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Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego
Stanisław Brzozowski’s philosophy of work
Keywords: philosophy, Polish philosophy, history of philosophy, history of Polish philosophy, Brzozowski
Pojęcie pracy jest jedną z centralnych kategorii filozofii Brzozowskiego, spajającą
w całość różnorodne i odległe od siebie wątki jego filozofii. Kategorią pracy posługiwał się
on również w interpretacjach poglądów innych filozofów 1, służyło mu ono zwłaszcza jako
narzędzie krytyki polskiego romantyzmu. Myśliciel tej jest obecnie znany przede wszystkim
jako krytyk polskiej kultury początku XX w., chcąc zatem zrozumieć jego poglądy na kulturę, należy zapoznać się również z jego filozofią pracy2.
Poglądy filozoficzne określane mianem filozofii pracy Brzozowski zaczął rozwijać po
roku 1906 pod wpływem, jak można przypuszczać, rewolucji 1905 r.. Zapoznał się wówczas ze Świętą Rodziną Marksa i Engelsa, uznając zawarte w tym dziele poglądy za słuszne,
choć zbyt ogóle i wymagające rozwinięcia 3. Swoje poglądy na zagadnienie pracy wyłożył m.
in. w następujących pracach: Drogi i zadania nowoczesnej filozofii, Światopogląd pracy i swobody,
Myśli i praca, Prolegomena filozofii „pracy. Należy jednak pamiętać, że pojęcie pracy przewija się
także w innych jego pracach powstałych po 1906 r 4.

1

2

3
4

Jak zauważa A. Walicki, interpretacje Brzozowskiego są zawsze silnie zabarwione jego własnymi poglądami
filozoficznymi, nigdy też nie odnajdujemy w nich dążenia do „czystej” rekonstrukcji cudzych poglądów filozoficznych. Por. tenże, Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Warszawa 1977, s. 180.
Pod koniec życia Brzozowski porzucił jednak swoje poglądy na temat roli pracy w kulturze. Wydają się świadczyć o tym jego wypowiedzi dotyczące roli Kościoła i religii w życiu człowieka. Por. S. Brzozowski, Pamiętnik,
Wrocław 2007, s. 190.
W. Mackiewicz, Brzozowski, Warszawa 1983, s. 68.
Filozofię pracy Brzozowski rozwijał przede wszystkim w latach 1096 – 1910, po tym okresie w jego rozważaniach o kulturze coraz większe znaczenie zyskują oceny estetyczne. Por. S. Zdziechowska, Stanisław Brzozowski
jako krytyk literatury polskiej, Kraków 1927, s. 39.
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Brzozowski pojmował pracę zgodnie z filozofia marksizmu 5, a więc nie tylko jako działanie zmierzające do przekształcenia materialnego otoczenia człowieka, lecz jako aktywność, która w ostatecznie stwarza także samego człowieka. Filozofię Marksa cenił on za
materializm pojmowany jako pogląd, zgodnie z którym nie zachodzi jakościowa różnica
pomiędzy światem subiektywnym, a światem obiektywnych, zewnętrznym. Według niego,
ten brak różnicy marksizm nie tylko zakłada, lecz także wyjaśnia, i to wyjaśnia w sposób,
który daje solidną podstawę całej dalszej filozofii. Marksizm dowodzi mianowicie, że łącznikiem pomiędzy światem zewnętrznym a światem zewnętrznym nie jest struktura naszego
umysłu czy też prawa, jakim on podlega, lecz nasza zdolność przekształcania zewnętrznej
rzeczywistości, czyli nadawania naszym realnego kształtu w świecie zewnętrznym. Probierzem naszej wiedzy o świecie jest zakres, w jakim w oparciu o tą wiedzą możemy oddziaływać na świat zewnętrzny. W Liście do Salomei Perlmutter Brzozowski pisał: Jasnym zaś jest, że
podstawą wszelkiej działalności ludzkiej jest moc utrzymywania i narzucania swej woli faktom6. Poprzez
zdolność tworzenia, przekształcania materii w zgodzie z niematerialną ideą człowiek przestaje być bytem wyodrębnionym ze świata i temu światu przeciwstawiony, a pytanie o ontologiczny status człowieka staje się bezprzedmiotowe.
Wyjaśniając w Prolegomenach do filozofii „pracy” znaczenie pojęcia pracy, Brzozowski rozpoczyna od odrzucenia potocznego jego rozumienia, zgodnie z którym pracą nazywamy
wysiłek zmieniający coś w sposób celowy w zewnętrznym świecie (...). Dla Brzozowskiego praca jest
tworzeniem świata, a tym samym tworzeniem człowieka takiego, jakim jest on na danym
etapie swego rozwoju. Gdyby człowiek od początku swego istnienia czerpał o przyrodzie
poprzez pracę, wówczas nigdy nie powstałyby fałszywe filozofie wyjaśniające zjawiska
naturalne przy pomocy teorii, których nie da się zastosować w praktyce. Błąd i fałsz wynikają z tego, że tworzeniem światopoglądów wyjaśniających świat zajmują się jednostki
oderwane od świata pracy fizycznej 7. To, co potocznie określa się mianem pracy, jest już
w istocie stanem rzeczy od nas niezależnym, nie zaś twórczym zmaganiem się z przyrodą:
praca ukazuje się nam jako zmiana, zachodząca w danym, gotowym świecie wtedy, gdy straciła ona już
znamiona pracy, gdy została dokonana, gdy przestała być bezpośrednio czynnym określaniem własnego
naszego życia8.
5

6
7
8

Filozofia Marksa nie była jednak jedynym źródłem inspiracji Brzozowskiego. Cenił też m.in. Nietzschego za
oczyszczenie filozofii z pierwiastka religijnego, Avenariusa za oryginalną koncepcję determinizmu itd.. Nigdy nie zaakceptował jednak żadnej filozofii w całości, wybierając jedynie te wątki, który uważał za zgodne ze swoją własną filozofią. Por. M. Zdziechowski, Gloryfikacja pracy. Myśli z pism i o pismach Stanisława Brzozowskiego, Kraków
1921, s 36 i nast.
S. Brzozowski, Listy, Kraków 1979, t. I, s. 165.
Por. E. Sowa, Pojęcie pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego, Kraków 1976, s. 23 i nast.
S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów 1910, s. 186
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Takie ujęcie pracy oznacza, że staje się ona również kryterium prawdy. „Prawda jest wyrazem rzeczywistości o tyle tylko, o ile człowiek może nagiąć świat do zamierzonego skutku”. Przedmiot, który postrzegamy i który traktujemy jako istniejący niezależnie od nas, jest
w gruncie rzeczy jedynie pewnym stanem świadomości i jest nim tak długo, jak długo nie
zostaje on przez nas przekształcony. Nie jest tutaj istotny sam fakt, że w przedmiocie zaszły zmiany i że przedmiot ten postrzegamy w inny sposób niż wcześniej; nie jest też istotny sam fakt wykonania określonej aktywności fizycznej, tzn. pewnego zbioru ruchów, który
doprowadził do zmian w przedmiocie. Istotne jest, że przedmiot uległ zmianie pod wpływem naszych wyobrażeń o nim oraz intencji przekształcenia go zgodnie z określonymi
wyobrażeniami. Innymi słowy, tym, co przesadza o istocie poznania, nie jest ani wola nadania przedmiotowi określonego kształtu (danego w jego wyobrażeniu), ani sam akt tego
przekształcenia, lecz coś, co znajduje się na drodze pomiędzy przedmiotem danym
a przedmiotem przekształconym, co w przeciwieństwie do wyobrażeń i idei wymyka się
logicznej analizie. Ten irracjonalny element pracy Brzozowski (element α, jak określa go
Brzozowski) charakteryzuje jako specyficzny kierunek, który musimy nadać swemu życiu,
aby przedmiot został tym, czy go mieć chcieliśmy. Tylko nadanie swemu życiu tego właśnie kierunku (formy), sprawie, że w przedmiocie zachodzą zmiany zgodne z wola podmiotu działającego, wszelkie inne kierunki prowadzą bądź do innych zmian, bądź też nie pozostawiają
przedmiot niezmienionym. Aby wywołać zmiany w przedmiocie, nie wystarczy pojęciowa
analiza przedmiotu takiego, jakim chcielibyśmy go mieć, konieczna jest bowiem domieszka
pierwiastka irracjonalnego, czyli właśnie owej określonej formy życia.
Rozważania te wydać się mogą nieco zagmatwane, należy jednak pamiętać, że Brzozowskiemu chodzi jedynie o czysto biologiczny akt przekształcenia przedmiotu fizycznego.
Aby dokonać tego przekształcenia, musimy wykonać pewien gest lub serię gestów, jednak
gestów tych nie sposób wywieźć ani z analizy przedmiotu danego, ani z analizy przedmiotu
wyobrażonego (takiego, jakim ma się on stać). Ów gest przekształcający przedmiot jest
gestem wewnętrznym, impulsem, który znajduje przełożenie na gest zewnętrzny.
Człowiek istnieje w świecie złożonym z dwóch sfer: sfery przedmiotów przez niego nieukształtowanych oraz sfery przedmiotów, które sam stworzył. Praca polega na przekształcaniu sfery przedmiotów niezmienionych w przedmioty takie, jakimi chcieliśmy, aby się
stały w wyniku wewnętrznych impulsów, czyli właściwego człowiekowi dążenia do fizycznego działania w świecie. Nie ma przy tym znaczenia, czy przedmioty te traktujemy jako
istniejące niezależnie od naszej świadomości czy też jako wyobrażenia, bowiem to, co jest
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nam dane, jest takim jedynie dzięki temu, że posiada zdolność wywoływania w nas impulsów do działania.
Świat jest nam dany właśnie poprzez owe wewnętrzne impulsy skłaniające nas do działania. Pracę postrzegamy jako stan dany, jako zbiór dokonanych zmian jedynie dlatego, że
w momencie intelektualnego ujmowania pracy, nie pracujemy, a tym samym nie ujmujemy
własnej aktywności jako aktywności, lecz pewien stan dany. Także nasze ja nie jest żadnym
statycznym, danym nam bytem, lecz składa się z owych impulsów, jest ciągłym stawaniem
się. Ja nasze jest zawsze wynikiem, produktem: wytwarza się ono poza naszemi plecami (...) 9.
Nasza wiedza o świecie jest pewnym stanem naszego organizmu (systemu nerwowego),
dlatego nie istnieją ani prawdy, ani wartości od nas niezależne. Tradycyjne pytania filozoficzne o naturę rzeczywistości, o to, czy ma ona charakter materialny czy idealny, i czy
poznajemy ją poprzez doświadczenie czy w jakiś inny sposób, Brzozowski uznał za nieistotne, ponieważ rozstrzygnięcie zależy zawsze od punktu widzenia: z punktu widzenia
nauki zajmującej się przedmiotem x przedmiot ten ma naturę materialną, zarazem dla umysłu jest on jedynie zespołem wrażeń wywołujących określony stan organiczny.
Jednocześnie owo ja stanowi wytwór historycznego rozwoju, na który nie mamy żadnego wpływu, jest więc wynikiem swego rodzaju determinizmu historycznego. Nie jesteśmy
w stanie wyrwać się z tego historycznego zdeterminowania, nawet bowiem, gdybyś zerwali
związki z otaczającym nas światem społecznym, to i tak życie wewnętrzne naszej psychiki
byłyby tylko momentem z wielkiego dramatu nowoczesnej europejskiej historii, gdyż nie ma w psychice tej
i nie może być nic, co by nie zostało wytworzone jako przeżycie grup ludzkich, walczących o istnienie
w warunkach, których przekształcenia tworzą właśnie tkankę europejskich dziejów 10. Możemy jednak
mieć wpływ na naszą przyszłość, a warunkiem tego wpływu jest uświadomienie sobie istoty
pracy i jej znaczenia w procesie poznawania świata i tworzenia kultury 11.
Z odkrycia tej prawdy Brzozowski wysnuwa szereg wniosków dotyczących takich dziedzin, jak teoria poznania, a przede wszystkim filozofia kultury. Praca jest przede wszystkim
kryterium wartościowania teorii filozoficznych. Z gruntu fałszywe są zatem wszelkie teorie,
z których nie wynika żadne działanie, bądź też takie, z których można wprawdzie wysnuć
wnioski praktyczne, wnioski te nie pozwalają jednak na działanie skuteczne. Wiedza przyrodnicza to świadomość władzy nad przyrodą12. To samo dotyczy zresztą wszelkich innych dziedzin
nauki, a więc wiedzy jako takiej. Rzeczywistość musi być zgodna z pracą, nie zaś z ideą,
9
10
11
12

S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, Lwów 1910, s. 9.
Por. Tamże, s. 14.
Por. Tamże, s. 13.
S. Brzozowski, Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd, Warszawa 1973, s. 488.
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dlatego jedynie te teorie można uznać za prawdziwe, które są narzędziami pracy lub które
dają się przekształcić w narzędzia pracy (fizycznej) 13. Innym sprawdzianem idei filozoficznych i naukowych jest ich zdolność przekształcania rzeczywistości społecznej w taki sposób, aby opowiadała ona wymaganiom pracy. Również sztuka i literatura mogą odgrywać
pozytywną rolę w procesie budowania samowiedzy społeczeństw 14.
Praca jest kryterium poznania zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i ogólnoludzkim.
Przyrost wiedzy o świecie następuje dzięki pracy i poprzez pracę, tym samym zaś praca
staje się kryterium postępu ludzkości. Postęp dokonuje się jednak nie poprzez stopniowe
zwiększanie się zdolności oddziaływania człowieka na otoczenie, gdyż zdolność ta jest
skutkiem postępu, a nie jego przyczynę, lecz poprzez uniezależnianie się pracy od tych form
życia, które z pracą nie są związane. Postęp dokonuje się poprzez wyodrębnianie się pracy
z tego, co nie jest pracą, lecz istnienie swe ludzkości narzuca 15. To wyodrębnienie nie następuje
bynajmniej drogą zaprzeczenia, odrzucenia czy też zniszczenia form życia nie będących pracą, przeciwnie, dzięki postępowi, dzięki usamodzielnianiu się pracy, owe formy życia zyskują tym trwalsze podstawy. Postęp przejawia się ponadto na dwóch różnych płaszczyznach:
zwiększa się władza nad światem przyrody człowieka jako takiego, jednocześnie zaś stopniowo wzrasta ilość jednostek uświadamiających sobie istotę i znaczenie pracy. Innymi
słowy, społeczeństwo jest tym bardziej rozwinięte, im większa jest jego władza nad przyrodą oraz im większa jest zdolność jego członków (mas pracowniczych) do świadomego
i samodzielnego tworzenia tego społeczeństwa.
Równocześnie ze wzrastaniem ludzkiej władzy nad przyrodą, czyli wraz ze przyrostem
naszej wiedzy o świecie, wzrasta zdolność społeczeństw do świadomego kierowania własnym rozwojem, do pracy bez zewnętrznego przymusu, ograniczonej jedynie przez oprócz,
jaki stawia przyroda. Społeczeństwa mogą znajdować się na różnym stopniu rozwoju, poczynając od społeczeństw niezdolnych do przyswojenia sobie nowoczesnej świadomości, a więc
zrozumienia istoty pracy, oraz społeczeństwa zdolne wprawdzie do jej przyswojenia sobie,
w których jednak świadomość ta się nie upowszechnia. W tym drugim stanie znajdowało
się, według Brzozowskiego, współczesne mu społeczeństwo polskie. Przyczyna tego niedorozwoju społecznej świadomości była słabość kapitalistycznych stosunków pracy, a co za
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Warto zwrócić uwagę, że do podobnych wniosków doszli inni filozofowie, m. in. amerykańscy pragmatyści
oraz niektórzy filozofowie współcześni. Np. Karl. R. Popper dawał pierwszeństwo działaniu przed teorią (a
więc pracy wobec myśli w terminologii Brzozowskiego) w tym sensie, że teorie naukowe traktował jako narzędzia, których prawdziwość jest uzależniona od skuteczności w rozwiązywaniu problemów. W podobny sposób
ujmują wiedzę naukową niektórzy filozofowie kojarzeni z postmodernizmem, np. R. Rorty.
S. Brzozowski, Współczesna krytyka literacka w Polsce, Warszawa 1907, s. 73.
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tym idzie słabość właściwego dla tych stosunków światopoglądu, w którym rolę dominującą odgrywa naukowy obraz świata. Ponadto filozofia polska przez cały wiek XX rozwijała
się w warunkach braku politycznej suwerenności, była więc do tego stopnia zaprzątnięta
zagadnieniami politycznymi, że stała się niezdolna do zrozumienia losów własnego społeczeństwa związanego z życiem całej Europy.
Jak wspomniałem, Brzozowski stosował swoją koncepcję pracy jako kryterium analizy
i wartościowania kultury. Również kultura jest, według autora Legendy Młodej Polski, wytworem pracy ludzkiej. Kierunki, które zapoznają rzeczywiste pochodzenie kultury, w tym
przede wszystkim filozofia romantyzmu, popełniają błąd polegający na traktowaniu psychiki
jako bytu realnego, nieosadzonego w materii, to zaś prowadzi je do absolutyzacji psychiki
(ducha). Punktem wyjścia krytyki romantyzmu (w szczególności w pierwszym okresie tworzenia filozofii pracy) jest więc dla Brzozowskiego konstatacja, że u podstaw kultury leży
zmaganie się człowieka ze światem przyrody, a zatem po prosty fizyczny wysiłek, którego
celem jest zaspokojenie biologicznych potrzeb. Dlatego właśnie Brzozowski mógł powiedzieć o polskiej inteligencji, że zestawieniu z kulturalnym poziomem polskiego robotnika, polska
literatura jest nędzarką, polska inteligencja skorupą pasożytniczą tamującą życie błędem jest także traktowanie wytworów człowieka jako bytów autonomicznych, niezależnych od swojego wytwórcy. Pozytywnie
wypowiadał się natomiast Brzozowski o pozytywizmie wraz z jego hasłem pracy u podstaw,
dzięki której powstał przemysł i klasa robotnicza, przeciwstawiając go romantyzmowi i jego
gloryfikacji indywidualizmu i wyobcowania ze społeczeństwa.
Należy tu jednak odróżnić poglądy Brzozowskiego na temat pozytywizmu jako kierunku
filozoficznego i jako światopoglądu, od jego poglądów na pozytywizm w Polsce. Zachodnioeuropejski pozytywizm wytworzył pewne idee, które zostały przeniesione na grunt
polski, następnie zaś przystosowane do swoiście polskich potrzeb, gdzie jednak nie zakorzeniły się one wystarczająco. Polska inteligencja nie jest zdolna do pracy, nawet zaś jeśli
podejmuje pewien wysiłek, to jest on skierowany w niewłaściwym kierunku. Inteligencja
polska – konstatuje Brzozowski – potrzebuje zabawy, inteligencja polska to raut mesjanistyczny, to
gawiedź czekająca, aby za pomocą tej lub innej etykietki usprawiedliwić swe leniwe myślenie 16.
Na inteligencji polskiej ciąży zatem obowiązek przyswojenia sobie wiedzy o prawach
rządzących rozwojem społeczeństw. Zatem przez to samo właśnie – pisze Brzozowski – że życie
jest jedną nieustanną odpowiedzialnością, że będzie nieustannie stwarzało dla nas nowe stosunki, bo każdy
z nas choćby w nieznacznym stopniu wywołuje pewne skutki naokoło siebie — nakłada ono taki na
każdego z nas obowiązek dojścia do takiego maksimum wiedzy i zrozumienia świata, na jakie się kto
16
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zdobyć może. Zarzucić można byłoby tutaj Brzozowskiemu, że pojmuje pracę zbyt szeroko,
włączając do tej kategorii wszelkie przejawy aktywności17. Pogląd taki wydaje się jednak
nadmiernie uproszczony, ponieważ Brzozowski nigdzie nie stwierdza, iż człowiek działa
bezcelowo, dokonując zmian w świecie i jednocześnie nie nadając tym zmianom żadnego
sensownego kierunku. Myśl, przypomnijmy, jest prawdziwa wtedy, kiedy staje się podstawa
pracy prowadzącej do pożądanych rezultatów. Twierdzenie to, jak zresztą cała filozofia
pracy Brzozowskiego, opiera się na założeniu, że praca jest działaniem celowy, zmierzającym do zaspokojenia biologicznym potrzeb organizmu.
Trudniejsza do odparcia wydaje się teza, zgodnie z którym Brzozowski nie był konsekwentny w swojej krytyce filozoficznej. Usiłował on stosować swoją koncepcję pracy do
oceny stanu polskiej kultury, de facto jednak krytyka ta sprowadzała się do twierdzenia, że
polska kultura jest oderwana on świata pracy. Niezależnie od tego, czy zarzut ten uznamy
za słuszny czy też nie, nie ulega wątpliwości, nie jego sformułowanie byłoby możliwe
w oparciu o jakąkolwiek koncepcję pracy nawiązującą do Marksa. Po części zgodzić się
więc można z opinią W. Mackiewicza, którego zdaniem celem Brzozowskiego nie była
analiza pracy, lecz analiza stosunku tych, którzy nie pracują, czyli inteligencji, do pracy18. Dodać
tu jednak należy, że być w pierwszym okresie po roku 1906 zamiarem Brzozowskiego było
opracowanie rozbudowanego systemu opartego na stworzonej przez niego koncepcji pracy,
później jednak porzucił on ten zamiar, więcej miejsca poświęcając zagadnieniom estetycznym.
Summary
The notion of work is one of the central categories of Brzozowski’s philosophy, holding
together as the whole varied and distant strands of his philosophy. He also used the category of work in his interpretations of different philosophers’ views. It served him especially as
a tool of criticism of Polish Romanticism. At present, the thinker is well-known first of all
as a critic of Polish culture at the beginning of the 20th century, therefore wanting to understand his views on culture, it is also necessary to be acquainted with his philosophy of
work.
Brzozowski has applied his conception of work as a criterion of analysis and culture assessment. Culture is also, according to the author of Legenda Młodej Polski (A legend of
the Young Poland movement), a product of human work.

