwyższym kryterium prawdy.
Dalej autor poddał analizie rozumienie wspólnoty przez autora Świadomości
współuczestnictwa. W tej koncepcji filozofii nie chodziło bowiem tylko o wpływ człowieka na
człowieka, ale głównie o relacje pomiędzy społecznością a jednostkami. Autor zatem
słusznie wskazuje, że Legowicz nie był ani zwolennikiem kolektywizmu, czyli pełnego
podporządkowanie się jednostki ogółowi, ani też zwolennikiem indywidualizmu nawet w
jego umiarkowanej wersji, w której wspólnota ma znaczenie dla jednostek tylko o tyle, o ile
pozwala im na nieskrępowany rozwój. Wspólnota bowiem nie wymusza siłą aprobaty
swoich przekonań, a osoby, które taką aprobatę na innych wymuszają nie są
indywidualistami, a raczej karierowiczami. Wydaje się, że jest to nader trafna konstatacja.
Ostatecznie jednak autor skłania się do przekonania, iż dla Legowicza to wspólnota jest dla
procesu kształtowania się humanum ważniejsza. To ona bowiem decyduje ostatecznie o jego
kształcie i kierunku rozwoju. Rozwój indywidualny w tym świetle mógłby dokonywać się
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wyłącznie podczas interakcji społecznych i we współdziałaniu z innymi ludźmi. Autor
przypomina, że dla wyjaśnienia tego fenomenu współuczestnictwa Legowicz wprowadził
pojęcia bioustroju oraz osoboczłowieczeństwa, co miało scementować aspekt indywidualny ze
wspólnotowym zarazem przy kreowaniu rozwoju indywidualnego jak i całej kultury.
W ostatnim rozdziale autor skoncentrował się na analizie koncepcji wychowania
i nauczania Jana Legowicza. Autor przypomina, że właśnie ten filozof walczył z poglądami
głoszącymi wyłącznie usługowy charakter zawodu nauczyciela: Jan Legowicz porównuje go do
rozsadnika, który „zaplenia” umysł, myśli, wolę, pragnienia i postępowania młodego człowieka (s. 136).
W książce podkreślono, że nauczyciel jest kreatorem osobowości, a więc także
współuczestniczy w budowie humanum swoich uczniów. Jego walory moralne i fachowe nie
mogę budzić wątpliwości, gdyż kształtuje wychowanków na swój obraz i podobieństwo.
Jeśli tak nie jest, to zamiast doskonalić swoich uczniów może ich deprawować.
Wojciech Słomski w swojej książce przedstawił postać Jana Legowicza, szanowanego
i poważanego polskiego filozofa, myśliciela i badacza. Książka jest przy tej okazji portretem
człowieka, który posiadł wiedzę, dlaczego ludzie są tacy a nie inni. Choć sam był marksistą,
to w swoich wypowiedziach próbował zwrócić uwagę na rolę filozofii, jak również religii
w kształtowaniu osobowości człowieka. Nie zgadzał się z na schematy, bo wierzył, że
człowiek jest w stanie zbudować nowy i lepszy świat. Ten świat miałby zostać zbudowany
z potrzeb jednostki, która buduje, a nie tylko oczekuje, że ktoś ma obowiązek zapewnić to,
czego sama nie może osiągnąć. Konkluzja autora podążą w tym samym kierunku: poglądy
Legowicza […] ewoluowały w kierunku „czystej” filozofii człowieka, filozofii nie związanej z żadną
konkretną ideologią (s. 177). W świetle lektury książki można więc zauważyć, że nawet
aprobata marksizmu nie przeszkodziła Legowiczowi zbudować system filozoficzny oparty
na wierze w pozytywny potencjał kreacyjny każdego człowieka oraz przekonaniu
o możliwości zbudowania sprawiedliwego systemu społecznego.
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Andrzej Korczak

Wojciech Słomski, Myśląc o filozofii współczesnej, Wydawnictwo
Europejskiego Kolegium Edukacji, Warszawa 2011, 188 s.
Motto:
Śledząc przemiany społeczne w Europie nie sposób wszakże zaprzeczyć, iż przebiegały one zawsze w
oparciu o określone idee filozoficzne lub wręcz były próbą wdrożenia tych idei w życie.
W. Słomski, Myśląc o filozofii współczesnej, Warszawa 2011.

Nie jest mi łatwo pisać o książce profesora Słomskiego. Nie tylko dlatego, że go znam
i cenię, ale jego książka Myśląc o filozofii współczesnej została napisana tak jasnym
komunikatywnym językiem, że nie wymaga jakiegoś dodatkowego objaśnienia. Przeciwnie,
naświetla wiele problemów związanych z sytuacją filozofii, jako nauki we współczesnym
świecie. Bardziej niż wynajdować w niej problemy do wyjaśnienia, wypada mi ją zwięźle
przedstawić, aby czytelnik sięgając po lekturę wiedział czego może się spodziewać. Tutaj
trudności mogą wynikać jedynie z wielowątkowości pracy, ukazującej filozofię współczesną
w różnych kontekstach i z różnych punktów widzenia. Nie mam wątpliwości, że dla autora
kontekst społeczny, szeroko pojęty jest najważniejszy. Książka mogłaby wręcz nosić tytuł
Społeczne ramy filozofii współczesnej czy jakiś podobny. Nie chodzi tylko o rozważania na temat
stosunku filozofii do dziedzin, które istnieją na styku refleksji filozoficznej i praktyki, np:
etyka bussinesu, etyka lekarska czy ekofilozofia. Mając na uwadze i te dziedziny, ale nie
tylko, autor pyta o praktyczną użyteczność filozofii. Pyta też o próby odgraniczenia filozofii
od religii i światopoglądu, które jak słusznie zauważa nie zawsze okazały się zadowalające.
Słomski pokazuję, że filozofia jest nadal potrzebna we współczesnej rzeczywistości
społecznej, pomimo, że nie odpowiedziała zadowalająco na istotne pytanie, np.: na pytanie
o sens życia ludzkiego1.
Autor uważa, że filozofia racjonalna wręcz nie jest w stanie odpowiedzieć na niektóre
pytania w sposób pewny i ogólnie akceptowany. To przeświadczenie sytuuje go w kręgu
filozofów traktujących poważnie refleksje filozoficzną jako dziedzinę zobowiązaną wobec

1

W. Słomski, Myśląc o filozofii współczesnej, Warszawa 2011, s. 30-31, 38, 61.

Lumen Poloniae – NR 2/2011

Recensiones Book reviews Recenzje

171

ludzkiego ratio i wobec kultury humanistycznej Zachodu. Tym samym dystansuje się do
tych autorów filozofii europejskiej, którzy mieli pretensję do prawdy absolutnej, takich jak:
niektórzy presokratycy, Plotyn, Hoene, Wroński. Rozważania zamieszczone w książce
Myśląc o filozofii współczesnej dotyczą więc filozofii uprawianej jako nauka akademicka
i refleksja mądrościowa - zawsze jednak należąca do głównego niejako nurtu kultury.
W żadnym razie nie chodzi autorowi o filozoficzne olśnienie, współczesne czy dawne,
usytuowane na egzotycznych obrzeżach kultury.
Już na gruncie takiego rozumienia filozofii, autor stawia współczesnej refleksji
filozoficznej bardzo poważne zarzuty. Kilka z nich warto przytoczyć. Jeden z nich dotyczy
nie dotrzymywania kroku przez filozofię wobec przemian kulturowych ostatnich
dziesięcioleci: Wydaję się, ze problemy społeczeństw wielokulturowych nie dają się opisać przy pomocy
kategorii wypracowany przez filozofię w innych warunkach społecznych. Współczesna filozofia nie potrafi
zaproponować rozwiązań, które z jednej strony przezwyciężałyby współczesny relatywizm i nihilizm, a z
drugiej nie byłyby próbą prostego przeformułowania przebrzmiałych już koncepcji filozoficznych i
dostosowania ich do zmienionych warunków przy pomocy zabiegów czysto werbalnych 2.
Drugi ważny zarzut wobec współczesnej filozofii dotyczy braku powagi w
rozwiązywaniu najważniejszych problemów egzystencjalnych, a nawet zredukowanie
filozofii do pewnego rodzaju gry językowej, podszytej jawnym sceptycyzmem i nihilizmem.
Diagnoza stanu filozofii w danym momencie czasowym stanowi obszerny kompleks zagadnień, którego
pobieżnie nawet omówienie przekracza ramy niniejszych rozwiązań. Warto jednakże odnotować, iż
filozofia przełomu wieków cechuję się poznawczym sceptycyzmem, przeczącym możliwości poznania
rzeczywistości w tradycyjnym tego słowa znaczeniu i upatrującym w poznaniu co najwyżej narzędzia
skutecznego działania. Zarówno filozofia, jak i nauki szczegółowe postrzegane są bardziej jako rodzaj gry
polegającej na konstruowaniu koncepcji spełniających określone warunki (np. pozwalających na
przewidywanie zjawisk fizycznych, rozwiązywanie konfliktów, uzasadnienie określonych decyzji
politycznych itp.) niż jako dążenie do prawdy rzeczywistości 3. Rozważania te zostały podsumowane
przez autora znaczącą uwagą: Zaryzykować można stwierdzenie, że filozofii współczesnej brakuje
odwagi do podjęcia rozważań, które nie prowadziłyby wyłącznie do aksjologicznego nihilizmu. Filozofia od
początku swego istnienia nie poprzestawała na pytaniach o fakty, lecz starała się wykraczać poza doraźne
uwarunkowania, dlatego należy mieć nadzieję, że i obecnie okaże się zdolna do przezwyciężenia własnego
sceptycyzmu4.