17
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Zarzut taki formułuje m. in. W. Mackiewicz. Por. tenże, Brzozowski..., s. 76.
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The directions which get acquainted with a real origin of culture, first of all, including
philosophy of Romanticism make a mistake consisting in treating psyche as a real existence, not
placed in matter, and this in consequence leads them to absolutisation of psyche (spirit).
The point of departure for his criticism of Romanticism (particularly in the first period of
creating philosophy of work) is for Brzozowski an ascertainment that culture is based on a
man’s struggle against the world of nature, i.e. simply a physical effort which aims at satisfying biological needs, that is why Brzozowski could just say about Polish intelligentsia, in
comparison with Polish workers’ cultural level, that Polish literature is a pauper, Polish
intelligentsia is a parasitic shell curbing life. Treating the man’s products as autonomic
existences independent of their producer is also a mistake. However, Brzozowski has
voiced a favourable opinion about positivism and its slogan work at the grass roots, thanks to
which industry and working class came into being in opposition to Romanticism and its
glorification of individualism and separation from the society.
However, it is necessary to distinguish here Brzozowski’s views concerning positivism as
a philosophical direction and as a worldly view from his views on positivism in Poland.
Western European positivism developed certain ideas which were transferred to Polish soil,
and then adapted to specific Polish needs, where they, however, did not take hold sufficiently. Polish intelligentsia is unable to work, even when it undertakes a certain effort, it is
directed in an inappropriate direction. Therefore, Polish intelligentsia is burden with an
obligation to assimilate knowledge about laws concerning the development of societies.
One can make an allegation against Brzozowski that he comprehended work too widely
including to this category all aspects of activities. Such a view seems, nonetheless, simplified excessively, because Brzozowski does not state anywhere that the man acts purposelessly making changes in the world and simultaneously not giving those changes any sensible direction. A thought, let's remind, is true then when it becomes the basis of work leading to desirable results. This statement, in any case, as whole Brzozowski’s philosophy of
work is based on an assumption that work is a purposeful action aiming at satisfying biological needs of the organism.
Harder to refute seems a thesis, according to which Brzozowski was not consistent in
his philosophical criticism. He tried, however, to apply his conception of work to assessment of the condition of Polish culture, de facto this criticism has come down to the
statement that Polish culture is detached from the labour world. Irrespective of whether we
recognize that accusation as righteous or not, it is beyond all doubts that its formulation
would not be possible if it were based on any conception of work referring to Marx. One
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can now partly agree with W. Mackiewicz’s view that Brzozowski’s aim was not the analysis
of work, but the analysis of an approach of those who do not work, i.e. the intelligentsia, to work.
However, it is necessary to add here that probably in the first period after the year 1906 the
intention of Brzozowski was to elaborate the complex system based on the conception of
work created by him, however, later he abandoned this intention, dedicating more place to
aesthetical issues.
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Wybitny polski filozof, Tadeusz Kotarbiński w wielu swoich pracach podejmował problematykę dotyczącą krytycznych momentów w życiu człowieka. Szczególne zainteresowanie tego wybitnego filozofa wzbudzała problematyka ludzkiego cierpienia i traumatycznych
doświadczeń egzystencjalnych. Cierpienie i świadomość własnej przemijalności nie musi
być jednak żadną karą czy przekleństwem człowieka, bo jest to także warunek jego wielkości. Dlatego też w swoich pracach pisał: Jak wielką ma przewagę człowiek nad rośliną i zwierzęciem pod różnymi względami, to uderzająco jasne. Ale również jasne jest to, że posiada on też w porównaniu z pozaludzkim światem żywym pewien ogromnie uciążliwy przywilej – świadomość swojego nieuchronnego zgonu i krótkości życia, niewielkiej ilości jego lat.1 Dostrzegał bowiem, że człowiek w całej
swojej egzystencji może być pewny jedynie dwóch aspektów – tego, że się narodził oraz
tego, że bez wątpienia jego ziemska egzystencja kiedyś się skończy. Ludzie, podobnie jak
zwierzęta, mają silnie rozwinięty instynkt samozachowawczy, a co za tym idzie robią
wszystko aby uciec przed przeznaczeniem. Jednak różnica między nami a zwierzętami
w kwestii śmierci jest ogromna – my posiadamy świadomość kruchości życia i możemy
snuć refleksje na ten temat.
Kotarbiński zauważał także, że największe kontrowersje wzbudzają problemy dotyczące
jednostek, mające wymiar indywidualnych tragedii osobistych: samobójstwa, eutanazji oraz
kary śmierci. Jednocześnie są to zagadnienia niezwykle interesujące a rozważania na ich
temat mogą prowadzić do zaskakujących konkluzji.
1
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Z wielu względów charakterystyczny dla stanowiska Kotarbińskiego w kwestiach sytuacji
krytycznych w życiu człowieka, był jego stosunek do samobójstwa. Niezależnie od sytuacji
jest to zawsze akt świadomego i dobrowolnego odebrania sobie życia. Ludzie są istotami
wolnymi i stąd uzurpują sobie prawo do decydowania o własnym życiu i śmierci. W życiu
zdarza się jednak wiele sytuacji, z którymi człowiek nie jest w stanie sobie poradzić. Nierozwiązywalne problemy, brak perspektyw na przyszłość, depresja – szara rzeczywistość,
której się nie aprobuje i szuka najłatwiejszego sposobu, aby z niej wyjść. Człowiek staje
w sytuacji wyboru – żyć dalej i cierpieć czy uwolnić się od bezcelowej egzystencji. Czyny
samobójcze od dawna były potępiane, bo czyż odebranie sobie życia nie jest niczym innym
jak tylko przejawem tchórzostwa i zniedołężnienia życiowego? Kotarbiński uważał, że
ludzie są bardzo niekonsekwentni w ocenianiu innych - istnieje ogólne przyzwolenie na
długoterminowe skracanie sobie życia, na samobójstwo już nie. Ludzie, którzy piją alkohol,
palą papierosy, czy zażywają różnego rodzaju narkotyków sami przecież także skazują siebie
śmierć. Różnica pomiędzy alkoholikami i samobójcami jest jedna – gwałtowność odebrania
sobie życia. Skąd zatem bierze się ta niesprawiedliwa nagonka na nagłych likwidatorów
swojego życia? Być może z tego, że po prostu nie wolno w żaden sposób wymigiwać się od obowiązków, każdy ma prawo robić co chce, lecz w granicach zaciągniętych zobowiązań i pod warunkiem wywiązania się z nich. Ale w tych granicach i pod tym warunkiem niechaj wolno mu będzie robić ze sobą co
zechce, nawet odebrać sobie życie, jeśli to będzie dla niego złem najmniejszym z możliwych, wedle własnego
rozeznania.2 Zatem Kotarbiński uważał, że jeżeli ktoś odbiera sobie życie nie czyniąc przy
tym krzywdy innym, powinien mieć do tego pełne prawo. Wspomniana wcześniej nagonka
na samobójców wynika m.in. z tego, że wielu z nich w swym egoistycznym akcie nie myśli
o rodzinie i najbliższych. Oni pozostają przy życiu wraz z ogromnymi wyrzutami sumienia,
bo przecież mogłam go uratować, to moja wina, nie zauważyłam jego cierpienia, mógł przeżyć, gdyby…
i tak dalej. Jest to ogromny dylemat – z jednej strony mamy samobójcę, którego niezbywalnym prawem jest możliwość wyboru pomiędzy życiem i śmiercią, a z drugiej strony widzimy rodzinę pogrążoną w ogromnej rozpaczy i obciążoną bagażem wyrzutów sumienia.
Społeczna dezaprobata aktu samobójczego wynika również z tego, że zakazuje tego religia – Bóg nam darował życie i tylko On ma prawo je nam odebrać. Zatem taki akt jest
grzechem ciężkim, chyba że chodzi o samobójstwo jako akt ofiarny (oddanie życia za kogoś
innego bądź w obronie najwyższych wartości). W dawnych czasach był ogólny zakaz chowania osób, które same odebrały sobie życie na miejscach poświęconych – dziś nie ma

2
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problemu z pochówkiem samobójcy na cmentarzu – Kościół akceptuje tego typu akty,
ponieważ ich przyczyną są różnego rodzaju choroby psychiczne.
Kotarbiński uważał, że problem samobójców jest bardzo złożony. Niestety ludzie wolą
z góry oceniać czyjeś postępowanie, a najczęściej robią tak ci, których znajomość tematu,
sytuacji, czy nawet samej osoby jest znikoma. Ostateczna decyzja w sprawie zamachu nigdy
nie jest łatwa, a zatem gdy rozumny człowiek decyduje się na ostateczne rozwiązanie to
przyznaje sam sobie prawo decydowania o życiu i śmierci. Tym samym nasza wolność
powoduje, że każdy człowiek ma prawo decydować o swoim życiu i śmierci. Należy jednak
pamiętać, że czyn ten jest nieodwracalny a jego konsekwencje mogą zniszczyć życie wielu
innych ludzi. Jednak przytłaczające nas problemy oraz brak perspektyw ich rozwiązania
mogą całkowicie przytłumić obraz kochanych i bliskich osób, a wtedy zmaganie z własnym
życiem dobiega końca.
Kolejnym tematem, któremu Kotarbiński bliżej przyjrzał się było zagadnienie eutanazji
– dobrej śmierci, czyli zadanie śmierci osobie nieuleczalnie chorej umotywowane skróceniem
jej cierpień. Różnice między samobójstwem a eutanazją są bardzo widoczne, obie jednak
mają ten sam skutek – śmierć. Jednak samobójstwo popełnia jedna osoba, w akcie eutanazji
natomiast uczestniczą dwie osoby – chory i cierpiący oraz osoba, która ma pomóc choremu
odejść godnie z tego świata. Zatem dylematy o naturze moralnej są ogromne, bo przecież
ludzkie życie jest wielką wartością, a co za tym idzie, nikt nie może bezkarnie tej wartości
odbierać. Co w takim razie należy zrobić w sytuacjach, gdy sam chory błaga nas o zakończenie jego bezcelowego, pełnego bólu żywota? Kto ma prawo decydować o uśmierceniu
osoby chorej? Kto się tego podejmie?
W przypadku samobójstwa sprawa była jasna – osoba, która nie chce dalej egzystować,
odbiera sobie życie. Niestety w przypadku eutanazji chorzy nie są w stanie sami skończyć
swojej niedoli. Potrzebują do tego osoby, która jest w stanie ukrócić ich dojmujące cierpienie i bezradność wobec życia, które w obliczu całkowitej bezradności wobec świata nie ma
dla nich żadnej wartości. Dzień za dniem stawiają czoła znienawidzonemu światu, patrzą na
litość, na bezradność najbliższych. Czekają ze zniecierpliwieniem na śmierć, która nie ma
zamiaru nadejść. Choroba niszczy ich świat, trawi od wewnątrz, dlatego Kotarbiński pisał:
jest rzeczą postępowania humanitarnego prawodawstwa przewidzieć, dopuścić, prawnie zorganizować akty
dobrowolnego kończenia własnego żywota, gdy ktoś już będzie miał go dosyć.3 Profesor uważał, że
człowiek cierpiący ma prawo odejść z tego świata i tym samym skrócić czas oczekiwania na
to, co nieuchronne. Pisał zatem: Nie tylko nie przeszkadzać bezwzględnie i wszelkimi sposobami
3
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osobom, które po rozumnym namyśle chcą przyspieszyć koniec własnego bytu i wyzwolić się od nieuchronnej
udręki, lecz przeciwnie, okazać im w tej mierze życzliwą pomoc prawną i techniczną.4 Dodawał również, że ma to być spokojna i radosna śmierć a medycyna winna się o to zatroszczyć. Człowiek nie powinien być pozbawiony możliwości działania, bo jego egzystencja nie ma wtedy
większego sensu, dlatego uważał, że każdy ma prawo do godnej śmierci, a odebranie człowiekowi takiego prawa jest wysoce niesprawiedliwe. Mamy obowiązek pomagać chorym
i opiekować się nimi, przynosić ulgę w cierpieniu. W niektórych przypadkach takie zabiegi
są jedynie utrzymywaniem życia na siłę, wbrew woli chorego. Kotarbiński uważał, że eutanazja powinna być traktowana jako dobry uczynek opiekuńczego i spolegliwego społeczeństwa. Pisał: A bywa częstokroć tak, że dla dobra osobnika znajdującego się w fazie agonalnej, byłoby
postępowaniem rozumnym, gdyby opieka lekarska stosowała środki uśmierzające nawet w przypadkach,
kiedy ich zastosowanie stwarzałoby ryzyko zgonu wcześniejszego niż zgon zagrażający bez zastosowania
tych środków. Nie pozwólmy wojnie ani represjom prawa karnego wyprzedzać czynności społeczne opiekuńczych w dziele oszczędzania zbędnych cierpień fizycznych ludziom nieuleczalnie chorym, dla których
życie stało się udręką. Trzeba wreszcie pomyśleć poważnie o dojrzewającym w skali światowej i w rozmiarach coraz bardziej masowych problemie eutanazji opiekuńczej, zwłaszcza w odniesieniu do starców chorych
nieuleczalnie i wiodących życie wśród cierpień fizycznych w okresie przedzgonnym.5
W przypadku samobójstwa człowiek sam sobie może odebrać życie, niestety w przypadku eutanazji nie jest to możliwe i człowiek jest skazany na łaskę i niełaskę osób, które
ewentualnie mogłyby pomóc mu odejść z tego świata. Aby zrozumieć dlaczego tak się
dzieje, że chory musi błagać o śmierć, przyjrzeć się należy także drugiej stronie medalu – osobie, która ma to życie odebrać. Kto chciałby podjąć się odpowiedzialności za uśmiercenie
drugiego człowieka? Czym to w takim razie różni się od zabójstwa? Eutanazja jest aktem
dobrowolnym, zabójstwo nie. Niestety większość ludzi uważa, że nie ma między nimi większej różnicy – wszak w jednym i drugim przypadku chodzi o uśmiercanie innej osoby.
Człowiek nie może przechodzić obojętnie obok cudzego cierpienia, zatem jeśli człowiek
znajduje się w stanie agonalnym i woła o pomoc, to obowiązkiem moralnym człowieka jest
tej pomocy udzielić. Trzymanie chorego przy życiu w sytuacji, gdy ten wyraża zgodę na
uśmiercenie swojej osoby, jest niczym innym jak jawnym sadyzmem. Kotarbiński zwraca
również naszą uwagę na traktowanie zwierząt ciężko chorych i cierpiących. W takiej sytuacji
naszym moralnym obowiązkiem jest zaprowadzić psa lub kotka do weterynarza aby ukrócić
jego męki. Następnie wracamy do domu z bólem po stracie pupila ale w poczuciu dobrze
4
5