2
3
4

Ibidem, s. 32.
Ibidem, s. 57-58.
Ibidem, s. 62.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

172

Recensiones Book reviews Recenzje

Według Słomiskiego współczesna filozofia nie podejmuje w dostatecznym stopniu
zagadnień wynikających z globalizacji i rozwoju cywilizacyjnego. Globalizacja jest tylko jednym
z przykładów problemów związanych z przemianami zachodzącymi we współczesnych społeczeństwach
i nasuwających szereg pytań o charakterze filozoficznym. Wskazać można także inne obszary wymagające
filozoficznego namysłu, takiej jak dewastacja środowiska naturalnego, nowe technologie, w tym zwłaszcza
rozwój technik biomedycznych, zagrożenie wojną atomową itd. Zagadnienia te stanowią wprawdzie
przedmiot dyskusji, jednakże dyskusja ta toczy się na obrzeżach głównego nurtu filozofii, a jej
przedmiotem są jedynie niektóre ich aspekty (np. problemy etyczne). Dlatego uzasadniona wydaję się
konstatacja, iż filozofia początku XXI wieku z pewnych względów unika podejmowania fundamentalnych
kwestii z dziedziny filozofii człowieka w kontekście wspomnianych przemian” 5. Oceniając ducha
współczesnej filozofii z tego punktu widzenia autor pisze wprost; „Patrząc na filozofie na początku XXI
wieku nie sposób zaprzeczyć, że panuje w niej pesymizm co do możliwości poznawczych samej filozofii, choć
pesymizm ten jest z pewnością obcy naukowym szczegółowym 6. Okazuję się jednak, że obecna
filozofia nie tylko ma kłopoty z globalizacją, rozwojem cywilizacyjnym, wielokulturowością
itd. Ona ma także problem sama ze sobą, a to już jest zarzut lenistwa i braku dobrej woli.
Rzeczywistość jest jedna, a istnienie w filozofii nurtów, pomiędzy którymi brak jest
jakiejkolwiek płaszczyzny porozumienia, stanowić powinno raczej powód do niepokoju
/…/. Istnienie owych rozbieżności wynika rzecz jasna z przyjęcia skrajnie różnych założeń, należy
jednak podkreślić, że założenia te dotyczą nie tyle przedmiotu filozofii, co metody rozważań filozoficznych.
Skoro zaś przedmiot pozostaje ten sam, wspólny jest również cel filozoficznego namysłu, to wydaje się, iż
mimo wszystkiego możliwe byłoby poszukiwanie punktów stycznych 7.
Można się zastanowić czy ten zarzut jest zupełnie słuszny, tym bardziej, że autor zdaję
się akceptować pluralizm współczesnej refleksji filozoficznej i uważa go za dobry z bardzo
podstawowej przyczyny. Pluralizm ten dowodzi obecność fundamentalnej własności
demokracji czyli wolności wypowiedzi, a to przecież demokracja jest przestrzenią, w której
może istnieć filozofia, zwłaszcza filozofia akademicka. Wolność wypowiedzi istnieje, ale
istnieje też kardynalne zaniedbania filozoficzne wobec w sprawie relacji jednostka –
społeczeństwo. Zaniedbania te mogą stać się groźne, jak to już zdarzyło się w XX wieku.
Jednakże wpływ międzynarodowych instytucji i struktur na życie społeczeństw i jednostek
nie ulega obecnie wątpliwości, co więcej, z dekady na dekadę staje się on coraz większy i nie
obejmuje bynajmniej wyłącznie tak powierzchniowych dla kondycji współczesnych
społeczeństw kwestii (co nie znaczy, ze mniej ważnych w wymiarze praktycznym) jak
5
6
7

Ibidem, s. 92.
Ibidem, s. 116.
Ibidem, s. 132-133.

Lumen Poloniae – NR 2/2011

Recensiones Book reviews Recenzje

173

rolnictwo, ochrona środowiska czy swoboda podróżowania. Filozofia dostrzega wprawdzie
powoli ów wpływ, podejmuje też pewne próby jego zrozumienia, wciąż jednak nie
dysponuje ona koncepcjami pozwalającymi na pojęciowe ujęcie zachodzących procesów,
wskazanie zagrożeń i nadziei wynikających z owych przemian, a tym samym złagodzenie
lęku, jaki w wielu wymiarach towarzyszy współczesnemu człowiekowi.
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, ze poruszamy się
tutaj na tym samym terenie, na którym w XX wieku wyrósł komunizm i nazizm. Problem
rozpadu tradycyjnego modelu państwa wcale nie stanowi bowiem dla filozofii kwestii
pobocznej jako, że jest on przypadkiem szczególnym jednego z centralnych zagadnień
filozoficznych, mianowicie problemu relacji pomiędzy jednostką a społeczeństwem.
Państwo jest przecież formą istnienia społeczeństwa, jeśli więc dochodzi do zasadniczych
przemian w funkcjonowaniu współczesnych państw, to oznacza to, że równie głębokie
zmiany zachodzą w sferze relacji jednostka – społeczeństwo.
Analiza relacji pomiędzy jednostką a społeczeństwem w kontekście globalizacji stanowi
zatem istotne wyzwanie dla filozofii XXI wieku. Należy mieć nadzieje, że przyszła filozofia
zdoła ten problem rozwiązać skuteczniej niż uczynił to np. marksizm, choć z drugiej strony
uzasadnione wydaję się oczekiwanie, że koncepcje teoretyczne nie pozostaną jedynie
przedmiotem zainteresowania teoretyków, lecz okażą się możliwe do zastosowania
w praktyce8. Wart zauważenia jest również zarzut europocentryzmu. Podajmy – dziś
bardzo poważny. Europejska filozofia nie wchłonęła stanowisk odmiennych od
europejskiego punktu widzenia. Tym samym zostawiła olbrzymie pole do popisu dla sekt
i samozwańczych guru9.
Wszystkie zarzuty sumują się w bardzo mocnej uwadze, mówiącej o rezygnacji z tego, co
jest istotą refleksji filozoficznej. Jedynym ze skutków podążania za intelektualna modą jest odejście
od istoty namysłu filozoficznego. Filozofia staje się dyskusją, w której wartość proponowanych rozwiązań
i uzasadniający je argumentów zależy w głównej mierze od tego, cna ile zostaną one zaakceptowane przez
8
9