Tamże, s. 390.
T. Kotarbiński, Potrzeby ludzi starych w końcowym okresie życia, w: T. Kotarbiński, Myśli o ludziach i ludzkich sprawach, s. 177.
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spełnionego obowiązku. Profesor pisał: życzliwość wymaga, by skrócić udrękę biednego stworzenia.
I oto paradoks: cofamy się przed okazaniem człowiekowi takiego aktu życzliwości, na jaki zdobywamy się
w stosunku do zwierzęcia.6 Kotarbiński uważał, że życie człowieka ma największą wartość
wtedy, gdy ma sens ale nie jest czymś absolutnym. Jeżeli ludzka egzystencja jest pozbawiona sensu godnym pochwały jest tą egzystencję ukrócić.
Wiele miejsca w swoich pracach Kotarbiński poświęcił także schyłkowemu okresu ludzkiego życia. Człowiek chory ma świadomość, że wkrótce jego życie dobiegnie końca. Rodzina i najbliżsi starają się pogodzić z tym, co nieuchronne. Patrzą jak osoba im najbliższa
powoli odchodzi z tego świata i nic nie można zrobić. Tylko czekać na śmierć, a ludzie boją
się nie tyle śmierci, ile umierania. Uwolnić człowieka od tego lęku byłaby czynem wysoce dobroczynnym 7.
Dlatego zasadnym jest stanowisko, że w sytuacjach krytycznych, gdy chory błaga o śmierć
i jest tego w pełni świadomy, człowiek moralny obowiązek spełnić jego życzenie.
Kolejnym tematem rozważań jest problem kary śmierci, której Profesor był absolutnym
przeciwniczką. Można zauważyć, że dla niego tego typu kara dla przestępcy nie różni się
niczym od słynnej zasady Hammurabiego Oko za oko, ząb za ząb. Należy także pamiętać, że
nie wszystkie osoby skazane na śmierć rzeczywiście były winne czynom, za które zostały
oskarżone. Przykładem jest Kirk Bloodsworth, który został skazany na śmierć za gwałt
i zabójstwo Dawn Hamilton. Po siedmiu latach spędzonych w zamknięciu i wielu procesach został uniewinniony. Stało się tak dzięki ogromnemu rozwojowi nauki, szczególnie
genetyki. Testy DNA wykazały, że Kirk Bloodsworth jest niewinny. Nie sposób również
nie wspomnieć o głośniej sprawie Joyce Gilchrist, chemika sądowego, która skazywała na
śmierć wielu niewinnych ludzi. Można takich przykładów podać naprawdę wiele, ale nie
tylko dlatego kara śmierci jest pozbawiona sensu. Badania przeprowadzane w krajach
w krajach, w których wykonuje się egzekucje na skazańcach, wskazują dobitnie, że mimo jej
stosowania przestępczość wcale nie maleje. Zatem kara pozbawienia życia jest bezcelowa
i bez wątpienia nie działa na przestępców odstraszająco. Kotarbiński pisał: Patrzę na zagadnienie kary jako wychowawca. Z tego punktu widzenia racjonalne ujęcie polega na rozumieniu jej jako
czynności przymusowego odrobienia wyrządzonej krzywdy. Jeśli tak, to pozbawienie życia na mocy wyroku
sądowego jej nonsensem, jako że moment aktywnego wyrównania uczynionego zła jest całkowicie przekreślony.8 Profesor uważał zatem, że człowiek skazany na pozbawienie życia nie ma najmniej-

6
7
8

T. Kotarbiński, Problemy eutanazji, w: T. Kotarbiński, Myśli o ludziach i ludzkich sprawach, pod red. J. Kotarbińskiej, Wrocław 1986, s. 232.
T. Kotarbiński, Być albo nie być, w: T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, s.92.
T. Kotarbiński, Głos w dyskusji nad artykułem Mariana Cieślaka „Problem kary śmierci”, w: T. Kotarbiński, Pisma
etyczne, s. 390.
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szej szansy na poprawę ani na zadośćuczynienie popełnionej zbrodni. Twierdził również,
że jeśli kara śmierci rzeczywiście musi być ustanowiona to niechaj będzie w wysokiej mierze
humanitarna. Najlepiej jeśli realizacja wyroku śmierci zostanie poprzedzona narkozą, aby
zminimalizować skazanemu cierpienie. Niegdyś egzekucję wykonywano w sposób niezwykle okrutny i bolesny, dlatego ważnym jest aby jak najbardziej wyeliminować element cierpienia fizycznego.
Problem kary śmierci jest niezwykle kontrowersyjny. Również tutaj pojawia się problem
moralny – pozbawienie życia istoty ludzkiej. W wielu przypadkach śmierć skazanego okazała się ogromnym błędem. Jako, że jest to czyn nieodwracalny, owego błędu niestety nie da
się naprawić. Wielu ludzi uważa, że kara śmierci jest jedyną słuszną i sprawiedliwą. Wszak
skazańcy tkwiący w więzieniach są utrzymywani z pieniędzy podatników, a któż z nas
chciałby utrzymywać przestępcę? Pomimo wszystko nie uważam aby zabójstwo człowieka
było dobrą i sprawiedliwą karą, ponieważ każda istota ludzka ma prawo do naprawy błędów które popełniła i powinna mieć szansę na rozliczenie się ze swoim sumieniem
i z innymi ludźmi.
Powyższe rozważania uświadamiają jak bardzo kruchym jest życie ludzkie. Jednym
z powodów podjęcia tego typu rozważań było to, że poglądy Tadeusza Kotarbińskiego są
zbliżone do moich i zawierają podobny stosunek emocjonalny do problematyki ludzkiego
życia i cierpienia w nim zawartego. Po wtóre tematy pogranicza życia są nierozerwalnie
związane z ludzką egzystencją, dlatego warto o nich mówić. Jesteśmy tylko ludźmi, a strach
przed śmiercią jest czymś naturalnym. Tak jak wspominałam wcześniej, różnica między
nami a zwierzętami polega na tym, że mamy świadomość śmierci i potrafimy snuć na jej
temat refleksje. Rozmawiamy o tym głównie dlatego, że najczęściej boimy się tego, czego
nie rozumiemy. Nie jest więc niczym dziwnym, że chcemy rozmawiać o końcu naszej egzystencji, gdyż każdy z nas nie raz zastanawiał się, bądź będzie zastanawiać, nad tym jak
umrze i co po śmierci go spotka. Oby tylko te rozważania nie przysłoniły nam wspaniałego
daru, jakim jest życie. Cieszmy się nim i chwytajmy każdy dzień! warto istnieć choćby dlatego, by
móc poznawać rzeczywistość, dowiadywać się, domyślać, doszukiwać rozwiązań problemów już uprzytomnionych, a po drodze stawać oko w oko z nowymi niespodziewanymi problemami, coraz groźniej wystawiającymi na próbę umysł człowieka nieskłonny do cofania się przed trudnościami dowolnego rzędu komplikacjami. Wreszcie kto lubi po prostu doznawać wrażeń smakowitych, przed tym roztacza się bezmiar
możliwości, tylko brać… Istnieje więc tysiąc powodów, by spróbować dalszego ciągu życia i uczynić zeń
fabułę godną bogactwa baśni z tysiąca i jednej nocy.9
9

T. Kotarbiński, Być albo nie być, w: T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, s.91.
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Summary
A prominent Polish philosopher Tadeusz Kotarbiński in his many writings has dealt
with the problems concerning critical moments in a human life. The problems of human
suffering and traumatic existential experiences aroused in this outstanding philosopher a
special interest. However, suffering and consciousness of one’s own temporariness does
not have to be either punishment or the man’s curse, because this is also a condition of his
greatness. He perceived that the man in his whole existence can be sure of only two aspects
- that he was born and that his earthly existence beyond any doubt will be finished someday. People, similarly to animals, have strongly developed an instinct of self-preservation,
and in consequence they do everything to escape from their destination. However, the
difference between us and animals concerning the death issue is huge - we possess the
consciousness of life’s fragility and we can spin reflections on this subject.
Kotarbiński also noticed that the largest controversies arouse the problems concerning
individuals, having a dimension of individual personal tragedies: suicide, euthanasia and
capital punishment. Simultaneously, these are unusually interesting issues, and deliberations
on their subject might lead to surprising conclusions.
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Szczęście poprzez powrót do dzieciństwa
Miłosz jest poetą trudnym, choć ma też wiersze łatwiejsze, bliskie życiu, łatwiejsze do
zrozumienia. Byłoby dobrze, gdyby dokonano jakiegoś wyboru poezji Miłosza i wybrano te
wiersze, które są lepsze. O dziwo u Miłosza tak się na ogół dzieje, że wiersze lepsze są też
łatwiejsze do zrozumienia. Po prostu są napisane lepszym, łatwiejszym, bardziej klarownym
językiem. Gdyby taki wybór się ukazał byłoby to wielką korzyścią. Jeżeli się nie pojawi to z
wielkiego wydania dzieł wszystkich Miłosza, z tych wszystkich poezji będzie trudno wyłowić wiersze lepsze, mniej literackie, bliższe życiu. Większość ludzi tego nie zrobi i ta poezja
będzie krążyła wyłącznie wśród znawców. A szkoda.
Miłosz jest poetą, który bronił własnego, prywatnego szczęścia, ale też szczęścia w ogóle. Jego obrona szczęścia była czasami niesamowicie dramatyczna. Zwłaszcza, że jako dorosły człowiek przeżył II wojnę światową. 1 Okupację spędził w Warszawie, w Krakowie,
trochę na prowincji. Szukał jakiejś poetyckiej formuły, która mogłaby go obronić przed
traumą.2
1
2

Najwięcej rozważań o II wojnie światowej poeta zawarł w Rodzinnej Europie, Warszawa 1990, s. 222-243, 247,
256-273.
O tym, że II wojna światowa, okupacja i wszystko, co wiąże się z czasem wojennej traumy wymusiła na nim
pewne utwory poetyckie przyznał Miłosz w rozmowie z Aleksandrem Fiutem. Zob. Czesława Miłosza autoportret
przekorny. Rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut, Kraków 1994, s. 334-335.
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Te formuły były bardzo różne. Prowadzono tajne komplety w tajnych uniwersytetach w
Polsce.3 Starano się też tłumaczyć klasyków. Miłosz nauczył się angielskiego i tłumaczył
Szekspira, ale to mu nie wystarczało. Dla tłumacza, dla wykładowcy może by wystarczało,
ale dla twórcy nie.4
Mamy bardzo ciekawe świadectwo, jak Miłosz bronił swojego szczęścia w czasie wojny.
Jego recepta na szczęście w czasie wojny to powrót do dzieciństwa. Niby to nic nadzwyczajnego. Wiemy, że bardzo dobre utwory poetyckie i nie tylko poetyckie, powstają właśnie
przez powrót do dzieciństwa.
Cały Pan Tadeusz to powrót do dzieciństwa. Chciałem zaprezentować kilka wierszy, które są właśnie takim powrotem do dzieciństwa. Oto wiersz Z okna.
Za polem, lasem i za drugim polem
ogromna woda białym lustrem lśni się.
A na niej ziemia złotawym podolem
w morzu się nurza jak tulipan w misie.
Ojciec powiada, że to Europa.
W dnie jasne całą widać jak na dłoni,
dymiąca jeszcze po wielu potopach,
mieszkanie ludzi, psów, kotów i koni.
Miast kolorowych iskrzą się tam wieże,
jak nitki srebra plączą się strumienie
i gór księżyce, niby gęsie pierze
to tu, to ówdzie zaściełają ziemię.5
To jest wiersz ze słynnego poematu Świat z podtytułem Poema Naiwne. Wiemy, że są takie utwory np. Mały książę Antoine de Saint-Exupéry. To jest najbardziej przejmujący, od
kilkudziesięciu lat przez wszystkich czytany powrót do dzieciństwa. Oczywiście są inne
rzeczy. Jest świetna książka Icyka Mangera Księga raju, która też jest zbudowana na tej samej
formule. Na powrocie do tej dziecinnej, dziecięcej powiedziałbym wrażliwości. Może inny
wiersz z tego cyklu:

3
4

5

Wpływ II wojny światowej na polską poezję opisuje Miłosz w wykładach Świadectwo poezji. Sześć wykładów o
dotkliwościach naszego wieku, Warszawa 1990, s. 76-87.
O własnych tłumaczeniach podczas wojny i ich wpływie na kondycję psychiczną poeta opowiada w rozmowach z Aleksandrem Fiutem. Zob. Czesława Miłosza autoportret przekorny …, dz. cyt., s. 104-107. Por. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, dz. cyt., s. 251-265. O życiu intelektualnym w okupowanej Warszawie pisze Franaszek.
Zob. A. Franaszek, Miłosz: biografia, Kraków 2011, s. 320-362.
Wszystkie wiersze podaję według wydania. Cz. Miłosz, Wiersze t. 1 i 2, Kraków-Wrocław, 1985.
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Zaklęcia ojca
O słodki mędrcze, jakimże spokojem
Pogodna mądrość twoja serce darzy!
Kocham cię, jestem we władaniu twojem,
Choć nigdy twojej nie zobaczę twarzy.
Popioły twoje dawno się rozwiały,
Grzechów i szaleństw nikt już nie pamięta.
I już na wieki jesteś doskonały
Jak księga, myślą z nicości wyjęta.
Ty znałeś gorycz i znałeś zwątpienie,
Ale win twoich pamięć zaginęła.
I wiem, dlaczego dzisiaj ciebie cenię
Mali są ludzie, wielkie są ich dzieła
Mamy tu wyrażoną poetycko postawę, którą nosimy głęboko w sobie. Ten pokład, który
gdzieś tam w nas jest, sfera utajonego szczęścia z dzieciństwa. 6 Nawet jeżeli to dzieciństwo
nie było bardzo szczęśliwe to jednak powrót do niego zawsze daje pewne orzeźwienie
i zrzucenie ciężaru otaczającej rzeczywistości. Daje pewną energię do życia i nadzieję. Wiemy, że w naszej kulturze największe, najgłębsze, najbardziej znaczące docenienie tego pokładu jaki znajduje się w głębi człowieka, znajdujemy w ewangelii. Dopóki nie staniecie się jako
dzieci nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. W zasadzie nie trzeba nikomu tego zachwalać, że
coś takiego jest ważne. Wiersze Miłość, Wiara, Nadzieja są na ogół znane. Jednak nie wszystkie wiersze z poematu Świat są tak dobrze znane, a z całą pewnością na to zasługują.
Ten regres do dzieciństwa, dający jakieś orzeźwienie, jakąś energię, jakąś nadzieję i otuchę, ale też pozwalający więcej widzieć. Według romantycznego powiedzenia Mickiewicza
miej serce i patrzaj w serce. Być może właśnie to naiwne widzenie jest na tyle syntetyczne, że
widzi coś więcej niż widzenie człowieka dorosłego, uzbrojonego w ścisłe, zdroworozsądkowe myślenie.

6

O poemacie Świat jako o powrocie do dzieciństwa zob. K. Wyka, Rzecz wyobraźni, Warszawa 1977, s. 288. Por.
A. Fiut, Poema naiwne, w: [red.] A. Fiut, Poznawanie Miłosza, część pierwsza, Kraków 2000, s. 172-173. Por. H.
Vendler, Z okruchów, świat już doskonały, w [red.] A. Fiut, Poznawanie Miłosza, cześć pierwsza, Kraków 2000, s.
347-349.
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Nie jest prawdą, że powrót do dzieciństwa wyklucza jakąkolwiek troskę, lęk, i poważniejsze uczucia, poważniejsze pytania do świata. 7 Są takie dwa wiersze z poematu Świat,
które przeczą takiemu typowemu sielankowemu szczęściu, jakie moglibyśmy przypisywać
dzieciństwu. To są wiersze pod tytułem Trwoga i Odnalezienie. Zwłaszcza ten pierwszy. Dotyczy on zagubienia egzystencjalnego, zagubienia wartości, i w ogóle zagubienia sensu życia.

Trwoga
Ojcze, gdzie jesteś! Las ciemny, las dziki,
Od biegu zwierząt kołyszą się chaszcze,
Trującym ogniem buchają storczyki,
Pod nogą czają się wilcze przepaście.
Gdzie jesteś, ojcze! Noc nie ma granicy,
Odtąd już zawsze ciemność będzie trwała.
Bezdomni, z głodu umrą podróżnicy,
Chleb nasz jest gorzki, wyschnięty jak skała.
Gorący oddech straszliwego zwierza
Zbliża się, prosto w twarze smrodem zieje.
Dokąd odszedłeś, ojcze, jak ci nie żal
Dzieci, w te głuche zabłąkanych knieje.
I zaraz następuje rozwiązanie tej sytuacji w wierszu pod tytułem:

Odnalezienie
Tu jestem. Skądże ten lęk nierozumny?
Noc zaraz minie, dzień wzejdzie niedługo.
Słyszycie: grają już pastusze surmy
I gwiazdy bledną nad różową smugą.
Ścieżka jest prosta. Jesteśmy na skraju.
Tam w dole dzwonek w wiosce się odzywa.
7

O tym, że powroty do dzieciństwa Miłosza nie są zawsze sielankowe i nie wykluczają poważnej refleksji pisze
Aleksander Fiut, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków 2011, 93-101. Por. J. Łukasiewicz, Przestrzeń
„Świata naiwnego”. O poemacie Czesława Miłosza Świat, w: [red.] A. Fiut, Poznawanie Miłosza, część pierwsza dz.
cyt., s. 133-134.
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Koguty światło na płotach witają
I dymi ziemia, bujna i szczęśliwa.
Tu jeszcze ciemno. Jak rzeka w powodzi
Mgła czarne kępy borówek otula.
Ale już w wodę świt na szczudłach wchodzi
I dzwoniąc toczy się słoneczna kula.
Autor nie pozwala czytelnikowi zbyt długo pozostawać z tą sytuacją dramatyczną. Zaraz
ją rozwiązuje i to rozwiązuje zgodnie z formułą powrotu do dziecięcego pokładu w człowieku.
Miłosz sam się przyznaje, że on nie wymyślił formuły powrotu do dzieciństwa. Zaczerpnął ją z wierszy Williama Blake’a. Zwłaszcza z jego wierszy noszących tytuły Wiersze
niewinności i Wiersze doświadczenia.8 Wiersze niewinności są właśnie zgodne z taką wrażliwością
dziecięcą. Miłosz przyznaje się, do tego że ten pomysł zaczerpnął od Blake’a, ale słyszymy
w tych wierszach jednak jakąś niesamowitą oryginalność, jakieś niesamowite indywidualne
przejęcie. Dlatego to rozwiązanie może nam służyć, ponieważ ładunek przejęcia jest tak
duży, że daje się przekazywać.
Nie tylko poeci, pisarze czy tacy reformatorzy religijni jak Jezus nawoływali do powrotu
do dzieciństwa w nas. Jest to całkiem konkretna metoda wykorzystywana w psychoterapii
amerykańskiej. Zwłaszcza w krótkozadaniowej psychoterapii Erika Eriksona. 9 On starał się
wprowadzić swoich pacjentów w trans, w bardzo namacalne wspomnienie dzieciństwa.
Uważał po prostu, że w dzieciństwie wszyscy są zdrowi. Dotykamy jakiegoś pokładu w nas,
który jest absolutnie zdrowy, ponieważ w nim jeszcze nie została naruszona nasza integracja psychiczna, nasza harmonia, i psychiczna i fizyczna. Jeżeli człowiek potrafi się do tego
stanu dzieciństwa odwołać to wtedy doznaje pewnego uzdrowienia. Erikson bardzo tą
metodę eksploatował. Miłosz nie lubił psychoanalizy i psychoterapii, ale niewątpliwie doceniał wpływ dzieciństwa na własną osobowość i osobowość poety w ogóle. W Świadectwie
poezji pisze; Pisano wiele o poecie jako o człowieku, który tym się różni od innych, że dzieciństwo u niego
się nie kończy i przez całe życie zachowuje w sobie coś z dziecka. Jest w tym sporo prawdy, w tym przynajmniej sensie, że doznania dzieciństwa mają u niego wielką trwałość i już w pierwszych jego wierszach,
na wpół dziecinnych, zawarte są główne rysy jego późniejszego dzieła. Bo przecie chwile szczęścia albo

8
9

O powinowactwie poematu Świat z poezją W. Blak’a pisze A. Franaszek, Miłosz: biografia, op.cit., s. 349-350.
Zob. R. Simon, W cztery oczy, Gdańsk 2001.
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chwile grozy doświadczone przez dziecko przesądzają o całej osobowości danego człowieka. Ale także myśl
poety zależy od wiedzy o świecie, jaką dzieckiem otrzymał od rodziców i nauczycieli. 10
Są jeszcze inne wiersze, które pokazują, że powrót do dzieciństwa to coś stałego
w twórczości poety. Krótki wiersz Co było wielkie z 1959 roku.
Co było wielkie, małem się wydało.
Królestwa bladły jak miedź zaśnieżona.
Co poraziło, więcej nie poraża.
Niebiańskie ziemie toczą się i świecą.
Na brzegu rzeki, rozciągnięty w trawie,
Jak dawno, dawno, puszczam łódki z kory.
Jest to typowa sytuacja powrotu dzieciństwa. Niewątpliwie taką sytuację powrotu dzieciństwa mamy w tym słynnym wierszu Rimbauda: Statek pijany, który kończy się nawołaniem do tego, żeby zignorować nasze doświadczenia wieku dorosłego, ponieważ one są
nieprawdziwe. Prawdziwe jest naiwne spojrzenie dziecka. Ono jest prawdziwe, ponieważ
jest bardzo ludzkie, ponieważ jest szczęśliwe. To właśnie tam też jest o puszczaniu małych
stateczków.
Szczęście niezasłużone
Oczywiście nie jest to jedyny sposób na szczęście. Jest to sposób ostateczny, kiedy już
nic nie wiadomo. Zdarza się, że człowiek w jakiejś histerii wraca do dzieciństwa w sposób
niezamierzony. Oczywiście u Miłosza są też inne chwile szczęścia. Kilkanaście wierszy,
może więcej jest takich, że trafia mu się po prostu chwila szczęścia niczym niewymuszona,
niczym niewypielęgnowana. Chwila szczęścia darowana. Na przykład w wierszu Dar. To
jest już późny wiersz, kiedy Miłosz był w Berkeley 1971 r.

Dzień taki szczęśliwy.
Mgła opadała wcześnie, pracowałem w ogrodzie.
Kolibry przystawały nad kwiatem nasturcji.
Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć.
Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć.
Co przydarzyło się złego, zapomniałem.
Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem.
10

Cz. Miłosz, Świadectwo poezji…, dz. cyt., s. 42.
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Nie czułem w ciele żadnego bólu.
Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle.
To jest szczęście niczym nie wywołane. Darowane człowiekowi, nie wiadomo, czy przez
opatrzność, czy przez Boga, czy przez przypadek. Tego nikt nie wie.
Jest też inny wiersz właśnie takiego szczęścia, które polega na odczuwaniu harmonii,
która nie wiadomo skąd się bierze.
Bardzo krótki wiersz napisany w Berkeley w 1966 r. zatytułowany Kiedy księżyc.
Kiedy księżyc i spacerują kobiety w kwiecistych sukniach
Zdumiewają mnie ich oczy, rzęsy i całe urządzenie świata.
Wydaje mi się, że z tak z wielkiej wzajemności
Mogłaby wreszcie wyniknąć prawda ostateczna.
Jeszcze inne świadectwo właśnie takiego niezapracowanego szczęścia. Trochę bardziej
rozwinięty wiersz zapisany w Berkeley 1967 roku. Jest to dłuższy wiersz filozoficzny, powiedziałbym, nawet teologiczny. Bardzo ciekawie, bardzo prosto i lekko napisany. Niewątpliwie jest świadectwem stanu szczęścia, pogodzenia ze sobą. Nosi on tytuł Zapisane wczesnym rankiem.
Tam, gdzie urodziwe dziewczyny chodzą boso, a długowłosi brodaci młodzieńcy przewiązują czoło wstążką, wzorem Czerwonoskórych,
W Berkeley, na Telegraph Avenue,
W ów czas, kiedy z jarzącej się aż do Golden Gate zatoki wyruszały co dzień okręty ładowane żołnierzami i substancją spalająca ludzi,
Kiedy nikt nie wierzył mędrcom i kaznodziejom, a spełniało się proroctwo kacerzy, bo
przemijał Kościół chrześcijański, wielka wszetecznica.
Na jednym z tak zwanych psychodelic posters obwieszczających jakiś happening przeczytałem te słowa:
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May The Baby Jesus
shut your mouth
and open your mind
co znaczy:
Oby Dzieciątko Jezus
zamknęło ci usta
i otwarło umysł.

Dalej, w Cody’s Bookshop, minąwszy kwietne stragany i hippies siedzących w kucki na
chodniku.
Przerzucając reprodukcje rysunków Breughla i Rembrandta, dotknąłem książeczki z nazwiskiem Ben Shahn
(Ten znany malarz, z którym widywałem się kiedyś często, urodzony 1898, in Kovno,
Russia).
Więc otworzyłem książeczkę, która składa się z wypisanych dużymi literami zdań o malarstwie wziętych od aleksandryjskiego Greka imieniem Maximus z Tyru.
Tak potężna byłą moja radość chwalcy widzialnych rzeczy, że zapisuję i ja, co powiedział ten Grek z drugiego wieku A.D.:
Bóg sam
ojciec
i uczyniciel
wszystkiego co jest,
starszy
niż słońce
albo niebo,
większy niż czas
i wieczność
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niż cały potok
bytu,
nie do nazwania jest
przez prawodawcę,
nie do wymówienia
przez żaden głos,
nie do ujrzenia
przez żadne oko.
Lecz my,
niezdolni będąc
pojąć
jego istoty,
używamy pomocy
dźwięków
i imion,
i obrazów,
kutego złota
i kości słoniowej
i srebra,
roślin
i rzek,
górskich
szczytów
i strumieni,
tęskniąc do
wiedzy o nim,
i w naszej
słabości
nazywając wszystko
co jest
piękne
na tym świecie
według jego
natury -
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tak właśnie jak się przydarza
ziemskim kochankom.
Dla nich
najpiękniejszym widokiem
będą same
rysy twarzy
ukochanego,
ale ucieszy ich też
pamiątka,
widok liry,
małej włóczni,
krzesła być może
albo bieżni,
czegokolwiek
na świecie,
co przypomina im
o ukochanym.
Po cóż bym miał
dalej badać
i sądy wygłaszać
o wizerunkach?
Niech ludzie wiedzą,
co jest boskie,
uczyńcie tak,
aby wiedzieli:
to wszystko.
Jeżeli Boga
przywodzi na myśl
Grekowi sztuka Fidiasza,
Egipcjaninowi
cześć oddawana
zwierzętom,
innemu człowiekowi
rzeka,
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jeszcze innemu
ogień,
nie gniewa mnie
ich niezgoda;
byleby wiedzieli,
byleby kochali,
byleby pamiętali.
Ktoś zastanawiać się będzie, czy to wiersz, czy proza i w jakiej intencji Miłosz przypadkowe podaje do druku.
Ja jednak wolałbym wreszcie być poza wierszem i prozą, poza intencja i uzasadnieniem.
Berkeley, 1967
I jeszcze jeden z wierszy, które są szczęśliwe, chociaż o szczęściu nie mówi się tutaj
wprost. Niewątpliwie jest to jeden z najciekawszych, jeden z najpiękniejszych, najlepszych
wierszy Miłosza. Jest to świadectwo pewnego wzniesienia się ponad świat, wręcz hinduskiego spojrzenia na świat jako na pewien teatr, czy jakiś film od którego człowiek jest już
wolny. Niewątpliwie jest to chwila wielkiego, głębokiego szczęścia. To jest wiersz pod
tytułem Tak mało.
Tak mało powiedziałem.
Krótkie dni.
Krótkie dni,
Krótkie noce,
Krótkie lata.
Tak mało powiedziałem,
Nie zdążyłem.
Serce moje zmęczyło się
Zachwytem,

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

Andrzej Korczak

36
Rozpaczą,
Gorliwością,
Nadzieją.
Paszcza lewiatana
Zamykała się na mnie.
Nagi leżałem na brzegach
Bezludnych wysp.
Porwał mnie w otchłań ze sobą
Biały wieloryb świata.
I teraz nie wiem
Co było prawdziwe.

Też to jest stary wiersz. Berkeley 1969 rok.
Szczęście dzięki przyrodzie
Oczywiście u Miłosza jest jeszcze innego rodzaju szczęście. Szczęście dzięki przyrodzie.
To też jest ciekawa formuła. Cała powieść Dolina Issy jest poematem na cześć natury.
U Miłosza są właściwie, dwa tematy: historia i przyroda. Przy czym historia jest zdecydowanie wroga człowiekowi i zdecydowanie nieszczęśliwa. 11 Przyroda, nawet jeżeli jest okrutna i jest w niej zło, to to zło jakoś potrafi być przez człowieka zrozumiane i zneutralizowane. Ono potrafi jednak współgrać z ludzkim szczęściem.12 Dolina Issy, właśnie jest takim
hymnem na cześć szczęścia, ale szczęścia, które człowiek doznaje, kiedy jest blisko przyrody, kiedy ją rozumie, kiedy rozumie jej mowę.

11

12

O swojej niechęci do historii wręcz w jakimś eliadowskim i manichejskim znaczeniu mówi poeta w Świadectwie
poezji. Zob. Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć wykładów..., dz. cyt., s. 7-8. Por. A. Fiut Czesława Miłosza autoportret przekorny…., dz. cyt., s. 234-244. O miłości poety do przyrody pisze również A. Franaszek, Miłosz: biografia,
op.cit., s. 22, 25-26, 52,64, 66-67, 107, 112, 116.
O szczęściu w kontekście zżycia się z prawdą. Zob. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, dz. cyt., s. 19,52, 115-116,
164-169, 276, 309-310. Bardzo ciekawe rozważania o przyrodzie jako miejscu dla człowieka, miejscu gdzie
człowiek jest szczęśliwy zawarł poeta w Widzeniach nad zatoką San Francisco, Kraków 1989, s. 11-17.
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Późny wiersz z 1975 roku, pod tytułem Podziw, jest świadectwem takiego szczęścia
w związku z przyrodą. Pisze o tym Marek Zaleski w książce Zamiast. O twórczości Czesława
Miłosza13
O, jaka zorza w oknach. I działa biją.
Nilem zielonym płynie koszykowa łódka Mojżesza.
Nieruchomo stojąc w powietrzu nad kwiatami lecimy.
Śliczne goździki, piękne tulipany na niskich stołach.
Słychać i rogi myśliwskie, ogłaszają Alleluja.
Nieprzebrane, niepoliczone substancje ziemi.
Zapach cząbru, kolor jodły, szron, tańce żurawi.
A wszystko równocześnie. I chyba wieczne.
Oko nie widziało, ucho nie słyszało, a to było.
Struny nie wygrają, język nie wypowie, a to będzie.
Lody malinowe, topniejemy w niebie.
Tutaj, podobnie jak w Rodzinnej Europie Miłosz otwarcie przyzna się do miłości przyrody.14
Może jeszcze coś z Pamiętnika naturalisty, Jest taki wiersz, który tutaj jak najbardziej się
prosi, żeby został zacytowany chociaż pewnie niecały, bo jest zbyt długi. Tutaj trochę rzeczy powiedzianych jest wprost, o tęsknocie do przyrody.
W sielance i w baśni chciałbym zostać, co jednak niemożliwe, nie dlatego zresztą, żebym
aż tak bardzo przejmował się ubytkiem liczby kondorów w Sierra Nevada, obniżeniem się
pozycji społecznej niedźwiedzia, czy też sporem pomiędzy hodowcami bydła i konserwa-

13
14

M. Zaleski, Zamiast. O twórczość Czesława Miłosza, Kraków 2005, s. 27, 32-33.
Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, dz. cyt., s. 74-75; „Gabinet przyrodniczy, zaopatrzony w nowoczesne mikroskopy, przyciągał mnie jako siedziba wiedzy jak najmniej dla mnie abstrakcyjnej, bo dotyczącej moich leśnych i
myśliwskich praktyk. Krajaliśmy tam pijawki, oglądaliśmy bijące serce rozpłatanej żaby i powstrzymując oddech, żeby delikatnie obracać śrubą mikrometryczną, nastawialiśmy mikroskop na ostrość nad preparatem z
tkanek roślinnych czy zwierzęcych. Zoologii, botaniki, a następnie biologii uczył docent medycyny miejscowego uniwersytetu, specjalizujący się w cytologii, tj. nauce o komórkach. Chudy, o żółtej cerze, miał w sobie
zgryźliwość wątrobiarza, ale swój przedmiot lubił i umiał nam to przekazać. Założył Koło Miłośników Przyrody, gdzie wodziłem prym jako jeden z zapaleńców. Nie ograniczałem się do ćwiczeń i podręczników, sięgałem po książki fachowe. W połowie mego pobytu w szkole, tj. w czwartej klasie, wygłosiłem swój pierwszy
odczyt: o doborze gatunków i Darwinie. Wtedy właśnie wkraczałem w mój kryzys, zresztą opóźniany przez
nawał zajęć, jakich przysparzało mi moje królestwo akwariów, słojów i klatek z ptakami czy białymi myszami.
Nie wątpiłem o jednym: że mój przyszły zawód jest już ustalony i że zostanę przyrodnikiem. Ze zgrozą przyjąłbym przepowiednię, że jednak zdradzę swoje powołanie.” Por. M. Zaleski, Zamiast…, dz. cyt., s. 19. Por. A.
Fiut, Moment wieczny…, dz. cyt., s. 73-89. Por. Czesława Miłosza autoportret przekorny…, dz. cyt., s. 144, 238, 254.
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cjonistami o lwa górskiego inaczej kangura czyli pumę. w wyniku czego senat stanowy
w Sacramento zabronił w 1971 roku polowań na kuguara w ciągu najbliższych lat czterech:
Po czterolistną koniczynę łąkami o świcie,
Po dwójorzech w głęboki las.
Tam wróżyło się nam wielkie życie
I czekało choć nie było nas.
Dąb nasz ojciec, szerokie jego ramię,
Siostra brzoza szeptem prowadziła.
Coraz dalej szliśmy na spotkanie
Wody żywej z której wszelka siła.
Aż wędrując głuchym czarnym borem
cały długi dzień młodego lata,
U wód jasnych staniemy wieczorem
Gdzie król bobrów przeprawami włada.
żegnaj przyrodo
żegnaj przyrodo
Lecimy nad pasmem skalnośnieżnych gór
I o duszę kondora rzucaliśmy kości.

 Czy ułaskawimy kondora?
 Nie ułaskawimy kondora.
Ginie, bo nigdy nie jadł z drzewa wiadomości.
W parku nad rzeką niedźwiedź zastąpił nam drogę
I wyciągają łapę poprosił o wsparcie.

 Więc to przed nim zbłąkani podróżni truchleli?
 Dajmy mu flaszkę piwa, niech się rozweseli.
Kiedyś miał w swoich dworach miodu pełne barcie.
Przedstawiam jak moje dziecinne marzenie zostało zaprzeczone:
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I oto w ławce nieobecny zanurzam się w obrazek na ścianie klasy
Zwierzęta Północnej Ameryki.
Bratając się z szopem praczem, głaszcząc jelenia wapiti, goniąc
dzikie łabędzie nad szlakiem karibu (…).
To już jest bardzo przewrotny wiersz, ponieważ mówi o szczęściu blisko przyrody
i o stracie tego szczęścia.15 Może jeszcze inny wiersz, wcześniejszy, bardziej wprost mówiący o przejęciu się przyrodą. Niekoniecznie o szczęściu, ale o wspomnieniu szczęścia,
o czymś co gra w człowieku przez całe życie. Wiersz bardzo wczesny - Warszawa 1937 pod
tytułem W mojej ojczyźnie.
W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę,
Jest takie leśne jezioro ogromne,
Chmury szerokie, rozdarte, cudowne
Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę.
I płytkich wód szept w jakimś mroku ciemnym,
I dno, na którym są trawy cierniste,
Mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwień,
Cyranek świsty w górze porywiste.
Śpi w niebie moim to jezioro cierni.
Pochylam się i widzę tam na dnie
Blask mego życia. I to, co straszy mnie,
Jest tam, nim śmierć mój kształt na wieki spełni.
Jeszcze coś bardziej podobnego. Również na temat szczęścia w kontekście przyrody.
Wiersz wczesny z 1933 roku pod tytułem Strofa.
Była już jesień. Nad wzgórzami wrzosów,
Nad mglistym lasem, nas jeziorem skał stał
Głos trąbki srebrnej jak o szkło trącanie.
15

O wierszach Miłosza wyrażających miłość poety do przyrody i o utracie raju natury pisze Aleksander Fiut.
Zob. A. Fiut, Moment wieczny…, dz. cyt., s. 23-25. Por. M. Zaleski Zamiast… dz. cyt., s. 56. O utracie raju natury
spowodowanym ludzkim intelektem pisze Miłosz w Widzeniach nad zatoka San Francisco, dz. cyt., s. 21-24.
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Psy zawodziły goniąc za zwierzyną,
Z leszczyn trzęsionych opadał szum.

Piękności świata nie zdołałam przytłumić
I nic nie umiem już jej przeciwstawić.
Tak nam znaczono, żeby piękność sławić
I minąć w blasku którejś z nocnych łun.
W miastach gdzie rankiem wchodzą w szare rzeki
Stadami mosty i płaczą kopyta
I gdzie głębokie na wieżach katedry
Szeleszczą- szliśmy czarem przerażeni.
Dymami dzielnic w słońce wspięta trwała
Jak koń ściągnięte wędzidłem kamieni
Szeroka, piękna, ojczysta i krwawa
Ziemia przez ludzi zdobyta.
Tutaj już jest to szczęście jakby złamane. Powiedziałem, że dwa tematy Miłoszowi towarzyszą przez całe życie: historia i przyroda. Przyroda jest zawsze dużo bardziej szczęśliwsza
niż historia.16 Jeszcze zdaje się coś takiego mamy tutaj. To już jest bardzo późna rzecz.
Trudno powiedzieć, że to chodzi o przyrodę. Tu chodzi o pewną zmysłową strukturę kogoś, kto już jest tak zaawansowany wiekiem, że przestał sobie pewnie wyrzucać tą swoją
zmysłowość. Wiersz z 1986 roku pod tytułem Wyznanie.
Panie Boże, lubiłem dżem truskawkowy
I ciemną słodycz kobiecego ciała.
Jak też wódkę mrożoną, śledzie w oliwie,
Zapachy: cynamonu i goździków.
Jakiż więc ze mnie prorok? Skądby duch
Miał nawiedzać takiego? Tylu innych
Słusznie było wybranych, wiarygodnych.
A mnie kto by uwierzył? Bo widzieli,
Jak rzucam się na jadło, opróżniam szklanice
I łakomie patrzę na szyję kelnerki.