Ibidem, s. 143-144.
Ibidem, s. 146. Wydaję się, że w filozofii XX wieku wciąż w zbyt małym stopniu obecny jest ów odmienny od europejskiego
punktu widzenia. Twierdzi się często, ze dla kultury europejskiej najbardziej charakterystyczny jest krytycyzm, otwartość na
nowe idee, gotowość do porzucenia dotychczasowych poglądów i zastąpienia ich nowymi. Patrząc jednak na dzieje kultury
europejskiej nie sposób nie zauważyć, że tendencji tej stale towarzyszy dążenie zwrócone przeciwko otwartości na jakikolwiek
krytycyzm. Owa tendencja do traktowania własnego punktu widzenia jako perspektywy uniwersalnej obecna jest w kulturze
europejskiej również dzisiaj. W filozofii przejawia się ona na wiele różnych sposobów, z których najbardziej oczywistym jest
traktowanie własnych rozstrzygnięć jako twierdzeń uniwersalnych niezależnie od tego, czy twierdzenia te odnoszą się do bytu,
teorii poznania, moralności czy kultury.
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uczestników dyskusji. Przez uczestników dyskusji należy tu rozumieć zarówno samych filozofów, jak
i całe społeczeństwo lub przynajmniej jego elity intelektualne. Filozofia, która u swego zarania była
poszukiwaniem odpowiedzi na pytania nurtujące filozofa i której celem było wyłącznie zaspokojenie
osobistej potrzeby rozumienia rzeczywistości, obecnie stała się rodzajem instytucji społecznej, w obrębie
której zaspokajanie jednostkowej potrzeby wiedzy nie odgrywa większej roli.
Filozofia nie powinna ulegać owym intelektualnym modom, z drugiej jednakże strony ze względu na
wspomniane zmiany w działalności uniwersytetów równie szkodliwe będzie dla niej pozostawanie w izolacji
od pozostałych dziedzin kultury. Właśnie w związku ze zmianami funkcji i miejsca filozofii w systemie
edukacji i jej roli w życiu społecznym uzasadnione wydaję się pytanie, czy filozofia potrafi się do tych zmian
dostosować10.
Formułując tezę o kryzysie filozofii w ostatnich latach autor stara się zdiagnozować
przyczyny tego kryzysu oraz znaleźć sposób na jego przezwyciężenie. Jedną z oznak kryzysu
współczesnej filozofii wydaje się być niski stopień wykształcenia filozoficznego, a także dość lekceważący
stosunek do filozofii. Wprawdzie stan ten można byłoby poprawić poprzez wprowadzenie filozofii do
programu szkół średnich oraz studiów wyższych (tak zresztą stało się w wielu krajach), po pierwsze
jednak stoją temu na przeszkodzie względu instytucjonalne, a po drugie nawet jeśli filozofia byłaby
obowiązkowo nauczana i studiowana, to fakt ten nie oznaczałby jeszcze wzrostu prestiżu tej dyscypliny w
społeczeństwie11
Wydaję się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by filozofia przeszła podobny proces jaki pod koniec XX
wieku przeszła sztuka współczesna, tzn. aby w większym stopniu zaangażowała się w dyskusje dotyczące
aktualnych spraw społecznych, ekonomicznych, politycznych itd. W przeciwieństwie do sztuki współczesnej,
która w niektórych przynajmniej krajach zachodnich jest obecna w życiu społecznym na wielu
płaszczyznach, a ilość osób odwiedzających galerię przewyższa liczbę kibiców chodzących na mecze
piłkarskie, filozofia wciąż pozostaję ograniczona do stosunkowo wąskiego grona specjalistów, poza nie
potrafi lub po prostu nie chce wyjść. Pewna tabloidyzacja filozofii, rozumiana jednak nie jako trywilizacja
treści, lecz jako uatrakcyjnienie formy poprzez dostosowanie jej do gustów i potrzeb przeciętnego odbiorcy,
mogłaby zmienić społeczny odbiór tej dyscypliny, toteż w krótszej lub dłuższej perspektywie wydaje się ona
nieunikniona12. Filozofia współczesna, podobnie jak współczesna nauka zależy od
zbiorowego wysiłku wielu ludzi – twierdzi autor. Z wyjątkiem postmodernizmu będącego wciąż
10
11

12

Ibidem, s. 174.
Ibidem, s. 174-175. Por. Ibidem, s. 160,162. Z tej perspektywy źródłem kryzysu w filozofii okazuję się sama filozofia,
która wytwarza zbyt wiele koncepcji odnoszących się do tych samych zagadnień, nie oferując przy tym wyjaśnienia przyczyn
rozbieżności pomiędzy tymi koncepcjami./…/. Równie uzasadniona wydaje się opinia, zgodnie z którą to właśnie pragnienie
uczynienia z filozofii nauki (a więc dyscypliny dostarczonej wiedzy o świecie) stało się przyczyną obecnego zastoju, ponieważ
skoncentrowanie całej uwagi na szczegółach sprawia, że filozofia traci z pola widzenia fundamentalne problemy metafizyki,
których badanie jest przecież jej pierwotnym celem.
Ibidem, s. 175.
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refleksją osobistą (choć w innym sensie niż w przeszłości, jako że twórczość postmodernistów jest pod
względem formy bliższa literaturze niż filozofii, filozofia współczesna jest efektem zbiorowego wysiłku
specjalistów, koncentrujących się na własnych problemach badawczych. Z drugiej jednakże strony również
nauki przyrodnicze, w których specjalizacja jest znacznie większa niż w filozofii, były w przeszłości
uprawiane przez wybitne jednostki, jest zaś oczywiste, że obecna specjalizacja świadczy o sile tych nauk,
a nie o ich słabości. Dlatego też oczekiwanie, że w XXI wieku pojawia się w filozofii indywidualności
zdolne sformułować nowe, rewolucyjne koncepcje, przełamując obecny kryzys, wydawać się może nierealne.
Sama specjalizacja w obrębie filozofii nie jest jeszcze oznaką kryzysu, gdyby bowiem wszyscy filozofowie
zajmowali się jednocześnie wszystkimi problemami filozofii, nigdy nie doszłoby do powstania głównych
subdyscyplin filozoficznych13. Można by przy okazji zapytać czy filozofowie zauważyli już na
szeroka skalę ten przymus zbiorowej pracy jak to się stało z uczonymi nauk
przyrodniczych. Chyba nie, a przynajmniej nie filozofowie polscy – pisze Słomski – gdyż
obok ogólnej diagnozy na temat kryzysu filozofii współczesnej w pracy pojawiają się
szczegółowe rozważania kryzysie współczesnej filozofii polskiej14.
Wojciech Słomski nie ogranicza się wyłącznie do opisu i diagnozy filozofii, nie ogranicza
się do samej krytyki i stwierdzania kryzysu współczesnej refleksji filozoficznej. Według
niego status filozofii we współczesnym świecie jest zupełnie dobry, choć całkiem inny niż
był dawniej15. Nowa sytuacja krajów objętych globalizacją wymusza wybory aksjologiczne,
a więc zmusza do ciągłej refleksji, zwłaszcza, że religijne podstawy tych wyborów
odgrywają coraz mniejszą rolę16. Praca Myśląc o filozofii współczesnej przekonuje nas, że
filozofia zawsze miała i nadal posiada realny wpływ na życie społeczne. Obecny kryzys
ekonomiczny i związane z nim narastanie konfliktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi być może
sprawi, że dyskusja o podstawowych wartościach, na których powinno opierać się życie społeczne, przestanie
być sprawą wyłącznie elit intelektualnych i doprowadzi do realnych zmian w świecie 17. Co prawda,
zauważa Słomski, istnieją zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy zaangażowania filozofii
w sferę praktyczną. Nie zależnie od wyboru takiego, czy innego stanowiska musimy
wiedzieć, że idee filozoficzne maja nadal realny wpływ na życie społeczne, moralność,
kulturę, projekty polityczne, itd.18.
13
14
15

16
17
18

Ibidem, s. 172.
Ibidem, s. 171-172, 175.
Ibidem, s. 158. Nie ulega jednak wątpliwości, że ani społeczeństwo, ani wreszcie sami filozofowie nie traktują filozofii jako
dziedziny dostarczającej wiedzy o świecie. Można ten stan rzeczy akceptować lub przeciwko niemu protestować, nie sposób jednak
zaprzeczyć, ze filozofia pełni obecnie inną rolę niż w okresie nowożytności lub nawet w pierwszej połowie XX wieku.
Ibidem, s. 165.
Ibidem, s. 45.
Ibidem, s. 46. Wszyscy ci, którzy pragną traktować filozofie jako naukę o bycie i warunkach jego poznania, powinni pamiętać,
że filozofia nadal w znacznym stopniu pozostaję dziedzina oderwana od problemów życia codziennego niezależnie od tego, czy
toczące się w jej obrębie dyskusje wywierają wpływ na jakiekolwiek obszary tego życia czy tez nie. Jednocześnie jednak pewne
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Nie sposób zaprzeczyć, że to właśnie wielkie idee filozoficzne w największym stopniu przyczyniły się do
powstania świata społecznego, w którym obecnie żyjemy. Można zatem sformułować pogląd, zgodnie
z którym jednym z zadań filozofii (ale nie celem filozofów) jest dążenie do przekształcenia świadomości
społecznej w kierunku, który filozofia ta uznaje za właściwy. Na poparcie tego poglądu można przytoczyć
dość oczywisty argument, że współczesna świadomość społeczna ukształtowała się w wielu płaszczyznach
właśnie pod wpływem filozofii. Używając takich określeń jak „sprawiedliwość, dobro, obowiązek, postęp”
i wiele, wiele innych (w takim znaczeniu, w jakim funkcjonują one w języku współczesnych społeczeństw
zachodnich), nawiązujemy w gruncie rzeczy do koncepcji filozoficznych, z których pojęcia te biorą początek.
Skoro zatem świadomość społeczna odzwierciedla określone idee filozoficzne i jeżeli idee te z określonych
powodów natury filozoficznej uważamy za szkodliwe dla życia społecznego, to uzasadniona wydaję się
konkluzja, że to właśnie na filozofii spoczywa powinność podjęcia rozważań zamierzających do
zaproponowania idei bardziej odpowiadającym realiom rozwiniętych społeczeństw początku XXI wieku.
W gruncie rzeczy bowiem to przede wszystkim refleksja filozoficzna jest w stanie dostarczyć nowych idei,
dzięki którym stałyby się możliwe przemiany świadomości społecznej 19.
Na polu oddziaływań na społeczeństwo filozofia może zapisać na swoje konto poważny
sukces. Polega on na teoretycznej podbudowie demokracji i teoretycznej obronie
demokracji przeciw zbyt daleko idącej krytyce20.
Znaczące osiągnięcie, tym razem już ściśle filozofii współczesnej polega na
metodologicznej i merytorycznej samo świadomości 21. Wiedza o tym, co w racjonalnie
pojętej filozofii jest możliwe do udowodnienia, a co należy zostawić religii. Inne osiągnięcie