16

O niechęci poety do historii zob. Z. Łapiński, Miedzy polityką, a metafizyką. O poezji Czesława Miłosza, Warszawa
1980.

Lumen Poloniae – NR 2/2012

Mityczne, czyli i rzeczywiste – O szczęściu w poezji Czesława Miłosza

41

Z defektem i świadomy tego. Pragnący wielkości,
Umiejący ją rozpoznać gdziekolwiek jest,
A jednak niezupełnie jasnego widzenia,
Wiedziałem, co zostaje dla mniejszych, jak ja:
Festyn krótkich nadziei, zgromadzenie pysznych,
Turniej grubasów, literatura.
To już jest człowiek pogodzony ze sobą, który sobie już nie wyrzuca tego co może kiedyś było jego bolączką.17
Rozważanie na temat szczęścia, które przez całe życie towarzyszyło Miłoszowi chciałbym podsumować najlepszym jego wierszem. Być może jest to jeden z kilku najlepszych
jego wierszy, być może w ogóle najlepszy jeżeli tak można by wiersze kwalifikować. Rzecz
ciekawa, że napisany w Warszawie w 1941 roku, a więc pod niezwykłym ciśnieniem okupacji. To właśnie ta dramatyczna sytuacja sprawiała, że poeta szukał, jak całe to pokolenie
poetów, pisarzy, szukało jakiejś siły, która byłaby zdolna ocalić moralną tkankę człowieka.
Przeciwstawić się temu terrorowi zła, który wokół widzieli. Nie było to łatwe. Ale właśnie
pod tym ciśnieniem Miłosz napisał chyba najlepszy wiersz. Potem, musiał długo czekać na
takie błyski wielkiej poezji. Chodzi o wiersz pod tytułem Równina. W tym wierszu jest niewątpliwe echo poezji staropolskiej od Kochanowskiego, a może nawet Reja począwszy. Jest
też echo wykształcenia Miłosza na literaturze klasycznej, zwłaszcza na łacinie. 18 Jest też
echo Mickiewicza, do którego powinowactwa się przyznawał. 19 Niewątpliwie w tym wierszu słyszymy powinowactwo z Józefem Czechowiczem 20, z jego odczuciem przyrody. Tyle
wpływów musiało się razem połączyć, plus jeszcze wrażliwość Miłosza i plus 1941 rok
okupacji niemieckiej w Warszawie. Jest to jeden z moich ulubionych wierszy. A poza tym
uważam, że to rzeczywiście wielka poezja.
Od lat, od lat, ta sama, niepojęta,

17
18
19

20

W Rodzinnej Europie Miłosz przyznaje się do zwierzęcego wręcz seksualizmu. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa, dz.
cyt., s. 202-203, 162.
Znaczenie klasycznej literatury dla własnej twórczości Miłosz podkreślał wielokrotnie. Zob. Cz. Miłosz,
Świadectwo poezji… dz. cyt., s. 9-10. Por. Czesława Miłosza autoportret przekorny …, dz. cyt., s. 71-72, 84.
O związkach z Mickiewiczem poeta mówi w rozmowie z Aleksandrem Fiutem. Zob. Czesława Miłosza autoportret przekorny…, dz. cyt., s. 126-134. Pisze na ten temat wielu krytyków i komentatorów twórczości poety. Zob.
A. Fiut, Moment wieczny… dz. cyt., s. 49, Sam Miłosz pisze o znaczeniu poezji Mickiewicza dla poezji polskiej w
ogóle w Cz. Miłosz, Prywatne obowiązki wobec literatury polskiej, w: Prywatne obowiązki, Kraków 2001, s. 107. Por. A
Zaleski, Zamiast… s. 16-18, 86, 101-102, 103, 282, 288-297. Por. M. Piwińska, Relacje o Polsce dla Zachód. Mickiewicz – Miłosz w: [red.] A. Fiut, Poznawanie Miłosza, część pierwsza, op. cit.
O związkach poety z Józefem Czechowiczem zob. Cz. Miłosz, Przedmowa, w: J. Czechowicz, Przez kresy: wybór
wierszy i przykładów, Kraków 1994.
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Choćbym za zrozumienie całe życie dał,
Równina pod chmurami niskimi rozpięta
Smugami pyłów i zbożowych fałd.
Od lat, od lat, ta sama, niepojęta,
Z gromadami kobiet na kartofliskach.

Z pólkiem, gdzie koniczyna mieni się nie zżęta,
Z komarów długą skrą przy końskich pyskach.
Biel zim, kos błyski, pożary i dymy,
Zwalone skrzydła na przemian się wloką.
Łaskę witamy, czy w ziemię schodzimy –
Ona szeroko.
Ni słup objawień, ani krzak Mojżesza
Na widnokręgu krańcach nie wystrzeli.
Ci, których krzyże wiatr liśćmi obwiesza,
Też nie wiedzieli.
Od niej, od słońca oczy ręką skrywać,
A ona tam – bez dna, bez dna.
Zamykać oczy i zapach zgadywać,
Klepanie kos tak mijać i mijać
Głębinę nocy pod głębiną dnia.
Depczący gruzy w pokrzywach i miętach,
Jakżebym czyny ludzkie sądzić mógł.
Ona, przez wieki wieków niepojęta,
Trawą przywianą chyli się do nóg.
Twierdze czerwone, rozchwiane stolice,
Skrzydeł na niebie i drutów potoki
Na chwilę są i sypią się w pył.
Gdzież łuski murów, łun ruchome bicze,
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Gdzie rdzawe baszty? Ja widzę obłoki
I dzień, jak wtedy, przed czasami, był.
W bieli południa smutek przenikliwy
Jak samotnego dziecka w parku płacz,
Gdy nad ogrodem wybuchają race
I pocałunki widzi w świetle rac.
Żywioł nieznany, taka ciemna trwoga
Starcom, stojącym przed wielką równiną,
Błysk w końskich pętach, w sennych stada rogach
Tak samo płonie i widzą w obłokach
Zbrodnię niewinną.
Na twardej ścieżce przewrócony pług
Zajęczym śladem rysowana rosa.
I tęcza się wzbija, przebity ptakiem łuk.
Z nieznanej ziemi w nieznane niebiosa.
Tak mógłby wyglądać skrócie zarys poetyckiego programu szczęścia Czesława Miłosza.
Twórczość i szczęście poprzez Trans
Miłosz sam jednak przyznawał się do tego, że dla niego szczęście to jest jednak pewne
uczestnictwo w świecie. Pewne smakowanie życia. Tak było na początku, i tak było na
końcu. Generalnie przyznawał, że swoje wiersze pisał w jakimś transie, choć w zasadzie jest
to poeta dyskursu. A okazuje się, że jeżeli nie ma transu, wręcz opanowania świadomości
przez jakąś siłę, to w zasadzie nic nie potrafi napisać. Zresztą przestrzegał właśnie przed
tym poddawaniem się poetyckiemu transowi, mówiąc, że wiersze można pisać rzadko i niechętnie
pod nieznośnym przymusem w nadziei, że dobre a nie złe duchy mają w nas instrument. Pisał o sobie:
pociąg do alkoholu, literatury i seksu szły ze sobą w parze. Pisze jak wielokrotnie zdradzał swoją
żonę.21 Jak osiągał bardzo różne rzeczy właśnie poprzez podejrzane związki z kobietami.

21

W rozmowach z Aleksandrem Fiutem poeta przyznaje się do moralnej małości. Zob. Czesława Miłosza autoportret przekorny …, dz. cyt., s. 238.
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On się do tego przyznawał. A to wiersz wyrażający wiarę w ludzki rozum, w racjonalność.
Daleki od stanu natchnienia czy niekontrolowanego transu.

Zaklęcie
Piękny jest ludzki rozum i niezwyciężony.
Ani krata, ni drut, ni oddanie książek na przemiał,
Ani wyrok banicji nie mogą nic przeciw niemu.
On ustanawia w języku powszechne idee
I prowadzi nam rękę, więc piszemy z wielkiej litery
Prawda i Sprawiedliwość, a z małej kłamstwo i krzywda.
On ponad to, co jest, wynosi, co być powinno,
Nieprzyjaciel rozpaczy, przyjaciel nadziei.
On nie zna Żyda ni Greka, niewolnika ni pana,
W zarząd oddając nam wspólne gospodarstwo świata.
On z plugawego zgiełku dręczonych wyrazów
Ocala zdania surowe i jasne.
On mówi nam, że wszystko jest ciągle nowe pod słońcem,
Otwiera dłoń zakrzepłą tego, co już było
Piękna i bardzo młoda jest Filozofia
I sprzymierzona z nią poezja w służbie Dobrego.
Natura ledwo wczoraj święciła ich narodziny,
Wieść o tym górom przyniosły jednorożec i echo.
Sławna będzie ich przyjaźń, ich czas nie ma granic.
Ich wrogowie wydali siebie na zniszczenie.
Słyszymy w tym wierszu wiarę w rozum, i wiarę w poezję dyskursu, która czasem przechodzi w prozę. Czasem przechodzi w filozofię, w opis, czasem przechodzi w refleksję nad
ludzkim losem i światopogląd. W tej poezji jest poezji bardzo mało. Ciekawe jeżeli złożyć
to z wyznaniem Miłosza, że nigdy nie napisał nic nie będąc w transie. To jest ciekawa rzecz.
Rozum i trans poetycki. Nie wiem jak to on sobie wyobrażał. Ale chyba nie kłamał.
To jest ten słynny problem jeszcze sokratejsko-platoński. Sokrates chcąc się przekonać,
że ktoś jest mądrzejszy od niego, czy w ogóle ktoś w Atenach jest mądry chodził do różnych ludzi, przedstawicieli różnych profesji, między innymi do poetów, do tych, których
napisali najlepsze wiersze. I przekonywał się, że oni te wiersze napisali ale ich nie rozumieją. Oni wcale nie są mądrzy, tak jakby wskazywały ich wiersze. Ich świadomość nie jest na
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tym poziomie. Więc powiedział, że oni piszą kiedy w nich duch wstępuje, czy natchnienie.
Ale wcale oni nie wiedzą nic z tego co piszą.
Są różne temperamenty. Jeden człowiek musi się wprowadzić w trans bardzo nastrojowy, powiedzielibyśmy prawie hipnotyczny, żeby coś napisać, żeby wyłączyć swój racjonalny
umysł, a drugi tego nie musi. Jak czytamy poezję Herberta to widzimy, że jest to poezja
dyskursu. Poeta dyskursu, który w żadne transy nie wchodzi. Jego rozum jakoś współgra
z jego uczuciowością, z jego nastrojowością i on nie musi go wyłączyć. Miłosz przyznawał,
że właściwie musi wyłączyć swój rozum, żeby napisać wiersz.
Poeci XVIII wieku, poeci klasyczni, niewątpliwie też w żadnych transach nie byli. Poeci
romantyczni i późniejsi młodopolscy modernistyczni, na pewno tak. Baudelaire przyznawał, że on jest w takim stanie często, że do niego natchnienie przychodzi kiedy chce ale
wcale nie odchodzi kiedy chce. Przychodzi i jest dłużej niżby chciał. Baudelaire miał psychikę rozregulowaną przez narkotyki, więc może jego zdanie niekoniecznie jest miarodajne
dla wszystkich, ale niewątpliwie jest to zupełnie inna poezja. Miłosz wpisywał się w poezję
transu. Mimo wszystko. Jeżeli pisze poezję dyskursywną, poezję intelektualną, to sam rytm
zdania, sam dobór wyrazów u niego tak zgrywa się, że czuje się pewną transowość. Nie ma
co do tego żadnych wątpliwości.
Porównanie z Tadeuszem Różewiczem
Miłosz miał podobne doświadczenia życiowe, co Różewicz. Przeszedł podobny kawał
historii w swoim życiu. Zadawał podobne pytania i zmuszony był do dawania sobie odpowiedzi na dramatyczne pytania dotyczące II wojny światowej i różnych politycznych przemian, które nie zawsze mu się podobały. Wydaje mi się, że jednak Miłosz znajdował, może
nie jedną gigantyczną formułę, jedną wielką odpowiedź na ten problem, jaki stawiała przed
nim rzeczywistość wojny. Dotykał w różnych chwilach swojego życia, takiej duchowej
tkanki człowieka, która była odpowiedzią, była adekwatną odpowiedzią do tych dramatycznych wydarzeń wojny i powojennych, które przeżył. U Różewicza jest większe skupienie na negatywnej diagnozie, na beznadziei. Jest dużo bardziej opisana sytuacja braku nadziei i braku wiary w coś, co mogłoby usensownić świat. Oczywiście - ktoś może lepiej
opisać brak nadziei i przegraną człowieka, a ktoś inny może gorzej opisać wygraną. To
jeszcze nie świadczy o wielkości poezji. Jeśli chodzi o techniczną stronę ich poezji to myślę,
że tutaj nie ma co mówić o tym, żeby któryś z nich był lepszy. Miłosz po prostu dał pewne
odpowiedzi, jak być szczęśliwym pomimo wszystko. U Różewicza nie ma tego. Jest większe
skupienie na przegranej człowieka, na pustce, na beznadziei.
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Nie porównuję ich pod względem wielkości tylko pod względem tego, jakie dawali odpowiedzi jako poeci, jako twórcy. Od twórcy żąda się odpowiedzi. I to nie tylko od poety.
Czasami pesymizm jest bardziej prawdziwym opisem rzeczywistości.
Jeżeli weźmiemy całą twórczość poety, to niewątpliwie chcemy, żeby znaleziona została
jakaś recepta lub chociażby jakieś błyski nadziei. Żeby nam nikt nie mówił, że już nic nie
można. U Miłosza tych błysków jest sporo. U Różewicza jest naprawdę ciemno, tragicznie
i beznadziejnie. Miłosz bardzo cenił Różewicza. 22 Noszą w sobie całe piekło Różewicza – pisał
w liście do Neli Micińskiej.23
Poświęcił mu bardzo piękny wiersz, w którym słowa szczęśliwy naród, który ma poetę,
i w trudach swoich nie kroczy w milczeniu nie pozostawiają wątpliwości co do pozytywnej oceny
swojego kolegi po piórze. Szczęście Miłosza to wyobraźnia, w którą wierzy nawet po okropieństwach II wojny światowej. To zarazem pewien mit, który pozostał dla niego aktualny.
Mit, w którym pojęcia- idealne, pojęcia symbole, takie jak: prawda, dobro, miłość, piękno,
obowiązek i podobne zachowały walor atrakcyjności. Poeta czuje ich smak silniejszy niż
gorycz cierpienia i metafizycznej pustki jaką zostawiła wojna. U Różewicza jest odwrotnie –
to właśnie smak goryczy, cierpienia i rzeczy odartych z mitycznego znaczenia przeważa. 24
To właśnie pielęgnowanie wyobraźni, ocalenie jej przed wpływem wszystkiego co nieludzkie tak fascynowało Miłosza w jego kuzynie Oskarze Miłoszu. Pomocy w tym dziele ocalenia wyobraźni przed zakusami zimnego i okrutnego rozumu i jego zbrodni szukał poeta w
twórczości Emanuela Swedenborga Williama Blake’a i Oskara Miłosza. Być może chwile
transu, wyłaniania racjonalnego rozumu są Miłoszowi niezbędne dla przeżywania symbolicznej treści wyobrażeń i symbolicznej treści tego co wydarzyło się w jego życiu. e chwile
są podstawą wiary w szczęście, której Różewiczowi brakuje ponieważ chłodny rozum całkowicie uległ w niego wojennej traumie. Nie zostało już nic, co można by przeciwstawić
okrutnej pamięci, a bez pamięci raju twórczość nie jest możliwa.
Summary
Miłosz is a difficult poet, though he also has easier poems which are close to life and
easier to understand. It would be good to have Miłosz’s poems published and to choose
these poems which are better. Amazingly, it generally happens as far as Miłosz is concerned that better poems are also easier to understand. They are simply written in a better,

22
23
24

Zob. Czesława Miłosza autoportret przekorny…, dz. cyt., s. 408.
Zob. A. Franaszek, Miłosz: biografia, dz. cyt., s. 638
Takie znaczenie słowa mit znajdujemy u Kołakowskiego i Rolo Maya. Zob. L. Kołakowski, Obecność mitu,
Warszawa 1999, R. May, Błaganie o mit, przeł. Beata Moderska, Tadeusz Zysk, Poznań 1997.
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easier, and clearer language. If such a collection appeared, it would be a great benefit to us.
If this collection does not appear, then from the great edition of all Miłosz’s works, from
these all poetries, it will be hard to find better poems which are less literary and closer to
life. The majority of people will not do it and this poetry will circulate among experts exclusively. Miłosz is a poet who has protected his own private happiness, but also happiness
in general. His defence of happiness was sometimes incredibly dramatic.
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Problemem poruszanym nie tylko przez profesora Bronisława Burlikowskiego jest kwestia nauczania filozofii we współczesnej szkole. Jak doniosła i potrzebna jest filozofia w
życiu człowieka niech świadczy fakt, że (...) każdy (z nas) uprawia, wyznaje i kieruje się jakąś
filozofią i nawet odrzucając wszelką filozofię – w tym zaprzeczeniu wypowiada się również za filozofią.
Ważne jest aby w swych podstawach i ostatecznych rozliczeniach była to filozofia, której treścią pozostaje
człowiek – człowiek traktowany jako najwyższa wartość, który jest, może i być powinien w świecie rzeczywistości. Dlatego dzieje filozofii są wyrazem dążeń człowieka usiłującego odnaleźć się w świecie i świat
ten uczłowieczyć. Dzieło to człowiek na nowo podejmuje w przebiegu swojej ludzkiej działalności twórczopoznawczej, na drodze osiągania coraz pełniejszej prawdy swego istnienia; w drodze materialnego i duchowego doskonalenia się – by w rezultacie swego czynnego, skutecznego sprawstwa osiągnąć ludzkie szczęście.
Nie są to dzieje ukojonego rozwoju myśli ludzkiej (...), ale historia umysłowych sprzeczności, sporów i
konfliktów nieconych względami społecznymi i ideowymi, hamującymi lub zapładniającymi możliwości
ludzkiego rozwoju.
Dlatego tak ważne jest, aby potrafić z dziedzictwa myśli filozoficznej ludzkości wybrać to, co w nim
najlepszego i najbardziej pewnego, bo zgodnego z prawdą świata rzeczywistości i z rzeczywistością człowieka, co tym samym warte jest uznania i przyjęcia, co we współczesnym wysiłku człowieka pomocne jest w
osiąganiu bardziej po ludzku, wszechstronnie sposobionego człowieczeństwa.1

1
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Pod redakcją profesora ukazały się liczne teksty poświęcone temu zagadnieniu. Jednym
z nich jest praca Adama Barona zatytułowana Filozofia w szkole jako imperatyw współczesnego
kształcenia.
W opinii nie tylko Burlikowskiego i Barona, ale także licznego grona innych filozofów
przeważa opinia, że filozofia powinna znaleźć się w programie nauczania w ramach współczesnego programu nauczania. Przy czym warto zauważyć, że profesor Burlikowski porusza ów temat raczej od strony edukacji nauczycielskiej, która dzięki zagłębieniu się w filozofię pozwoli gronu nauczycielskiemu pogłębić rozwój intelektualny.
Z kolei Adam Baron w swojej pracy przedstawia koncepcję przekazywania filozofii
w szkołach, co z pewnością stanowi swoiste uzupełnienie stanowiska profesora. Należy
wyjść z założenia, że uczniowie nie powinni zostać zarzuceni szczegółowymi elementami
historii filozofii, a jedynie wybranymi kwestiami, które z czasem pozwolą im na głębsze
rozumienie treści, które są uczniom przekazywane w ramach programu nauczania. Oznacza
to, że filozofia skupiałaby się na elementach związanych z metodologią i kwestiami teoriopoznawczymi.2
Na tego typu zagadnienia zwracają uwagę także inni filozofowie. Zwracają oni uwagę,
podobnie jak profesor Burlikowski, (...) że powojenna myśl pedagogiczna jest niestabilna i podlega
wahaniom ideologicznej koniunktury – co znacznie osłabia system kształcenia i wychowania.3
Takie uwagi wskazują, że filozofowie uważają, że nauczanie tylko i wyłącznie wyspecjalizowanych przedmiotów związane jest z jednej strony z dużym nakładem pracy jaki wkłada
w to nauczyciel, a z drugiej z miernymi wynikami jakie osiągają uczniowie. Dlatego też daje
się odnotować, że coraz więcej nauczycieli wskazuje konieczność wprowadzenia w program
nauczani takich przedmiotów jak etyka, humanistyka, prawoznawstwo i elementy filozofii. 4
Nie należy jednak skłaniać się w kierunku nadmiernego włączania filozofii w program
nauczania, albowiem ma ona być tylko elementem pomocniczym i w żadnym razie nie
powinna być to nauka filozofii dla filozofii. Niemniej jednak jak podaje profesor Burlikowski daje jasno do zrozumienia, że filozofia jest zasadniczym zagadnieniem w nauce przyszłych nauczycieli, o czym pisze w swojej pracy. Jego uwagi koncentrują się bowiem na
rozwijaniu intelektu i rozumu, w czym pomocna staje się właśnie filozofia.
W związku z powyższym możemy dokonać następującej analizy. Nauczanie filozofii dla
samej filozofii – zgodnie z uwagami Burlikowskiego – jest potrzebne, a nawet konieczne
2
3
4

A. Baron, Filozofia w szkole jako imperatyw współczesnego kształcenia, w: Filozofia w szkole. Filozofia jako podstawa
integracji nauczania i wychowania, t. III, Kielce 2001, s. 132
B. Pituła, Postrzeganie nauczyciela w wybranych koncepcjach jego kształcenia, Katowice 1999, s. 36
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w przypadku przygotowania do zawodu przyszłych nauczycieli. Nie jest zaś konieczne
w ramach szkolnego programu nauczania, co oczywiście nie wyklucza włączenia elementów filozofii dla lepszego poruszenia zjawiska myślowego i intelektualnego u uczniów. Oba
te elementy, poruszana kwestia Burlikowskiego oraz kwestia analizowana przez Barona,
łączą się w sobie, albowiem trudno o przekazanie elementów filozofii, kiedy nauczyciele
sami nie posiadają na jej temat stosownej wiedzy. Oznacza to, że postulat profesora Burlikowskiego o edukacji filozoficznej nauczycieli są jak najbardziej właściwe w odniesieniu do
współczesnych rozwiązań oświatowych.
Można zatem posłużyć się słowami Adama barona, że stąd płynie natychmiastowy wniosek, że
obecność filozofii w szkole staje się niemalże imperatywem współczesnej edukacji i jest warunkiem dalszego
postępu w oświacie.5
Zdaniem filozofów przedmiot filozofii, który znalazłby się w programie nauczania powinien zawierać następujące elementy: wiedzę z zakresu antropologii kultury i człowieka
w szerokim zakresie, zagadnienia z zakresu filozofii cywilizacji, elementy filozofii przyrody,
podstawy moralistyki oraz wzmianki historii filozofii oraz filozofii kultury, łącznie z elementami filozofii religii.
Oczywiście wszystkie wyżej prezentowane zagadnienia w ramach włączenia filozofii
w program nauczania mają, jak podkreślają autorzy analiz, tylko charakter propozycji. Dzieje się tak bowiem dlatego, że jest to kwestia posiadająca niezwykle rozległe możliwości,
a poza tym nastręcza ona określone trudności, jak choćby odpowiedni wybór czasu wprowadzenia filozofii do programu szkolnego. Gdyby uwagi filozofów zostały wzięte pod
rozwagę wówczas wprowadzenie elementów filozoficznych musiałoby mieć miejsce na
półmetku nauczania, albowiem filozofia sama w sobie wymaga określonej dojrzałości ze
strony ucznia, dojrzałości nie tylko biologicznej, ale przede wszystkim umysłowej. Jak
wszyscy, także uczniowie z wiekiem nabierają doświadczenia życiowego. Aby było ono
właściwie ukierunkowane poważną rolę mogą odegrać tutaj nauczyciele oraz pedagodzy. 6
W tym miejscu ponownie wkracza się na teren rozważań profesora Bronisława Burlikowskiego, które w pewnym stopniu łączą się z analizami innych filozofów, że właściwe
ukierunkowanie uczniów w dużej mierze zależne jest od wiedzy i rozwoju intelektu nauczyciela, jakby fraza ta nie brzmiała jest ona prawdziwa w swej wymowie.
Jak pisze bowiem profesor Bronisław Burlikowski współczesna edukacja, która jak wiele
rzeczy w otaczającej jednostki ludzkie rzeczywistości poddawana jest presji otoczenia, za-

5
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pomina o zasadniczej kwestii, a mianowicie przekazywaniu uczniom wiedzy na temat antropogenezy Homo Sapiens.
Dzieje się tak ponieważ, zdaniem profesora Bronisława Burlikowskiego bez stałej jednak
obecności autorefleksji nad istotą genezy i rozwojem człowieka – jego człowieczeństwa, bez refleksji nad
swoją historią i historią samopoznawania swojej istoty trudno będzie się odnaleźć w zmieniającym się wciąż
świecie i kształtować siebie, zgodnie z odpowiadającym człowiekowi powołaniem i przeznaczeniem. 7
Ponadto jak pisał w swojej pracy profesor Burlikowski, cytując najważniejszych filozofów w historii świata, najważniejsze jest w życiu człowieka umiłowanie myśli, rozumu
i mądrości. Do podobnych wniosków skłania się także Wiesław sztumski, którego praca
także znalazła się wśród kilku wybranych, jakie zostały opublikowane w książce pod redakcją Bronisława Burlikowskiego.
Wspomniany wyżej autor pisze, że filozofię należy traktować przede wszystkim jako naukę miłującą mądrość. Przez mądrość, niezmiennie od wieku i epoki historycznej, należy
rozumieć wiedzę nabytą nie tylko w szkole, ale także wiedzę nabytą w życiu, czyli element,
który zwykliśmy nazywać doświadczeniem życiowym. 8
Dla lepszego zrozumienia pojęcia mądrości można w tym miejscu przytoczyć definicję,
jaką podaje Słownik języka polskiego. Zgodnie z nią jest to kompleks różnorodnych cech
odnoszących się do umiejętności i sposobu bycia określonej jednostki ludzkiej. Ponadto
mądrość to wiedza nabyta w czasie pobierania nauki, ale także w ramach zdobytego doświadczenia życiowego, a ponadto to umiejętność jej wykorzystania i zastosowania w określonych sytuacjach. Przez mądrość można także rozumieć spryt, szybkość orientacji i reagowania, a także umiejętność sensownego postępowania. 9
Z kolei autor omawianej pracy, W. Sztumski przez mądrość rozumie tak wiedzę naukową, jak i życiowe doświadczenie, ale również rozsądek i intuicję. Wymienione elementy
łączą się ze sobą, przenikają wzajemnie, co powoduje, że są ze sobą kompatybilne i w ostateczności składają się na pojęcie nazywane mądrością.
Powinno się zaznaczyć, że w ubiegłych wiekach wiedza, a więc i mądrość rozumiana
zgodnie z definicją była dostępna tylko nielicznym.
W Starożytności w określonym społeczeństwie było tylko kilku mędrców, współcześnie
mądrość jest dostępna milionom, a wiedza kojarzy się najczęściej z wiedzą naukową.
W takiej sytuacji można spotkać się z faktem, że przez mędrca uważa się erudytę, który
w każdej sytuacji może podać potrzebne informacje, jak i wiadomości. Z umiłowania wie7
8
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dzy wyłania się filozofia, która przez wielu traktowana jest jako królowa nauk. W związku
z powyższym wielu uważało i uważa filozofa za naukowca i mędrca, posiadającego najbardziej rozległą wiedzę. Studiowanie filozofii przez wiele wieków uważane było za elitarne
i nobilitujące.10
Współcześni filozofowie, widząc powolne odradzanie się filozofii i wzrost zainteresowania tą dziedziną naukową, starają się – tak jak robi to między innymi profesor Burlikowski – aby filozofia stała się nie tylko podstawą nauczania dla przyszłych nauczycieli, ale
także dla uczniów.
Zdaniem filozofów filozofia jest także umiłowaniem prawdy, chociaż z perspektywy nauki, która prawdą nazywa to co można potwierdzić doświadczeniem trudno filozofię nazywać nauką prawdziwą, ponieważ nie podaje się ona weryfikacji o charakterze naukowym.
Z kolei ludzie wierzący uważają, że prawdziwy jest sam obiekt wiary i kultu.
Niestety patrząc na powszechne rozumienie prawdy można zauważyć, że gro jednostek
podchodzi do niej w sposób pragmatyczny i takie do niej podejście dominuje w kulturze
pozauniwersyteckiej. Takie podejście jest najbardziej pomocne w życiu, które poddawane
jest komercjalizacji. Innymi słowy prawdziwe jest to, co ułatwia dążenie do kariery, zapewnia sukces i pieniądze, co ostatecznie kończy się na definiowaniu prawdy jako elementu,
który jest przywilejem bogatych.
Filozofowie pragną jednak, aby prawda w filozofii życia stapiała się z mądrością. Należy
bowiem szukać prawdy nie tylko o sobie, ale także o innych ludziach. Prawda o innych to
wiedza, którą zdobywa się nie tylko w oparciu o badania socjologiczne i psychologiczne, ale
także w oparciu o gesty współczucia, czy w oparciu o współodpowiedzialność.
Dlatego też filozofia powinna zajmować w życiu społecznym znacznie więcej miejsca
aniżeli ma to miejsce w tej chwili. Patrząc na współczesną naukę można z łatwością odnotować, że filozofia rozwija się bardzo znacząco na uniwersytetach, z kolei jej funkcja społeczna jest ograniczona.11
W. Sztumski pisze w swojej pracy, że potrzebne jest propagowanie świadomości filozoficznej, tak aby ta stała się ogólnospołeczna, co jest bliskie poglądom profesora Burlikowskiego w tym temacie.
Znamiennym jest, że wielu spośród filozofów wskazuje potrzebę przejścia ludzi od kultu
wiedzy naukowej do zapotrzebowania na mądrość i rozsądek.
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We wstępie do pracy Filozofia w szkole. Filozofia jako podstawa integracji nauczania i wychowania, t. III” profesor Bronisław Burlikowski jako jeden z redaktorów książki podkreśla, że
prawie we wszystkich zamieszczonych w niej referatach i wystąpieniach bardzo mocno
akcentowano konieczność określenia czym jest nauka nazywana filozofią, zwłaszcza
w kwestii wzajemnej zależności jaka zachodzi pomiędzy nauczaniem i wychowaniem. Jak
podkreśla profesor Burlikowski ważnym jest fakt, że dla większości uczestników konferencji sprawą zasadniczą jest wpisanie zagadnień filozoficznych do programu nauczania
w zreformowanej szkole, którą przekazuje się uczniom zwłaszcza w pryzmacie języka polskiego oraz historii.
Ubolewa jednak Bronisław Burlikowski, że starania filozofów w dużej mierze pozostają
bez reakcji Ministerstwa Edukacji, które nadal nie wyraża zgody, aby propedeutyka filozofii
stała się przedmiotem samodzielnym już w gimnazjum, a bezwzględnie już w trakcie nauczania w liceach ogólnokształcących. W oczach nie tylko profesora Burlikowskiego, ale
także innych uczestników konferencji, których opinia pokrywa się z opinią profesora, czego
świadectwem jest wyżej omówiony referat, problemem jest fakt, że nie można na chwilę
obecną liczyć na zmianę stanowiska służb oświatowych, chociaż wszędzie na świecie
wprowadza się elementy filozofii do współczesnej szkoły.12
Taka postawa władz edukacyjnych w Polsce powoduje, że uczniowie nasi zostają pozbawieni możliwości zapoznania się z zagadnieniami, które dla uczniów z innych krajów
stoją otworem.
Zdaniem profesora Bronisława Burlikowskiego postulaty o wprowadzenie propedeutyki
filozofii do szkół będą się powtarzać tak długo, aż zostanie ona zatwierdzona jako jeden
z przedmiotów przynajmniej w liceum ogólnokształcącym. Wszyscy uczestnicy konferencji
na czele z Bronisławem Burlikowskim wychodzą z założenia, że refleksja filozoficzna ma
charakter niezbędny i pomocny w odczytywaniu właściwego miejsca jednostki ludzkiej
w otaczającym świecie.
Postulaty wprowadzenia refleksji filozoficznej do szkół są poparte tradycją, albowiem
znajdowała ona swoje miejsce w szkołach polskich w latach dwudziestych i trzydziestych
ubiegłego wieku, o czym wspomina profesor Burlikowski w swoim wystąpieniu.
Przy okazji zaznacza, że wycofanie elementów filozofii ze szkół jest efektem zbyt gorliwie przeprowadzonej reformy oświaty, dlatego też uczestnicy konferencji wyrażali przekonanie, że z czasem błąd ten zostanie przez współczesne władze oświatowe naprawiony.
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Obrady konferencji oraz jej podsumowanie zostało dokonane przez profesora Bronisława Burlikowskiego, który podkreślił, że wypowiedzi uczestników spotkania w wydatny
sposób wpłyną na doskonalenie procesu nauczania filozofii oraz na fakt zmiany postawy
władz edukacji, które dzięki takim postulatom będą mogły odnotować konieczność wprowadzenia refleksji filozoficznej w program nauczania w szkołach, może nie podstawowych,
ale z dużym prawdopodobieństwem do gimnazjów i liceów, kiedy to uczniowie osiągają już
pewien stopień szeroko pojętej dojrzałości.13
Podsumowaniem niniejszej analizy mogą być słowa samego profesora Bronisława Burlikowskiego, który w ten oto sposób wypowiadał się na jednej z przeprowadzonych konferencji, poświęconych zastosowaniu filozofii i w szkole i w życiu:
Uczestnicy konferencji są przekonani, że refleksja filozoficzna jest niezbędna do właściwego odczytania
miejsca człowieka w świecie, a starania PTF (Polskie Towarzystwo Filozoficzne) o powrót filozofii
do szkół wydawał się być zgodny z dążeniem obecnych władz oświatowych do przywrócenia szkole jej
wychowawczej roli i ukazania uczniom znaczenia wiedzy szczegółowej w całości wiedzy o świecie i człowieku. Taka też była tradycja polskiej szkoły lat dwudziestych i trzydziestych. Filozofia może więc –
podobnie jak dawniej, tak i obecnie – przygotowywać ucznia do łączenia nauki z warunkami własnego
doświadczenia, do uczestniczenia w procesie społecznej komunikacji.
Jeśli chcemy, aby polska szkoła mogła właściwie przygotowywać młodych Polaków do życiu w nowoczesnym świecie, aby wiedza pozwalają im w nim uczestniczyć bez utraty tożsamości i wartości ogólnoludzkich, propedeutyka filozofii powinna wrócić do programów nauczania. 14
Jak pokazuje powyższa analiza Bronisław Burlikowski koncentruje się nie tylko na historii filozofii średniowiecznej, ale także – a może przede wszystkim – współczesnej. W kręgu
zainteresowań profesora pozostaje także filozofia wczesnochrześcijańska, ze szczególnym
uwzględnieniem nurtu augustiańskiego, który rozlewał się w różnych okresach historycznych na różnorodne systemy filozoficzne, czego przykładem jest również filozofia polska.
Ponadto Bronisław Burlikowski należy do tych polskich filozofów współczesnych, któremu leży na sercu upowszechnienie filozofii jako nauki w szkołach na wszystkich etapach
nauczania, czego przykładem jest organizowanie szeregu konferencji naukowych, na których szeroko porusza się zagadnienie włączenia filozofii w system edukacyjny. Działalność
profesora nie ogranicza się tylko do bytność na konferencjach naukowych, na których
porusza się zagadnienia związane z młodzieżą, ale koncentruje się również na osobistych
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kontaktach z młodymi ludźmi i nauczycielami filozofii, przekazując im swoje zaangażowanie i umiłowanie filozofii.
Jego szeroko zakrojona działalność odnosząca się do propagowania filozofii znalazła
odbicie w swoistym uhonorowaniu jego życia zawodowego poprzez wpisanie do Encyklopedii Filozofii Polskiej, gdzie pisze się między innymi:
Na uwagę zasługują systematyczne kontakty B. z młodzieżą i nauczycielami filozofii. Zorganizował
i kierował od 1996 jako przewodniczący Okręgowym Komitetem Olimpiady Filozoficznej, który każdego
roku przygotowywał młodzież z woj. Świętokrzyskiego do Centralnej Olimpiady Filozoficznej w Warszawie. Z myślą o nauczycielach filozofii przygotował w Kielcach cykl konferencji: „Filozofia w szkole”
(1999), „Filozofia w szkole – filozofia a nauki szczegółowe” (2000), „Filozofia w szkole – filozofia
jako podstawa integracji nauczania i wychowania” (2001), „Filozofia w szkole – tradycje, przemiany,
dążenia w procesie integracji europejskiej” (2002). Spotykali się tam nauczyciele Pol., niem., słowaccy,
ukraińscy, nauczający filozofii w gimnazjach, liceach i technikach, nauczyciele akademiccy, autorzy podręczników, metodycy, w celu wymiany doświadczeń, zapoznania się z programami, konspektami lekcji itp”.
W roku 1999 Bronisław Burlikowski swoją działalnością doprowadził do powołania
Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. 15
Summary
The issue of teaching philosophy at contemporary school is the problem raised not only
by professor Bronisław Burlikowski.
According to professor Bronisław Burlikowski, the calling for an introduction of propaedeutics to philosophy to schools will be repeated until it is approved as one of the
school subjects at least at secondary school.
Moreover, Bronisław Burlikowski belongs to these contemporary Polish philosophers
who are fond of popularisation of philosophy as a school subject at all stages of teaching
which is an example of the organisation of many scientific conferences on which the issue
of inclusion of philosophy in the educational system is raised widely. Professor’s activities
do not restrain only to attending the scientific conferences on which the issues associated
with young people are raised, but they also focus on personal contacts with the young
people and teachers of philosophy, conveying to them his personal commitment and cherishing philosophy.