19
20

21

nurty w filozofii od zawsze starały się poszukiwać recept, pozwalających odnaleźć sens życia i poczucie szczęścia zarówno na
płaszczyźnie indywidualnej, jak i społecznej i nic nie wskazuje na to, aby miało się to kiedykolwiek zmienić. Oprócz teorii
wyjaśniających życie społeczne w oparciu w ogólne założenia światopoglądowe wskazać tu należy niektóre koncepcje etyczne (np.
utylitaryzm, teoria sprawiedliwości Rawlsa), a przede wszystkim różnego rodzaju projekty przebudowy rzeczywistych społeczeństw
w taki sposób, aby realizowały one cele uznawane przez twórców tych programów za najważniejsze. Z drugiej jednakże strony nie
sposób zaprzeczyć, że współczesne społeczeństwa mimo wszystko są zorganizowane według zasad wypracowanych przynajmniej w
części przez filozofię. Zasady te nie tworzą wprawdzie spójnego systemu, a filozofia juz nie jest jedyną dziedziną wiedzy
uprawnioną do orzekania, jakim celom powinna służyć organizacja społeczna, nie można jednak zasadnie twierdzić, że filozofia
nie wywiera żadnego wpływu na określone sfery życia społecznego.
Ibidem, s. 90.
Ibidem, s. 52. Ponadto istnieją powszechne akceptowanie w społeczeństwach zachodnich przekonania, których filozofia nie
usiłuje podważyć z tego względu, iż właśnie są one powszechnie akceptowane. Do przekonań tych należy zaliczyć pogląd o
wyższości demokracji nad jakąkolwiek formą autorytaryzmu, a także przekonania leżące u podstaw demokracji, np. pogląd o
równości wszystkich ludzi wobec prawa. Filozofia mogłaby podważyć argumenty obrońców demokracji, jak czyniła
niejednokrotnie w przeszłości, jednak podważać ich nie zamierza, jako ze wśród współczesnych filozofów zachodnich panuje w
tym zakresie powszechna zgoda.
Ibidem, s. 125. Zaryzykować tu można interpretację, zgodnie z którą samoświadomość filozofii wzrasta wraz z pojawianiem
się nowych koncepcji, będących próbą rozwiązywania tradycyjnych problemów filozoficznych. Jeżeli interpretacja ta byłaby słuszna,
oznaczałoby to, że samoświadomość filozofii XXI wieku będzie wyższa niż w wieku XX, a filozofia dwudziestowieczna stanie
się przedmiotem dla refleksji filozoficznej w takim samym sensie, w jaki dla wieku XX stałą się filozofia dziewiętnastowieczna.
Właśnie owa samoświadomość stać się może w niedalekiej przyszłości jednym z głównych źródeł refleksji filozoficznej.
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to świadomość różnicy pomiędzy prawdą a pewnością 22. Prawdopodobnie stąd bierze się
niechęć współczesnej filozofii do systemów23, a jednocześnie spory o prawdę. Spory te
świadczą o tym, że być może wbrew pozostawionym wcześniej zarzutom, istota namysłu
filozoficznego nie została całkiem zaprzepaszczona. Zaryzykować można tezę, że
w dwudziestowiecznej filozofii poświęcono tak wiele miejsca sporom wokół pojęcia prawdy nie dlatego, że
ma ono zasadnicze dla filozofii, lecz z powodu wciąż utrzymującego się przeświadczenia, iż odrzucenie
pojęcia prawdy jako pewności mieć będzie dla filozofii zgubne skutki24. Równie ważna dla autora
cechą filozofii współczesnej jest jej adogmatyzm. Być może największa siła w współczesnej
filozofii (a właściwie tych jej nurtów, które nie stronią od podejmowania ważkich kwestii społecznych) jest
jej adogmatyzm, zgoda na to, że filozofowanie jest ciągłym poszukiwaniem odpowiedzi, które być może
nigdy się nie zakończy.25. Po doświadczeniach totalitaryzmu XX wieku, w uzasadnianiu,
których filozofia brała znaczny udział adogmatyzm, to nie zwykle cenna cecha filozofii.
Filozofia nie może dążyć do sformułowania postulatów dotyczących konkretnych działań politycznych,
z drugiej jednak strony powinna pamiętać, że jej wyniki mogą zostać użyte jako argumenty w bieżącej
walce politycznej /…/. Określenie naszego stosunku do szeroko pojętej kultury islamu (a w także np.
kultury wywodzącej się z konfucjanizmu) wydaje się być jednym z głównych zadań stojących przed
antropologią i filozofią kultury w najbliższym okresie 26. Potrzeba rozumienia istoty
fundamentalnych konfliktów dzielących współczesny świat będzie bez wątpienia jednym z
ważnych źródeł filozofii w XXI wieku27.
Prócz oczekiwania polegającego na politycznej czujności, mamy, mówi autor, jeszcze
dużo więcej oczekiwań wobec przyszłej filozofii. Część z nich stała się podstawą zarzutów,
o których już wspominałem. Jednym z takich podstawowych oczekiwań jest podjęcie przez
przyszłą filozofię problemów relatywizmu kulturowego wynikającego z globalizacji. Dla
przykładu można oczekiwać od filozofii, że pozwoli nam uporać się z kwestią relatywizmu etycznego,
która to kwestia zyskuje nowe oblicze wskutek globalizacji, a jednocześnie przyznaje, iż każda
społeczność ma prawo do podtrzymywania własnych wartości kulturowych, nawet jeżeli są one odległe od
wartości akceptowanych w naszym własnym kręgu kulturowym. Powstaje zatem trudny do przezwyciężenia
dylemat: z jednej strony zdajemy sobie sprawę ze skutków, jakie pociąga za sobą akceptacja poglądów,
zgodnie z którymi filozofia europejska jest filozofią uniwersalną, a z drugiej natomiast nie chcemy
zaakceptować obcych dla nas wartości i norm tylko dlatego, że kłócą się one z naszymi wyobrażeniami
22
23
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Ibidem, s. 83.
Ibidem, s. 35.
Ibidem, s. 161.
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Ibidem, s. 121
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przezwyciężenia