15

Oprac. na podstawie hasła w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin 2011 – w oparciu o W. Słomski, O
jubilacie, w: Zrozumieć świat i człowieka, Kielce 2002, s. 11-20
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Filozofowie usiłowali wartości nie tylko podzielić,
ale też scalić, to znaczy znaleźć nie tylko to,
co je między sobą różni, ale też, co je łączy.
Władysław Tatarkiewicz, Parerga.
Ku aksjologii
Rozważania nad Parergą rozpoczynamy od analizy pojęcia wartości, któremu Tatarkiewicz poświęca w swym dziełku niewiele miejsca, bo zaledwie jeden rozdział. Punktem
wyjścia do dywagacji na temat wartości (w kontekście semantycznym) staje się podstawowe
rozróżnienie na wartość ekonomiczną – utożsamianą z ceną – i wartość w sensie filozoficznym. Tatarkiewicz podkreśla, że omawiany termin pierwotnie odnosił się jedynie do
ekonomii, oznaczał ekwiwalent pieniężny za wytwór czy usługę. Z czasem słowo wartość
zaczęło nabierać szerszego, już nie tylko związanego z finansami, znaczenia. Za prekursora,
który przetransponował charakteryzowane tu pojęcie na grunt filozofii, Tatarkiewicz uznaje
Fryderyka Nietzschego:

1

Władysław Tatarkiewicz (ur. 3 kwietnia 1886 w Warszawie, zm. 4 kwietnia 1980 Tamże) – 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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Znaczenie takie [szersze] wartość uzyskała stawszy się terminem filozoficznym. A to nastąpiło dopiero pod koniec XIX w. Wydaje się, że najwięcej przyczynił się do tego Fryderyk
Nietzsche, głosząc hasło przewartościowania wszystkich wartości 2.
Autor Dziejów sześciu pojęć akcentuje, że pojęcie wartości było i w takim znaczeniu używane, lecz działo się to sporadycznie, bo termin – co już podkreślaliśmy – pierwotnie kojarzył
się z ekonomią. W tym czasie, dla oznaczenia powiązań, które współczesnym użytkownikom języka jednoznacznie kojarzą się z wartością w sensie aksjologicznym, używano terminu dobro. Proces adaptacji wartości w filozofii zakończył się jeszcze w XIX, co więcej
zyskała ona także aprobatę w środowisku naukowym. Konsekwencją takiego stanu rzeczy
było, co akcentuje Władysław Tatarkiewicz, ukonstytuowanie się terminów: aksjologia i
teoria wartości. W dalszej kolejności badacz prezentuje dzieje aksjologii, pojęcia wartości
oraz teorii wartości w ośrodkach naukowych. Historię tę rozpoczyna od szkoły austriackiej,
od której swój początek bierze teoretyczne zainteresowanie wartościami oraz ich systematyzacją.
Pierwszy ośrodek tej nauki wytworzył się w tzw. szkole austriackiej, której zwolennicy
na przełomie XIX i XX stulecia zajmowali katedry filozofii w Wiedniu, Grazu, Pradze.
Głową tej szkoły był A. Meinong, ale idee teorii wartości można wywieść od Franciszka
Brentana […]3.
W następnej części tekstu Tatarkiewicz skupia się na dookreśleniu omawianego pojęcia, stawia pytanie o istotę wartości. Czym są, jak je zdefiniować? W tym momencie podkreśla trudności przed którymi staje badacz4. Pierwszą z owych trudności jest niemożność rozłożenia
terminu na czynniki pierwsze, opisuje on bowiem proste, nierozkładalne zjawisko, „ein
Urphänomen” – jak mówią Niemcy5. Władysław Tatarkiewicz ów problem uszczegóławia,
pisząc:
To, co wygląda na definicję „wartości”, jest raczej zastąpieniem wyrazu przez inny wyraz mniej więcej
to samo znaczący, na przykład „dobro”. Albo jest omówieniem 6.
Na tej podstawie podejmuje się wstępnego zdefiniowania charakteryzowanego tu pojęcia
(przy czym zaznacza po raz wtóry, że zadanie to jest niezwykle trudne i nawet przygotowanie filozoficzne nie dodaje sprawności w teoretycznym doprecyzowaniu zjawiska):

2
3
4
5
6

W. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978, s. 60.
Tamże, s. 61.
B. Truchlińska, Pojęcie i hierarchia wartości w myśli Władysława Tatarkiewicza,w: „Parerga” 2/2006, s. 15.
W. Tatarkiewicz, Parerga…, s. 62.
Tamże.
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Omówienie takie ma zwykle jedną z dwu postaci: bądź mówi, że wartość rzeczy jest tą
jej własnością, która czyni, iż lepiej jest, by rzecz ta była, niż by nie była, bądź też mówi, że
wartość jest tą własnością rzeczy, ze względu na którą chcemy rzecz tę mieć, ze względu na
którą jest nam ona potrzebna7.
Trudności terminologiczne nie wyczerpują się jednakowoż na prostocie (czy też raczej
wieloaspektowości) pojęcia wartości. Tym, co przysparza badaczom porównywalnych
(a niewykluczone, że w niektórych przypadkach jeszcze większych) problemów, jest niestabilność pojęcia. Tatarkiewicz wskazuje na trzy źródła owej chwiejności.
Pierwszą z przyczyn jest rozróżnienie aspektu abstrakcyjności i konkretności w kontekście wartości. Otóż wartość można rozumieć jako 1) własność, którą jakaś rzecz posiada
lub 2) po prostu jako rzecz, która jest dysponentem danej własności8. Rozstrzygającą zdaje
się być w tej sytuacji propozycja rozgraniczenia reprezentacji każdej z dwóch powyższych
możliwości. Rzecz posiadająca daną własność winna być, zdaniem Tatarkiewicza (który
w swoim sposobie rozstrzygnięcia problemu powiela wzorzec Kartezjuszowy), nazwana
dobrem. Wspomniana własność powinna zaś nosić miano wartości. Przy takiej konwencji
mówi się «mieć wartość», natomiast „być dobrem”9.
Drugim aspektem niejednoznaczności terminu wartość jest – paradoksalnie – wartościowanie. W tej kwestii na plan pierwszy, w tzw. podejściu zdroworozsądkowym, narzucającym się z samej istoty terminu i jego ekonomicznych uwarunkowań, wysuwa się wartościowanie dodatnie. Przedmiot, posiadający jakąś wartość, posiada coś, co nadaje mu status
lepszego, przydatniejszego, ładniejszego, cenniejszego itd. Wszystkie te rzeczy, które są
dysponentami cech odbieranych negatywnie albo wartości nie posiadają, albo jest to wartość ujemna. Pierwszy sposób używania terminu bardziej odpowiada mowie potocznej; natomiast uczeni
teoretycy wartości mają upodobanie raczej do drugiego. Różnice między tymi sposobami używania wyrazu
«wartość» są wszakże tylko formalne, językowe, i jest ostatecznie obojętne, jak się go używa, byle używać
konsekwentnie10.
Trzecia kwestia dotyczy niemożności wyeliminowania zawężonego znaczenia terminu
wartość, które dodatkowo komplikuje praktykę stosowania pojęcia, nadając mu określony
kontekst i nacechowanie. Bardzo trudno pozbyć się tego piętna semantycznego, gdyż jest
ono uprzednie względem poszukiwań neutralności i precyzyjności terminologicznej. Wyraz
wartość pozostaje więc nadal dwuznaczny. Zamiennie stosuje się go z wyrazem dobro, lecz
7
8
9
10

Tamże.
Tamże.
Tamże. Por. B. Truchlińska, Pojęcie i hierarchia wartości…, s. 15.
W. Tatarkiewicz, Parerga…, s. 63.
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zdaje się, że zakres znaczeniowy terminu wartość jest znacznie bardziej hermetyczny
i ograniczony niż to ma miejsce w przypadku dobra. O tym wspomina także Tatarkiewicz:
kaprys języka sprawił, że przymiotnik «dobry» ma sens węższy niż «wartościowy» 11.
Szersza perspektywa badawcza względem pism Władysława Tatarkiewicza pozwala na
poczynienie pewnego zastrzeżenia. Otóż sposób postrzegania wartości przez myśliciela nie
poddał się stagnacji, z czasem Tatarkiewicz przybrał zupełnie inną optykę. Zamienność
dobra i wartości została w późniejszym okresie wyparta przez rozłączność obu pojęć.
Wspomina o tym Bogumiła Truchlińska:
W myśli Tatarkiewicza nastąpiła jednakże zmiana rozumienia wartości. Jeśli w 1919 roku
wartość była tym samym, co dobro (a dokładniej, dobro nie sprowadzalne tylko do moralnego znaczyło to samo, co wartość, a ściślej wartość dodatnia), to w kilkadziesiąt lat później nastąpiło rozdzielenie wartości i dobra (1966 r.). Czy jest to konsekwentnie stosowane
– trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ale Dzieje sześciu pojęć wyszły później niż Parerga,
zawierająca tekst z 1966 roku. Tak więc przyjmijmy, że W. Tatarkiewicz ustalił wreszcie
r o zd zie l no ś ć , a nie za mie n n oś ć terminów wartość i dobro12.
W kolejnym etapie rozważań nad wartością Tatarkiewicz skupia się na sposobie jej ujmowania. W zależności bowiem od sposobu patrzenia, widzi się cokolwiek inaczej. Zdaniem historyka filozofii, można do rozpatrywania statusu wartości podejść dwojako. Po
pierwsze, subiektywizując pojęcie. Stanowisko subiektywistyczne zasadza się na kilku założeniach, wśród których za dominujące uznać należy:
1)

Nadawanie wartości rzeczom przez człowieka, co oznacza, iż same rzeczy, ze swej

natury, wartości nie posiadają. Jedynie my mamy prawo i możliwość orzekania o wartości
lub jej braku w stosunku do danego przedmiotu czy zjawiska.
2)

Relacyjność wartości – tutaj czynnikiem decyzyjnym przestajemy być my, obser-

watorzy, czytelnicy, użytkownicy itd.; o wartości rzeczy przesądza sposób jej odniesienia się
do innych rzeczy. Znaczenia nabiera wówczas status przedmiotu, jego pozycja względem
całego układu odniesienia lub jego poszczególnych części. W tym przypadku możemy
mówić o względności wartości.
3)

Zmienność, która stanowi niejako wypadkową dwóch pierwszych czynników, tj.

czystej subiektywności oraz względności. W zależności od okoliczności, sytuacji, warunków, dana rzecz posiada wartość lub też jest jej pozbawiona. Pieniądze nie mają wartości na
bezludnej wyspie, piękne barwy nie maja jej dla niewidomego13. Takie ujęcie wartości bywa nazywane
11
12
13

Tamże.
Por. B. Truchlińska, Pojęcie i hierarchia wartości…, s. 15–16.
W. Tatarkiewicz, Parerga…, s. 65.
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trojako: po pierwsze, określa się je jako relatywizm (zdaniem Tatarkiewicza nie do końca
jest to nomenklatura adekwatna, gdyż zakłada tożsamość relatywizmu z subiektywizmem,
a co za tym idzie – wymienność obu pojęć; autor Historii filozofii podkreśla, że relatywizm
twierdzi, iż dobro i zło są cechami względnymi, zaś dobro jest dobrem d l a

k o g o ś , nato-

miast subiektywizm – dobro i zło są cechami subiektywnymi, dobro jest zależne o d k o g o ś 14); po
drugie, jako wariabilizm aksjologiczny; po trzecie wreszcie – w sytuacji uwypuklania zmienności względem czasu i warunków dziejowych – jako historyzm.
4)

Sceptycyzm aksjologiczny, a więc pogląd głoszący, że o wartościach orzekać nie-

podobna, bo są one jedynie emanacją ludzkich upodobań, pragnień, potrzeb15. W tym kontekście
nie mamy absolutnie żadnej podstawy do jakichkolwiek stwierdzeń, które posiadałyby
status pewności16.
W ostatnim punkcie Tatarkiewicz zwraca uwagę na brak pewności przy wskazywaniu
wartości jakiejś rzeczy. Nam wydaje się jednak, że tę prawidłowość rozciągnąć można na
pozostałe trzy punkty. Uzasadnieniem dla takowego poszerzenia jest subiektywny charakter
każdego z czterech ujęć. Subiektywizm, będący gwarantem nonabsolutystycznego ujmowania
wartości, jest wyrazicielem różnorodności patrzenia, a co za tym idzie – rozbieżności
w postrzeganiu. Rozbieżności te dotyczą cech (jakości) rzeczy, ich natury (tego, czym są), a nawet
ich istnienia. Z faktu zachodzenia rozbieżności poznawczych wyprowadzono wniosek, że przedmiot poznania zmysłowego jest częściowo lub całkowicie zależny (pochodny) od poznającego człowieka 17.
Tatarkiewicz wspomina także o stanowisku odmiennym wobec subiektywizmu. Podkreśla, że przy całej złożoności problemu, przy sprzeciwach środowisk postulujących podmiotowe widzenie i wartościowanie świata, istnieje równoprawne stanowisko, wyrażające zgoła
odmienne sądy, a mianowicie obiektywizm aksjologiczny. Myśliciel nie rozstrzyga sporu
subiektywistów z obiektywistami. Bez obłudy przyznaje rację podmiotowemu oglądowi
rzeczywistości, bowiem faktycznie jest tak, że mamy do czynienia z rozbieżnością i wariabilnością sądów wartościujących. Przyznaje jednak, iż istnieją takie wartości, które posiadają
charakter obiektywny, […] na przykład zdrowie jest wartością obiektywną, choćby było prawdą, że,
jak Proust sadził, dla twórczego człowieka jest niekorzystne, korzystniejsza jest choroba 18. Odbieranie
pewnym wartościom statusu obiektywnych wiąże się jedynie z brakiem reakcji na nie. Za
przyczynę takowego stanu rzeczy uznać należy złożoność ludzkiej wrażliwości oraz jej

14
15
16
17
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A. Skrobas, Dobro jako przedmiot analizy i refleksji Władysława Tatarkiewicza, w: Parerga 2/2006, s. 56.
Tamże.
Por. Tamże, s. 64–65.
Hasło: subiektywizm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk i in.
W. Tatarkiewicz, Parerga…, s. 67.
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zmienny charakter, uwarunkowany wieloma czynnikami, wśród których – najogólniej –
można wskazać okoliczności wewnątrz- i zewnątrzpodmiotowe (z racji mnogości układów
odniesienia, a także łączliwości poszczególnych elementów obu płaszczyzn, nie sposób
wymienić wszystkich możliwości).
Następstwem powyższych przemyśleń jest skupienie się na kwestii klasyfikowania wartości. W jaki sposób dokonać rozróżnienia? Co przyjąć za podstawę? – to najważniejsze
z pytań, przed jakimi stanął Tatarkiewicz. Dotychczasowe poszukiwania w tym zakresie nie
dały żadnej stabilności ani przekonania o słuszności podziałów, dlatego też autor Parergi
proponuje własną klasyfikację. Tak ją charakteryzuje Truchlińska:
Zasadnicza propozycja to podział na 1) wartości własne i pochodne […] oraz 2) podział
własnych na: wartości ludzkie (czyli właściwe tylko ludziom) i wartości rzeczy. Nie jest to
jednakże podział wyczerpujący, bo wskazuje także na wartości pośrednie – na pograniczu
ludzkich i rzeczowych. Do wartości ludzkich Tatarkiewicz zalicza: 1) wartości myśli, prawdziwość, twórczość, czyli wartości poznawcze 2) wartości działania – szlachetność, sprawiedliwość czyli w ujęciu gatunkowym wartości moralne, 3) uczucia – przyjemność czyli
wartości hedonistyczne. Wartość rzeczy reprezentują wartości estetyczne, zaś wartości
pogranicza – ludzkie i rzeczowe – wartość życia, zdrowia […]19.
Sposób klasyfikowania wartości nie zamyka omawianego problemu. Klasyfikacja staje się
punktem wyjścia do kwestii znacznie istotniejszej, mianowicie do hierarchizacji wartości.
Jak bowiem stwierdzić, która z wartości zajmuje wyższe, a która niższe miejsce na drabinie
opatrzonej etykietą aksjologia? Propozycje są dwie. Pierwsza wywodzi się od Pascala i ma –
można by rzec – charakter jakościowy. Otóż, jeśli jakaś rzecz zostaje uznana za wartość
wyższego rzędu, żadna, nawet największa ilość wartości niższego rzędu nie jest w stanie jej
zrównoważyć. Mówimy więc o nieskończonej przewadze wartości wyższych nad niższymi.
Propozycja druga ma swoje źródło w myśli Brentana. Wskazuje ona na ilościowy charakter
wartości: […] każde dobro jest dobrem skończonym i od innych dóbr jest wyższe lub niższe, zależnie od
ilości. Jest duże i małe zadowolenie, duże i małe poznanie, więc też niepodobna powiedzieć, że w hierarchii
wartości wiedza stoi wyżej od zadowolenia, czy zadowolenie od wiedzy. W myśl tego istnieje hierarchia
dóbr, ale nie stała hierarchia wartości, a w każdym razie nie ma hierarchii tak niewzruszonej, jak ta,
którą przyjmował Pascal20. Wspomniana hierarchizacja oraz wartościowanie (jako formy porządkowania świata) odnoszą się, o czym w tym miejscu musimy wspomnieć, do jeszcze
jednego ze szkiców zawartych w omawianym tomiku. Chodzi o tekst Wielcy i bliscy, tu także
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B. Truchlińska, Pojęcie i hierarchia wartości…, s. 16.
W. Tatarkiewicz, Parerga…, s. 70.
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jest mowa o swoistym kategoryzowaniu świata, o nadawaniu wartości w specyficzny sposób.
Opisany wyżej tok rozmyślań Władysława Tatarkiewicza nad pojęciem wartości stanowi
niejako zarys i wprowadzenie do szczegółowych analiz terminu. Szkic ma charakter bardzo
ogólnikowy, brak w nim wyczerpujących, a raczej satysfakcjonujących uzasadnień dla niektórych stwierdzeń (choćby dla wskazania tylko dwóch sposobów hierarchizowania wartości), brak też konkretów. Tekst stanowi pewną wskazówkę, odsyła do innych źródeł, obliguje, by dla pełności obrazu sięgnąć do literatury z zakresu aksjologii. Po lekturze ma się
wrażenie niedosytu, ale także poczucie niemożności opowiedzenia się za propozycjami
badacza lub też przeciw nim. Mamy bowiem za mało danych. Wydaje się, że zamierzeniem
autora było tylko zarysowanie problemu, postawienie go pod rozwagę czytelnika, który
w swym sumieniu, dla rzetelności własnych osądów, musi odszukać pozostałe płaszczyzny
problemu.
Niejako na marginesie warto przy tej okazji zauważyć, że omawiany rozdział czy też artykuł – opatrzony tytułem Pojęcie wartości – uzupełnia charakterystyczny podtytuł: …czyli co
historyk filozofii ma do zakomunikowania historykowi sztuki. W ten sposób myśliciel, podejmując
rozważania o charakterze aksjologicznym, nadaje właściwy kontekst dla dalszych rozważań
o charakterze estetycznym, dla których podstawowymi kategoriami pojęciowymi są kwestie
piękna, odbioru estetycznego, ekspresji. Uwzględnienie owego kontekstu sprawia, że
uświadamiamy sobie np. pojęcie piękna w łączności z systemem aksjologicznym, postrzegamy piękno przez pryzmat wartości i nauki o wartościach. Dzięki temu zyskuje nasza
refleksja zarówno o wartościach estetycznych, jak też rozszerza się treść dociekań na płaszczyźnie aksjologicznej.
Summary
The author of the article entitled On axiology in Wladyslaw Tatarkiewicz’s Parerga analyses
the concept of value which Tatarkiewicz devotes little space to in his book as it is only one
chapter. The starting point for discussion on the issue of value (in terms of semantics)
becomes basic differentiation between economic value – identified with the price – and
value in the philosophical sense. Tatarkiewicz emphasizes that this term originally referred
to economics only, and it meant the equivalent for a product or service. With the time
passing by, the word “value’ began to have a broader meaning, not only the one related to
financial issues. The precursor who transferred the concept characterized here to the area
of philosophy is, according to Tatarkiewicz, Nietzsche. In this way, the thinker, taking into
consideration the axiological character, creates proper context for further consideration of
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the aesthetic character, for which basic conceptual categories are the issues of beauty, aesthetic reception or expression. Taking this context into account makes us realize, for instance, the concept of beauty in connection with the axiological system, beauty through the
angle of values and science about values. Thanks to that, the content of our inquiry – on
the axiological plane, expands.
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Wstęp
Tischner przedstawiając Ja aksjologiczne, dzieli się nami bardzo osobistym spostrzeżeniem, mówiąc wprost, że w uobecnionym doświadczeniu ludzkiej egzystencji, w życiu każdego z nas, tworzy się jakiś spór transcendentaliów1, który zawsze przekłada się na „dramat
wartości”2 w ludzkim życiu. Co to oznacza?
Otóż, by móc żyć transcendentaliami3: poznawać prawdę, czynić dobro, przeżywać
piękno, człowiek musi być wolny. Ale przecież będąc już wolnym, w jego życiu może być
tak, że będzie, po stronie zła i będzie je czynił, a ostatecznie nigdy nie doświadczy prawdy,
dobra i piękna, lecz tylko fałsz, zło i brzydotę, które jemu zawsze będą kojarzyć się ze
złem. I jakkolwiek, człowiek mając możliwość sięgnięcia po ideały, jakimi są: prawda, dobro i piękno. Z jakiś sobie znanych powodów nie sięga. Pytanie dlaczego? Wydaje się, że
odpowiedź jest prosta, aby człowiek mógł sięgać po te trzy ideały, zwane też i transcendentaliami, musi on być wolnym. Ale przecież będąc wolnym, bywa i tak, że nigdy po nie sięgnie.