europo-centryzmu

zauważają

filozofowie już od czasów Schopenhauera. Dzisiaj jest to już jednak potrzeba nie tylko
teoretyczna ale i praktyczna, nie tylko kulturowa co wręcz cywilizacyjna.
Bardzo ważnym zadaniem, wręcz powinnością filozofii będzie obrona ludzkiej godności
i wolności oraz dogłębna refleksja na temat zagrożeń tych wartości29.
Powinna też pojawić się poważna refleksja na temat przemian w sferze wartości w ogóle.
W obliczu wszechobecnego kryzysu wartości współczesnej kultury jest to konieczne.
Problem ten, wiąże się, według autora z zagadnieniem koncepcji wolności, adekwatnej do
zmieniającej się sytuacji społecznej i ekonomicznej.30 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.
Jednym z zagrożeń, jakie spotykają społeczeństwa zachodnie, jest absolutyzacja
niektórych wartości. Chodzi tu o taki wartości, jak wolność czy samorealizacją. Jak
zauważył N. Hartmann, absolutyzacji każdej wartości towarzyszy deficyty z zakresie
realizacji jakiejś innej wartości, a więc np. absolutyzacja miłości prowadzi do deficytu
w zakresie możliwości realizacji sprawiedliwości, absolutyzacja życia rodzinnego prowadzi
do zaniedbania szerszych relacji społecznych itd. 31 /…/.
Należy oczekiwać przyswojenia przez filozofię pozytywnych możliwości jakie niosą ze
sobą nowoczesne media. Zdejmują one z filozofów nimb tajemniczości i wyjątkowości – pisze
Słomski – ale coś za coś. Dziś filozofowie mogą bardziej niż kiedykolwiek włączyć się
w aktualne debaty społeczne dla dobra wielu ważnych rozstrzygnięć. 32 Dlatego też jednym
z istotnych źródeł, z których bierze swój początek myślenie filozoficzne na początku XXI wieku, jest bez
wątpienia świadomość, że najważniejsze problemy dręczące ludzkość wciąż nie zostały przezwyciężone. Nie
zostały rozwiązane problemy związane z funkcjonowaniem współczesne ekonomii, choć wyzysk
i zniewolenie przybierają obecnie inne formy niż w przeszłości. Nie istnieje sprawiedliwy podział dóbr,
skutkiem czego w jednych częściach świata nadmierna konsumpcja wpływa na człowieka degradująco,
podczas gdy w innych panuje skrajny niedostatek. Pomimo rozwoju nauki i opartej na niej technologii,
które w zamierzeniu twórców służyć miało poprawie losu ludzkości, zagrożenia wojną i przemocą na skalę
globalną jest obecnie większe niż kiedykolwiek przedtem. Nierówność i nietolerancja, ku którym nie ma
28
29
30
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Ibidem, s. 54.
Ibidem.
Ibidem, s. 60-61.
Ibidem, s. 61.
Ibidem, s. 68-69.
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obecnie żadnych podstaw religijnych czy ideologicznych, panują zarówno w krajach wysoko rozwiniętych,
jak i zacofanych. Konieczność eksploatacji zasobów naturalnych będąca warunkiem rozwoju
ekonomicznego zagraża fizycznemu przetrwaniu ludzkości. Nastąpił rozpad; tradycyjnych więzi
społecznych, które m. in. za sprawą samej filozofii uznano za zbyt krępujące dla rozwoju jednostki, czego
skutkiem jest alienacja, poczucie osamotnienia i utraty sensu życia.
Wszystkie te problemy w jakiś sposób wiążą się z wartościami, z problemem dobra i zła moralnego,
dlatego filozofia nie może przejść obok nich obojętnie.33
Co prawda filozofia nie jest częścią polityki, ale nie może nie podjąć najbardziej palących
problemów współczesności34. Byłoby to, mówi autor, przyznaniem się do porażki.
Podajmy, że i do marginalizacji filozofii. Także problem zderzenia kultur ma, oprócz
wymiaru czysto indywidualnego polegającego na relatywizmie moralnym, religijnym czy
kulturowym, również wymiar społeczny i polityczny. Chodzi autorowi o zastanowienie się
nad przyczynami realnych konfliktów pomiędzy cywilizacjami. Filozofia nie wyjaśnił jak dotąd
przyczyn konfliktów pomiędzy tymi odrębnymi cywilizacjami, nie wydaje się bowiem, by sam fakt, że
u podstaw tych kultury leżą odmienne wartości, był tutaj jedyną przyczyną. W literaturze filozoficznej na
ten temat (bliższą zresztą często publicystyce poświęconej bieżących wydarzeniom niż rzetelnej refleksji
filozoficznej) zwraca się uwagę na różnego rodzaju zagrożenia wiążące się z istnieniem konfliktów
pomiędzy cywilizacjami, pomijając zasadnicze pytanie o istotę konfliktu pomiędzy wartościami. Tymczasem
to, czy akceptujemy pogląd, zgodnie z którym konflikt cywilizacji jest nieodłącznie wpisany w ich naturę
(którego zaakceptowanie zależy „nota bene” od przyjętych uprzednio definicji i rozróżnień35, prowadzi do
wniosków filozoficznych o fundamentalnym znaczeniu. Wynika z niego bowiem, że w gruncie rzeczy
jesteśmy niewolnikami własnych wartości, co więcej, wartości, do których realizowania czujemy się moralnie
zobligowani, potencjalnie stać się mogą przyczyną naszego własnego unicestwienia. 36
Chodziłoby w szczególności o określenie naszego zachodniego stosunku do islamu
i konfucjanizmu37. W ogóle przed filozofią współczesną stoi gigantyczne zadanie
wypracowania spójnego obrazu świata, którego nie możemy oczekiwać od nauk
społecznych ponieważ przedmiotem tych nauk jest zawsze pewien wycinek rzeczywistości, a nie zaś świat
jako całość. Filozofia nie może wprawdzie stać się jedynym źródłem światopoglądu, bo wtedy przekształca
się w ideologię, nie może jednak całkowicie zrezygnować ze swojej funkcji światopoglądotwórczej, wówczas
bowiem przestaje być filozofią. Po tragicznych doświadczeniach związanych z powstaniem
dwudziestowiecznych ideologii filozofia przełomu wieków odżegnuje się od wszelkich zamiarów budowania
33
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Ibidem, s. 117.
Ibidem.
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Ibidem.
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kolejnych światopoglądów. Co ciekawe, wśród odległych od siebie nurtów filozoficznych panuje w zasadzie
jednomyślność co do granic, jakie sama sobie wytyczyć powinna filozofia, choć oczywiście padają różne
uzasadnienia tego poglądu. Mimo tej jednomyślności warto zadać pytanie, czy postulat, zgodnie z którym
filozofia nie powinna być dostarczycielką światopoglądów i wkraczać w kompetencje religii, jest w pełni
zasadny, oraz czy filozofia, o ile pragnie zachować swą odrębność względem innych nauk, może z owego
zadania zrezygnować.38
Oczywiście istnieje trudność w zasymilowaniu przez filozofię wyników wszystkich nauk
szczegółowych aby je powiązać w jeden obraz świata. Rzecz jasna dostrzeżenie potrzeby takiego
światopoglądu nie oznacza, że filozofia jest obecnie zdolna do jego wypracowania. Niezdolność ta wynikać
może po prostu ze stopnia złożoności współczesnych nauk szczegółowych, których żaden filozof nie jest w
stanie opanować nawet w bardzo pobieżny sposób.39
O niewystarczalności nauk szczegółowych dla zrozumienia rzeczywistości pisało wielu
filozofów. O tym, że nauki szczegółowe nie mogą dostarczyć wizji spajającej wszystkie
odkrycia szczegółowe pisali między innymi Edmund Husserl i Karl Jaspers. Nauka nie jest
w stanie stać się metafizyką, ale nie może obyć się bez metafizyki uważał Jaspers. 40
Rozważania Słomskiego zawarte w pracy Myśląc o filozofii współczesnej wpisują się w ten
nurt myślenia stwierdzającego potrzebę zadawania pytań metafizycznych, nawet jeżeli nie
uzyskiwałyby one jednoznacznych i ogólnie akceptowalnych odpowiedzi.
Według Słomskiego chodziłoby nie tylko o powiązanie wyników nauk szczegółowych w
jedną wizję świata, ale wręcz o nowy paradygmat, o przezwyciężenia paradygmatu
oświeceniowego. Być może zatem w XXI wieku pojawią się nowe idee, wykraczające poza konstatację,
że myślenie kategoriami wywodzącymi się z oświeceniowego paradygmatu filozoficznego prowadzi do
tragicznych konsekwencji.
Zapewne w najbliższym okresie filozofia nadal będzie się rozwijać w formie niezależnych od siebie
nurtów, które nie potrafią i nie chcą mieć ze sobą zbyt wiele wspólnego. Mimo jednak, że nurty te
z pewnością nie zanikną, wolno mieć nadzieję, że pojawią się zakrojone na szerszą skalę próby
filozofowania poza ramami metodologicznymi uznawanymi w obrębie poszczególnych nurtów.41
O potrzebie nowego nieoświeceniowego paradygmatu dla filozofii pisał Jan Barbour. 42
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Ibidem, s. 123.
Ibidem, s. 124.
zob. R. Rudziński, Człowiek w obliczu nieskończoności, Warszawa 1980.
W. Słomski, Myśląc o filozofii współczesnej, Warszawa 2011, s. 135.
zob. J.G. Barbour, Mity, modele, paradygmaty, Kraków 1984. Por. J. Życiński, Poszukiwanie nowych paradygmatów, in:
J.G. Barbar, Mity, modele, paradygmaty, op. cit., s.248-268.
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Oczywiście potrzeba nowego paradygmatu podkreślana jest przez filozofujących
fizyków w rodzaju Capry.43
Filozofia powinna teoretycznie zrozumieć zmiany społeczne, jakie zaszły w społecznej
rzeczywistości.

Zagubienie,

zmiany

w

poczuciu

tożsamości

wobec

struktur

ponadnarodowych zmuszają do wyjaśnienia tych procesów i znalezienia nowego poczucia
tożsamości. Jeżeli zatem obecnie jesteśmy świadkami rozpadu państwa narodowego w tradycyjnym tego
słowa znaczeniu, to rozpad ów domaga się nie tylko filozoficznej interpretacji pozwalające zrozumieć jego
implikacje dla sytuacji jednostki, lecz wskazanie, jakie działania mogłyby lub powinny zostać podjęte (np.
określenie zagrożonych wartości)44. O problemach jakie powstają w zjednoczonej Europie
i potrzebie nowoczesnej filozofii polityki pisał Ortega y Gasset.45
Analiza relacji pomiędzy jednostką a społeczeństwem w kontekście globalizacji stanowi zatem istotne
wyzwanie dla filozofii XXI wieku. Należy mieć nadzieję, że przyszła filozofia zdoła ten problem
rozwiązać skuteczniej niż uczynił to np. marksizm, choć z drugiej strony uzasadnione wydaje się
oczekiwanie, że koncepcje teoretyczne nie pozostaną jedynie przedmiotem zainteresowania teoretyków, lecz
okażą się możliwe do zastosowania w praktyce46.
W sytuacji zagrożenia wynikającego z kryzysów ekonomicznych, terroryzmu,
bezrobocia, uzależnienia od mediów, od reklamodawców, rozwoju technik inwigilacji oraz
wielu innych filozofowie powinni przemyśleć podstawy systemu demokratycznego i jego
rzeczywistych zagrożeń47

zaznacza Słomski. Zagrożenia te ujawniły konflikt pomiędzy

wartościami, na których opiera się demokracja. Dzisiaj wolność jednostki pociąga za sobą
możliwość jej zniewolenia i naruszenia bezpieczeństwa. Podobnym problemem, którym powinna
zająć się filozofia XXI wieku, jest kwestia relacji pomiędzy wartościami, na których opiera się
demokracja, a uprawnieniami władzy politycznej. Z założenia wybrany demokratycznie rząd powinien
stać na straży owych wartości, to jednak jest zwykle pociąga za sobą konieczność naruszenia przez rząd
pewnych innych wartości. Dla przykładu, zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest możliwe jedynie
kosztem pewnego ograniczenia wolności jednostek (np. swobody podróżowania), powstaje więc kwestia
znalezienia złotego środka pomiędzy możliwością realizowania tych dwóch wartości. Fakt ten oznacza
jednak ni mniej ni więcej, że wybrany demokratycznie rząd dla osiągnięcia określonych celów używa tych
samych metod co rządy autorytarne, posługując się na dodatek taką sama argumentacją tzn. twierdząc, że
ograniczenia jednostkowych swobód są konieczne dla dobra tych, których wolność się ogranicza 48.
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W tej sytuacji można dojść do tego, że głosami większości zostanie wybrany rząd i wraz z nim system
antydemokratyczny. „Można wprawdzie wierzyć, że demokracja jako system w największym zakresie
zaspokajający potrzeby jednostki utrzymywać się będzie jedynie dlatego, że zawsze znajdzie się większość
gotowa stanąć w jego obronie, jednak przekonanie to nie ma żadnego teoretycznego uzasadnienia. Powstaje
w związku z tym pytanie, czy możliwe jest przedstawienie koncepcji pozwalających obronić demokrację
w sytuacji, kiedy większość opowiada się za wprowadzeniem autorytaryzmu, a wiec niejako wbrew niej
samej.
Znalezienie odpowiedzi na to pytanie będzie stanowić jedno z wyzwań filozofii polityki w najbliższym
okresie. We współczesnej debacie politycznej mówi się wprawdzie o wyższości demokracji nad rządami
autorytarny mi, zakłada się jednak przy tym, że wyższość ta jest sprawą oczywistą, która nie wymaga
dyskusji. Tymczasem właśnie istnienie w demokracji wspomnianych zjawisk patologicznych uprawnia do
konstatacji, iż być może powinniśmy przestać pytać, na czym polega wyższość demokracji, oraz zastanowić
się, czy pytanie to jest w ogóle uprawnione i czy nie należałoby powrócić do refleksji dotyczącej założenia
zwartego w tym pytaniu, a więc tezy o niepowątpiewalnej wyższości demokracji nad autorytaryzmem. Jeżeli
pytania tego nie sformułuje filozofia lub, tym bardziej, jeśli nie zdoła znaleźć na nie odpowiedzi, to prędzej
czy później sformułują je przywódcy polityczni, a wówczas być może będzie już za późno na teoretyczną
debatę o wartościach49.
Czy istnieje możliwość obrony demokracji niejako wbrew niej samej, pyta Słomski?
Konsekwentnie widzi najważniejsze zadania dla współczesnej filozofii – pytanie istotę
człowieka – nie możliwe do zbagatelizowania wobec mnogości szczegółowej
redukcjonistycznej wiedzy. /…/ obszarem, ku któremu zwrócić się może filozofia pomimo
panującego w niej sceptycyzmu poznawczego, jest antropologia filozoficzna. Podejmowanie rozważań
zmierzających do odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek, jest nie tylko wyzwaniem czysto teoretycznym,
lecz jak się wydaje, także rodzajem moralnego posłannictwa filozofii w XXI wiekuj. Filozofia nie może z
zadania tego zrezygnować bez względu na to. czy panuje w niej poznawczy sceptycyzm czy tez nie. Postęp w
sferze moralnej nie dokonuje się przecież samoczynnie, lecz stanowi swoiste przedłużenie stanu świadomości
elit, na która to świadomość decydujący wpływ wywiera właśnie refleksja filozoficzna.50
Wiedz ścisła nie tylko daje zbyt złożony obraz świata, nie tylko redukuje człowieka do
mechanizmu, ale stanowi zagrożenie właśnie dla poważnej refleksji filozoficznej.
O zagrożeniach płynących z wiedzy przyrodniczej pisało już wielu autorów. Jednym z nich
był Heidegger, który uważał, że poręczność techniki stworzona w oparciu o nowoczesną
naukę przyzwyczaja do subtelnego komfortu i redukuje potrzebę pytań metafizycznych. 51
49
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Ibidem, s. 150.
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Pogłębia się przepaść pomiędzy filozofią uprawianą w analogii do nauk przyrodniczych
a tą, która zbliża się do literatury. Rozejście się tych dwóch sposobów uprawiania filozofii
jest nowością XX wieku. Autor jednak zastanawia się czy nie jest to rozdźwięk pozorny,
i czy na przykład w postmodernizmie nie ma jednak ambicji głębszego namysłu
racjonalnego.52 Dużym zagrożeniem dla przyszłości filozofii jest panujący w niej
sceptycyzm i brak wiary w znalezienie porządku w świecie. 53 Pojmuje również brak wiary
w rozstrzygnięcia innych ważnych problemów filozoficznych. 54
Jeszcze inne nie mniej poważne zagrożenie dla przyszłości filozofii mogą przyjść ze
strony państwowych aparatów przymusu, i co jeszcze bardziej niebezpieczne, ze strony
subtelnych form kontroli, także z tych, jakie narzucą sobie sami filozofowie. 55 Również
próby zaczynania refleksji filozoficznej (tak modne dzisiaj dyletanctwo) od nowa mogą
przekształcić filozofię w modne ale jałowe dyskusje, 56 Autor ma jednak nadzieję, że
pomimo tych wszystkich zagrożeń filozofia nie zostanie zmarginalizowana a raczej będzie
się rozwijać. Zapewne w najbliższym okresie filozofia nadal będzie się rozwijać w formie niezależnych od
siebie nurtów, które nie potrafią i nie chcą mieć ze sobą zbyt wiele wspólnego. Mimo jednak, że nurty te
z pewnością nie zanikną, wolno mieć nadzieję, że pojawią się zakrojone na szerszą skalę próby
filozofowania poza ramami metodologicznymi uznawanymi w obrębie poszczególnych nurtów.57
Dziwna to dziedzina – filozofia. Pomimo wielu ciążących na niej zarzutów, aż do
rezygnacji z własnej istoty włącznie należałoby jej bronić. Ma problemy ze wszystkim;
globalizacja, wielokulturowością, zdobyczami nauki, rozwojem cywilizacji a nawet z własną
tożsamością, a przecież posiada nieustanny realny wpływ na życie społeczne.
Nie wiemy czego możemy oczekiwać dokładnie od przyszłej filozofii – czy to czego
jednak możemy się po niej spodziewać na pewno będzie w stanie nam ofiarować – a jednak
drżymy o przetrwanie i kondycję królowej nauk humanistycznych. Żaden filozof nie jest w
stanie wchłonąć wszystkich odkryć nauk szczegółowych ale oczekujemy od filozofii
zbudowania jednolitego i sensownego obrazu świata. Z taką filozofią jaką zostawił nam
w spadku schyłek XX wieku jest nam źle ale bez filozofii byłoby gorzej – mówi autor.
Złożoność otaczającego nas świata stać się może przyczyną trudności wyrozumieniu istoty procesów
zachodzących w tym świecie, zwłaszcza że wiele z nich ma charakter ukryty, co rodzi szereg dodatkowych
problemów (np. konieczność przedefiniowania niektórych podstawowych pojęć filozoficznych). Niemniej
52
53
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W. Słomski, Myśląc o filozofii współczesnej, op. cit., s. 85-87.
Ibidem, s. 87.
Ibidem, s. 84.
Ibidem, s.74.
Ibidem, s. 172-173.
Ibidem, s. 135.
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jednak sprawą zasadniczą nie wydaje się być samo skomplikowanie rzeczywistości, lecz fakt, że przestaje
ona stanowić dla nas jednolitą całość i rozpada się na szereg niezwiązanych ze sobą elementów. Zadaniem
filozofii nie jest zatem dostarczanie jakiejkolwiek wiedzy o świecie, w rym w szczególności wiedzy
praktycznie użytecznej, lecz uzyskanie wglądu w istotę zachodzących procesów, dzięki czemu procesy te
przestałyby być dla nas niezrozumiałe. Ważność zaś owych procesów dla filozofii nie wynika
z konkretnych mechanizmów czy praw, które nimi kierują, lecz z faktu, że dla człowieka w XXI wieku
stanowić one mogą czynnik degradujący.58 Ponieważ filozofia zawsze była nieodłącznym składnikiem
kultury europejskiej, faktyczny zanik filozofii pojmowanej jako poszukiwanie wiedzy o świecie oznaczałby
istotne zubożenie całej zachodniej kultury. Oznacza to, że zagrożenia dla filozofii są równocześnie
zagrożeniami dla kultury europejskiej, a wszelkie gruntowne zmiany paradygmatu filozoficznego rzutują
(choć niewątpliwie z pewnym opóźnieniem) na procesy zachodzące we wszystkich płaszczyznach tejże
kultury. Pamiętać tu także należy że kultura jest czymś znacznie więcej niż tylko zbiorem materialnych
i niematerialnych „wytworów”. Jest ona w pierwszym rzędzie zbiorem wartości, które uznajemy za cenne
i które konstytuują to wszystko, czym jesteśmy jako ludzie. Dlatego też upadek filozofii i związane z nim
zubożenie kultury zagrażałoby tym właśnie wartościom, a tym samym naszemu człowieczeństwu. 59
Zagrożenia dla filozofii jakie zauważa Słomski przypominają ostrzeżenia Ernsta Cassireva
dotyczące zdystansowania racjonalnego myślenia przez siły irracjonalne ukryte w ludzkim
umyśle.60
Co według niego może uratować filozofię, kulturę, oraz nas jako ludzi posiadających
wartości? Wsłuchując się w wywody zaprezentowane w książce Myśląc o filozofii współczesnej i
czytając pomiędzy wierszami odnoszę wrażenie, że to co może nas ocalić to wyłącznie
pewna postawa. Z jednej strony racjonalna a zarazem wrażliwa na egzystencjalne problemy,
i to wtedy kiedy one się pojawiają a nie kiedy staja się już wiedzą archiwalną. Postawa
polegająca na nieustannej czujności, wyrażającej się w krytycznym niedogmatycznym
myśleniu połączonym z uczuciową wiernością wartościom ponadczasowym. To gotowość
do nowego spojrzenia na własne i cudze poglądy, do zrewidowania dotychczasowego
stanowiska. Najważniejsze co autor proponuje to zdolność zobaczenia prawdy i dobra, do
których dążymy, także zagrożeń tych wartości w ciągle zmieniających się warunkach. Taki
właśnie jest styl tej książki, a myślę, że w ogóle pisarstwa filozoficznego Słomskiego –
czujny i niedogmatyczny, a zrazem wierny najwyższym wartościom pośród moralnego
i duchowego chaosu współczesności.
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Ibidem, s. 166.
Ibidem, s. 159.
zob. E. Cassirev, Mit państwa, Warszawa 2006, s. 313, 327-8.
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Wiele z tych zagrożeń dla filozofii a tym samym dla zachodniej kultury, które zauważył
Słomski stają się też troską znanych intelektualistów, takich jak Toynbee i Ikeda. 61

61

zob. A. Toynbee, D. Ikeda, Wybierz życie. Dialog ludzkiej przyszłości, Warszawa 1999.
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Barbara Krygier
Członek Prezydium Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego

Niezwykły jubileusz

X Zjazd Wszechsłowiański w Kijowie (2010)

W listopadzie (12-14) 2010 roku, w Kijowie obradował X Zjazd Wszechsłowiański,
z udziałem delegatów ze wszystkich krajów słowiańskich. To kolejny, dziesiąty zjazd
w półtora wieku trwającym już, organizowanym ze świadomością historyczną ruchu
słowiańskim. Z tej okazji warto przypomnieć w skrócie ponad 160 letnią tradycję
zwoływania zjazdów, w kluczowych dla Słowiańszczyzny momentach historycznych.
W warunkach powszechnego zrywu narodów europejskich, w 1848 roku odbył się
pierwszy Zjazd Słowian, w Pradze w dniach 2 - 12 czerwca . Trzeba zaznaczyć, że
Zjazd ten odrzucił wszelki separatyzm i panslawizm, jak również pangermanizm oraz teorię
narodów

wybranych.

Odrzucił

wszelkie

przejawy

przemocy

w

stosunkach

międzynarodowych i dał Europie unikalny przykład humanitarnego rozwiązywania
międzynarodowych problemów, podkreślił bowiem hasło wolności, równości i braterstwa
wszystkich narodów. Żądał równości wobec prawa oraz takich samych praw i obowiązków
dla wszystkich. To sławne zgromadzenie naszych przodków, przemawiające językiem Rewolucji
Francuskiej, przemówiło też językiem naszej doby - napisał Profesor Brzetysław Chvála,
przewodniczący

Komitetu

organizacyjnego

obchodów

150

rocznicy

I

Zjazdu,

zorganizowanych w 1998 roku w Pradze.
Zjazd domagał się nie tylko równości narodów słowiańskich w ramach monarchii
austriackiej, popierał również prawa Polaków do własnego państwa, domagał się by rząd
węgierski zaniechał przemocy w stosunku do Serbów, Chorwatów, Słowaków i Rusinów, a
imperium osmańskie zaprzestało prześladowań Słowian na Półwyspie Bałkańskim. Nasi
przodkowie zaproponowali też zorganizowanie Zjazdu narodów europejskich, który
omówiłby naglące problemy międzynarodowe.
Czas, który upłynął, daje nam prawo stwierdzić, iż Pierwszy Zjazd Słowian był punktem
zwrotnym w duchowym i narodowym odrodzeniu wielu narodów słowiańskich i stał się
początkiem ich wyzwolenia z austro-węgierskiego, niemieckiego i tureckiego jarzma. Jego
prekursorski charakter potwierdziła w latach siedemdziesiątych naszego stulecia
Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy Europejskiej w Helsinkach.
Z okazji obchodów 150 rocznicy Pierwszego Zjazdu Słowiańskiego powstał 4 września
1997r. w Republice Czeskiej Komitet Organizacyjny, w którego skład weszło ponad 100
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osobistości z Republiki Czeskiej i Słowackiej. Komitet postanowił zwołać w Pradze 2
czerwca 1998 roku VII Zjazd Wszechsłowiański. Do udziału w organizacji Zjazdu
poproszeni zostali także przedstawiciele innych krajów słowiańskich.
W ciągu tych 150 lat, od momentu organizacji I Zjazdu Praskiego w 1848 roku,
wielokrotnie w ważnych momentach dziejowych Słowianie zbierali się na zjazdach
i konferencjach, aby odnieść się do aktualnych problemów i wydarzeń. I tak odbyły się
następujące zjazdy:
- 1867 roku: Zjazd Słowiański w Moskwie
- 1908 roku : Zjazd Słowiański w Pradze
- 1910 roku : Zjazd Słowiański w Sofii
- 1941 roku : Wszechsłowiański antyfaszystowski mityng w Moskwie
- 1946 roku : Kongres Słowiański w Belgradzie
Ponadto w 1868 roku odbyły się tajne zjazdy słowiańskie we Wrocławiu i w Pradze, zaś
w 1911 roku miał miejsce zjazd słowiańskich dziennikarzy w Belgradzie.
Na fali głębokich przemian politycznych w Europie Wschodniej, w styczniu 1991 roku
w Petersburgu (wówczas jeszcze Leningradzie) odbył się Zjazd założycielski Soboru
Słowiańskiego, który zorganizował w latach 1991-1993 zjazdy w Moskwie, Mińsku, Kijowie
oraz współorganizował z polskimi działaczami słowiańskimi w 1992 roku w Krakowie −
Konferencję Bezpieczeństwa i Rozwoju Słowiańszczyzny.
W 1996 roku powstał w Moskwie Sobór Wszechsłowiański, który także wziął udział
w Międzynarodowym Komitecie Organizacyjnym Zjazdu Wszechsłowiańskiego w Pradze
w 1998 roku.
W dniach 2-5 czerwca 1998 roku w stolicy Republiki Czeskiej Pradze odbył się
VII Zjazd Wszechsłowiański. Był on poświęcony 150 rocznicy Pierwszego Zjazdu
Słowiańskiego, który odbył się również w Pradze. Udział w zjeździe wzięło 500 delegatów
z 12 krajów słowiańskich - Białorusi, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Republiki Czeskiej,
Chorwacji, Jugosławii (Serbii i Czarnogóry), Macedonii, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii,
Ukrainy oraz przedstawiciele Serbów Łużyckich i Rusinów.
Zjazd przyjął następujące dokumenty:
- Manifest Zjazdu Wszechsłowiańskiego 1998 w Pradze,
- Odezwa do narodów i państw słowiańskich, ich przywódców, parlamentów,
rządów oraz przywódców ruchów społecznych,
- Postanowienie o powołaniu Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego,
- Odezwa do parlamentów krajów słowiańskich o utworzenie Słowiańskiej
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Unii Międzyparlamentarnej,
- Odezwa do parlamentów i rządów krajów słowiańskich o zniesienie wiz w
celu swobodnego podróżowania obywateli tych krajów,
- Rezolucja o niezawisłości i nietykalności Serbii,
- Apel o zniesienie międzynarodowych sankcji wobec Jugosławii,
- Materiały i wnioski sekcji zjazdowych oraz materiały uzupełniające.
Zjazd udowodnił zbieżność poglądów wszystkich słowiańskich delegacji oraz wolę
współpracy i wzajemnej pomocy w celu zahamowania procesów globalizacji i germanizacji
oraz narzucania zewnętrznych decyzji politycznych i gospodarczych. Słowianie pokazali, że są
zdolni sami rozwiązywać swoje problemy i nie potrzebują zagranicznych protektorów

napisał po

Zjeździe profesor Brzetysław Chvála, przewodniczący Zjazdu, który został jednogłośnie
wybrany przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego.
Po trzech latach, kolejny  VIII Zjazd Wszechsłowiański odbył się w Moskwie,
w dniach 2-5 kwietnia 2001r.
Rok wcześniej, 27 kwietnia 2000r. w Moskwie uformował się Międzynarodowy Komitet
Organizacyjny VIII Zjazdu wszechsłowiańskiego, w którego skład weszli członkowie
Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego ze wszystkich państw słowiańskich oraz
wybitni przedstawiciele nauki, kultury i organizacji politycznych i społecznych Rosji.
Zasadniczym celem VIII Zjazdu było odrodzenie słowiańskiej świadomości i działania
na rzecz duchowej, kulturalnej i gospodarczej współpracy narodów słowiańskich i ich
diaspor. Ideę przeprowadzenia zjazdu poparli działacze państwowi i parlamentarzyści
Białorusi, Bułgarii, Rosji i Ukrainy oraz liderzy organizacji społecznych wszystkich krajów
słowiańskich.
O ile VII Wszechsłowiański Zjazd, który obradował w Pradze w 1998 roku ocenił
aktualną sytuację krajów słowiańskich i stworzył podstawę do wszechstronnej analizy
warunków społecznych i politycznych, o tyle VIII Zjazd w Moskwie stał się następnym
krokiem naprzód i przedstawił opracowaną na naukowych podstawach koncepcję rozwoju
Słowiańszczyzny, przedstawił ideę ruchu słowiańskiego, stanowiącego konstruktywną
alternatywę dla współcześnie dominujących liberalnych ideologii.
Koncepcja ta nie opiera się na mechanicznie zapożyczanych wzorcach, lecz
wykorzystuje twórczo duchowy i kulturalny dorobek Słowiańszczyzny, a szczególnie
oryginalny dorobek filozoficzny, który może

stanowić podstawę holistycznego

światopoglądu na miarę trzeciego tysiąclecia. Prace w tym zakresie prowadzone są we
wszystkich krajach słowiańskich.
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Zadaniem następnego, to jest IX Zjazdu w Mińsku ( 13 lipca 2005roku) było
podsumowanie, dotychczas przeprowadzonych prac teoretycznych i organizacyjnych oraz
stworzenie wspólnych dokumentów programowych. Komitet organizacyjny IX Zjazdu
Wszechsłowiańskiego, w rozesłanych do narodowych komitetów słowiańskich materiałach
przedstawił zasadnicze cele Zjazdu:
- Stawienie oporu kapitalistycznemu globalizmowi i przygotowanie Słowian do
moralnego i psychologicznego sprzeciwu,
- Przygotowanie ściślejszej politycznej, gospodarczej, kulturalnej i naukowej współpracy
pomiędzy krajami słowiańskimi,
- Powołanie do życia Słowiańskiego Związku Międzyparlamentarnego,
- Przekazanie całej Wschodniej Europie prawdziwej wiedzy o Białorusi.
Przygotowaniem delegacji narodowych zajęły się Komitety Słowiańskie w każdym
kraju, toteż Zjazd zgromadził reprezentatywne gremium: byli uczeni, pisarze, dziennikarze,
artyści, działacze społeczni i polityczni oraz przedstawiciele duchowieństwa. Zjazd
odbywał się w centrum miasta, w pięknie udekorowanej sali koncertowej Mińsk, gdzie
zgromadziło się 260 delegatów oraz gości. Po dwóch dniach obrad zjazd przyjął szereg
dokumentów. Najważniejsze rezolucje to: O sytuacji Białorusi, O projekcie Konstytucji
Europejskiej, O 60leciu Wielkiego Zwycięstwa nad faszyzmem, O uwolnieniu Slobodana
Miloszewicia, O jednoczeniu Słowian Południowych, O położeniu Serów Łużyckich,
O poparciu werdyktu Trybunału w Istambule w sprawie przestępstw USA i W. Brytanii
w Iraku. Zjazd zatwierdził również Memorandum o jedności Słowian, Manifest Słowiański
2005

i

Program

najważniejszych

przedsięwzięć

Międzynarodowego

Komitetu

Słowiańskiego do roku 2010. Podsumowanie Zjazdu znalazło się w kilkusetstronicowej
księdze zjazdowej, opublikowanej następnego roku w Mińsku.
Pomimo włączenia Polski i Czech w 2004 roku do struktur Unii Europejskiej,
a następnie kilka lat później Słowacji i Bułgarii, idea słowiańskiej współpracy i jedności nie
staje się mniej atrakcyjna. Przeciwnie, wzrasta wzajemne zainteresowanie kulturą i filozofią
słowiańską, a szczególnie współpracą między słowiańskimi krajami w wielu płaszczyznach
życia społecznego: w dziedzinie gospodarczej, naukowej, w dziedzinie sztuki i w ogóle
kultury oraz turystyki.
Koncepcje globalistyczne i unijne ujawniają coraz bardziej swoje słabości i brak
efektywności cywilizacyjnej, szczególnie w sferze życia społecznego. Całkowicie też brakuje
jakichkolwiek perspektywicznych wizji rozwoju, godnych trzeciego milenium. Nie ma
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rzeczywiste

przezwyciężenie

totalnego kryzysu,

powszechnie już

odczuwanego.
W takich okolicznościach odbył się dziesiąty, jubileuszowy zjazd słowiański, który
obradował w dniach 1214 listopada 2010 w Kijowie, na ukraińskiej ziemi. Oprócz sesji
plenarnych, prace zjazdu przebiegały w ramach piętnastu sekcji, obejmujących różnorodną
problematykę.
I znów jak już wielokrotnie bywało, miał on charakter przełomowy. Niezależnie od
części sprawozdawczej i organizacyjnej przyniósł on nowe analizy i oceny sytuacji, nowe
prognozy a przede wszystkim ożywcze idee i propozycje konkretnych rozwiązań
cywilizacyjnych. Pokazał nowe drogi współdziałania narodów w nowoczesnej perspektywie
planetarnej. Domagał się poszanowania różnorodności kultur i ich harmonii dla wspólnego
dobra, dla zachowania równowagi planety i pomyślności rodzaju ludzkiego. Na nowo
postawiona była idea sprawiedliwości, nie w kategoriach sloganów a konkretnych
propozycji społecznych, zaś neoliberalizm został obnażony jako nie reformowalny system
społecznej niesprawiedliwości. Została ukazana rola państwa narodowego w formowaniu
polityki globalnej. Wiąże się z tym problem konieczności wdrażania ekonomik
alternatywnych, stanowiących przeciwwagę dla globalistycznego szablonu.
Natomiast, w perspektywie filozoficznej ze szczególną uwagą potraktowana została
ogólna zasada kooperacji, jako warunek, zgodnego z ewolucją rozwoju cywilizacyjnego.
Idea pokoju i współpracy narodów musi stać się na nowo przewodnią myślą polityki
międzynarodowej, jeżeli chcemy uniknąć katastrofy cywilizacyjnej i doprowadzić do
pomyślnych ewolucyjnych przemian.
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