1
2
3

J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 256.
J. Tischner, Myślenie w żywiole piękna, Kraków 2004, s. 20.
Za transcendentalia uznaje się prawdę (verum), dobro (bonum) i piękno (pulchrum), w myśl panującego w klasycznej metafizyce chrześcijańskiej poglądu, że każdy byt jest niesprzeczny, poznawalny i umiejscowiony w strukturze rzeczywistości. Uznanie prawdy, dobra i piękna za transcendentalia ma źródło w chrześcijańskiej koncepcji rzeczywistości jako dzieła Boga. Koncepcję transcendentaliów rozwinął w pełni św. Tomasz z Akwinu.
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Na tym tle, jest jakaś dramaturgia ludzkiego losu i dokonuje się ów „dramat wartości”, który mówi o człowieku, że on chociaż jest wolnym człowiekiem, często stoi w rozterce, pytając siebie samego co robić, czy czynić dobro, czy też je nie czynić?. Tak właśnie możliwość
czynienia dobra, równolegle za sobą pociąga możliwość czynienia zła. Często on w swoich
poglądach uważa, że dobro bez zła istnieć nie może. A przecież to Bóg dał człowiekowi
wolną wolę i może on być dobry, ale może być także zły i tylko od niego samego zależy,
jaki on ostatecznie będzie. I chociaż żaden człowiek nie jest z reguły zły. To jednak, tylko
od niego samego zależy, czy będzie się w swoim życiu kierować wartościami: prawdy, dobra
i piękna.
Rozważając transcendentalia, ostatecznie Tischner zaprasza do poszukiwania idealnej
prawdy, idealnego dobra i piękna. Poszukując, świadomie swoją filozoficzną refleksję zatrzymuje na ludzkiej twarzy, przede wszystkim twarzy tego drugiego. I wprost wyznaje,
będąc o tym przekonany, że twarz zawiera w sobie jakiś odblask idealnego piękna, idealnego dobra,
idealnej prawdy4.
Prawda
Tischner, twierdząc na gruncie swoich filozoficznych rozważań, że człowiek pozbawiony wewnętrznej prawdy5, oczekuje pełnego scalenia. Tym narzędziem, które może odegrać
pozytywną rolę przy tym scaleniu, jest prawda, ów podstawowy nośnik, a zarazem budulec
duchowego tworzywa, tak koniecznego dla czynienia dobra i kształtowania piękna6. Przyjmując
to założenie, Tischner twierdzi, że dla dokonania tego scalenia, ważniejsza jest prawda
faktyczna, której podstawowym kryterium jest przede wszystkim wartość.
Pojęcie wartości, u Tischnera przybiera szczególne znaczenie, zwłaszcza gdy chodzi
o prawdę. Zdaje sobie on sprawę, ze tradycyjna antropologia nie jest zdolna odsłonić
w pełni cały egzystencjalny wymiar ludzkiego życia. Również nie mogą tego uczynić aprioryczne systemy aksjologiczne, zwykle opierające na zewnętrznych wobec podmiotu pierwszych zasadach. Jedynie ważną jest dla pełnego zrozumienia ludzkiego losu, ukazanie wartościowych treści w jego istnieniu, która jest jako taka faktem obiektywnym, której sens jest
stwarzany w życiu konkretnego podmiotu, w jego realnej sytuacji egzystencjalnej. To w niej
zarysowuje się jakaś prawda faktyczna, która jest zarazem konkretną wartością, będącą
jednocześnie podstawowym kryterium prawdy.

4
5
6

J. Tischner, Filozofia dramatu, Paris 1990, s. 69.
J. Tischner, Myślenie według wartości, dz. cyt., s. 312.
R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1975, s. 13.

Lumen Poloniae – NR 2/2012

Zagadnienie prawdy, dobra i piękna według Józefa Tischnera

67

Konkretny podmiot, w refleksji filozoficznej Tischnera jest przede wszystkim odniesiony, wpierw do kryterium prawdy, a dalej do dialogu z drugim. Otóż, człowiek w swojej
podmiotowości zawsze w jakimś własnym wymiarze osobowego życia realizuje jakąś konkretną wartość, dla przykładu: buduje własny dom, albo zdobywa wiedzę przedmiotową na
uniwersytecie, czy też realizuje inny cel, ważny dla własnego życia. W całej rozciągłości
egzystencjalnego wymiaru ludzkiego życia, zachodzi ścisły związek między wartością
a prawdą. Ten związek, Tischner ilustruje następująco, mówiąc, że aby rozmowa była rozmową,
trzeba mówić prawdę. Podobnie z pracą, aby praca była pracą, musi osiągnąć prawdę 7. Jednak, chcąc
być rzetelnym, Tischner pisze o szerszym kontekście jaki zawiera się w prawdzie. Stąd, on
mówi wpierw o prawdzie poznania, obok niej wymienia prawdę w rozmowie – dialogu
i w końcu wskazuje na prawdę bycia, który jest szczególnym przedmiotem jego zainteresowania.
Rozpatrując prawdę bycia, Tischnera odsłania jej realistyczny kontekst, bowiem jego zdaniem dotyczy ona konkretnej egzystencjalnej sytuacja życia ludzkiego – owego podmiotu,
którego jedynie prawda bycia może ująć w całej jego realności. Zatrzymując się nad tym,
Tischner sięga po myśl Hegla. Dlatego za nim pozwala sobie sam odpowiedzieć, że problem
prawdy i nieprawdy nie jest wyłącznie problemem stosunku człowieka do rzeczy, ale również a nawet
przede wszystkim problemem stosunku człowieka do samego siebie i stosunku do innych ludzi 8. Zatrzymując się za tym przy prawdzie bycia, Tischner zakłada, że jej obecność w relacji między
ludźmi, przybiera kolosalnego znaczenia, bowiem staje się fundamentalną zasadą dla ich
osobowego istnienia człowieka. Konsekwencją jaka z tego powstaje jest daleko idąca,
a mianowicie, obecność prawdy w relacji z człowieka z tym drugim, zawsze sprowadza się
do obecności prawdy na poziomie człowiek – rzecz. Zaś, brak prawdy pomiędzy ludźmi,
zawsze przekłada na jej nieobecność na tym poziomie, a mianowicie, człowiek – rzecz. Za
tym realizm prawdy stanowi ważne samo w sobie zagadnienie. Stosując tutaj definicję
prawdy, określającą zgodność poznania z rzeczą, nie napotykamy na większe trudności ze
stwierdzeniem prawdziwości poznania.
Następnym ważnym problemem, jaki rozważa Tischner w refleksji o prawdzie, to jej
umieszczenie w relacji człowieka do samego siebie, bądź do drugiego. Umieszczając ją w tej
podwójnej relacji, sam zdaje sobie sprawę z nowych o wiele większych trudności natury
metodologicznej. Powstałe trudności wynikają z dość prostego pytania, jak twierdzi Tischner, a mianowicie z samego procesu poznania prawdy. Tutaj zawiera się owa trudność, tym

7
8

J. Tischner, Etyka solidarności i homo sovieticus, Kraków 1992, s. 98.
J. Tischner, Spowiedź rewolucjonisty, Czytając „Fenomenologię ducha” Hegla, Kraków 1993, s. 108.
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bardziej, że jest ona związana z nadaniem w procesie poznania prawdy, jednoznacznych
cech obiektywności.
W związku z tym, Tischner dostrzegał tutaj podwójne oblicze prawdy, mianowicie
prawdę moja własną i prawdę drugiego9. Ta pierwsza, w jego opinii przybiera sens ogólny 10.
Obecność prawdy jest uchwycona poprzez różnicę wynikającą z o obecności przeciwieństwa aksjologicznego. Tischner uważa, że jeśli prawda jest obecna, jako określenie porządku
bytowego, to ona jest zarazem przeciwna temu, co wnosi brak tego porządku. Właśnie tak
jest, gdyż sama prawda ma inne znamiona, aniżeli fałsz. I tutaj, Tischner operuje znamiennym przykładem fałsz istnienia grzesznika odsłania prawdę świętości, fałsz zdradzonej obecności
ukazuje prawdę wierności11.
Tak ujmując zagadnienie prawdy, Tischner ostatecznie dochodzi do wniosku, że ona jest
całkowicie obecna w całej przestrzeni ludzkiego losu. On zawiera, w funkcji historycznego
czasu, jakąś specyficzną, tylko sobie daną treść, która w sensie potocznym, raz dotyka dobra, a innym razem zła. Rozważając tę treść, krakowski myśliciel uważa, że z tego wynika
jakiś konkretny zapis doświadczenia, wynika przede wszystkim z tego, iż to ja „jestem”
obecny w tej treści, jestem wpisany w konkretne doświadczenie egzystencjalnoaksjologiczne.
Takie zapatrywanie na prawdę poprzez takie doświadczenie, pozwala Tischnerowi wydobyć całą gamę zdarzeń, które maja własną kwalifikacje moralną, co więcej już same odczytywane w perspektywie prawdy, nabierają właśnie taką kwalifikację. Aby zrozumieć ten
problem, Tischner przedstawia biblijną historię kuszenia Adama w raju. Otóż, ona jest nie
tyle problemem kuszenia, co przede wszystkim zawiera w sobie głębsza prawdę o samym
człowieku, o jego kondycji intelektualnej i moralnej. Za tym kwalifikacja jego zdaniem tak
daleko przekracza obszar postawy egzystencjalnej biblijnego Adama i dlatego poprzez jego
los, on chce w kwalifikacji moralnej odczytać cały los człowieka. Odkryć w tym wydarzeniu
całą prawdę o człowieku, jako takim12. Co więcej Tischner uważa, że to doświadczenie daje
nam współczesnym podstawę do stwierdzenia, iż coś jest czymś dobrym, lub ktoś jest kimś
dobrym, albo odwrotnie wszystko jest złe. Stąd, on uważa, że człowiek z własną prawda
jest ciągle obecny w przestrzeni swoich ludzkich dziejów, tej własnej historii życia, która
jest ciągłym zapisem rozmaitych wydarzeń i faktów, raz dobrych, a innym razem złych. To
w nich jest miłość i jej brak, poświęcenie często wpisane w heroizm służby i oddania wyż9
10
11
12

J. Tischner, Filozofia dramatu, Paris 1990, s. 245.
Tamże, s. 217.
Tamże, s. 245.
Por, Tamże, s. 206.
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szym wartością, ale także podłość i zdrada. Można powiedzieć za Tischnerem, że ta swoistego logika stanowi prawdę w człowieku i stanowi ją, nakreślając przez to dialogiczny sens
prawdy.
W kontekście obecności prawdy, sposób poznania drugiego człowieka nabiera szczególnie kluczowego znaczenia. Tutaj, Tischner posługuje się formą aksjologicznego przeciwieństwa, dzięki temu jego zdaniem łatwiej jest zrozumieć ludzki los. Właśnie na drodze poszukiwania prawdy o ludzkim losie, wiele systemów filozoficznych, w swoje rozważania wprowadziło świat przeciwieństw, aby wydobyć dzięki nim sens ukrytej prawdy o człowieku.
Dla przykładu – filozofia marksistowska operuje dla potrzeb swojej własnej interpretacji
dziejów człowieka zagadnieniem przeciwieństwa. Kluczem dla zrozumienia losu człowieka
jest samo przeciwieństwo, ilustruje to dobitnie walka klas. Przez nią – zdaniem marksistów
- człowiek dochodzi do prawdy własnych dziejów. Inaczej jest w filozofii Nitzschego,
u niego pełną prawdą o człowieku jest jego konsekwentny sprzeciw przeciw Bogu. Jeszcze
inaczej patrzy Heidegger, który z kolei omawia dialektykę przeciwieństwa, która wyłania się
z doświadczenia śmierci. Wówczas prawda jest niczym innym jak odpowiedzią, na przenikającą człowieka śmierć. Natomiast strukturalizm w ujęciu Levi-Straussa oznacza, że to
opozycyjna funkcja świadomości konstytuuje przestrzeń społeczną, dzięki której dopiero
odsłaniają się prawdy ludzkie. Jeszcze inaczej patrzy Jaspers, który mówi, że dopiero sytuacje graniczne, w których waży się ludzkie być albo nie być, ukazują to, czym, albo też kim
człowiek jest on naprawdę. Ta złożoność podejść i rozwiązań, odsłania złożoność samej
problematyki wokół prawdy. Właśnie, mając ją na uwadze, Antoni Kępiński – polski psychiatra i lekarz, tak ową prawdę o człowieku przedstawia, mówiąc po prostu, że prawda
człowieka odsłania się tam, gdzie jest jego miejsce obecności. To miejsce obecności sprawia, że człowiek
nie jest ani naszym współpracownikiem, ani przeciwnikiem, ani władcą czy poddanym, lecz
tym, któremu najpierw i przede wszystkim po prostu pozwalamy być13.
Natomiast człowiek występujący w relacji do drugiego, jako istota rozumna, co znaczy, ze
powinien działać w świecie prawdy14, tj. kierować się w swoim działaniu odpowiedzialnością za
swój czyn. Dlatego też, wpierw sam wobec siebie samego, powinien stać się sobą, a dopiero
potem powinien świadomie uformować kształt, jak i treść oraz charakter swojego czynu,
tak aby działać mógł w prawdzie. Zatem prawda stanowi podstawę dla ludzkiego czynu, co
więcej, ona stanowi podstawę dla wszystkich ludzkich czynów.

13
14

Por, Tamże, s. 246.
J. Tischner, Etyka solidarności …, dz. cyt., s. 35.
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Jednak prawdy nie da się zrealizować, jeśli w ludzkim czynie zabraknie odpowiedzialności.
Ten ważny moment o tyle jest istotny, dla tak budowanej wizji człowieka przez Tischnera,
że jak on uważa, ostatecznie może być i tak, iż z tych czy innych powodów, człowiek prawdzie może nie podołać, a co dopiero tutaj mówić o odpowiedzialności za nią. Dzieje się
właśnie tak, albowiem często w nim samym tkwi jakiś oścień zła, jakaś skłonność do fałszu.
Dlatego – uważa Tischner - tak ważnym jest podjąć się odpowiedzialności za siebie samego,
a to jest zawsze możliwe, gdy tylko człowiek przestanie kłamać 15. Tylko wówczas, takim
sposobem swojego życia, może podjąć radykalną walkę z wszelkim przejawem kłamstwa.
Następstwem tej sytuacji, będzie dopiero to, że stanie on wobec możliwości zrealizowania
w swoim życiu wszystkich godziwych postulatów i dobrych celów.
Według Tischnera, postulat bycia człowiekiem autentycznym, dopiero daje podstawę dla
zrealizowania dobra, niezależnie od występujących okoliczności i trudności. Tischner przeanalizował ten problem na przykładzie nauki, która przede wszystkim powinna walczyć
z własnymi nauki. Jej fundamentalnym celem jest poszukiwanie prawdy i w świetle tej prawdy
wyjaśnienie całej rzeczywistości, jaka otacza człowieka. Brak tego założenia sprawia, iż
człowiek może się stać narzędziem, owym przedmiotem wykorzystywanym dla złych celów. Wówczas, tak może się stać z nim, jak zresztą było to w przeszłości, gdy rozmaite
formy ideologicznego i pragmatycznego nacisku pozbawionego jakichkolwiek odniesień
moralnych na nowo zaczną go wykorzystywać i przyporządkowywać dla swoich celów.
Na polu badań naukowych, prawda zawsze wymaga od człowieka obiektywizmu i wspaniałomyślności. Tischner w swojej naukowej analizie prawdy, zwrócił uwagę na fakt, że w jej
poznawaniu konieczna jest taka postawa, która mogłaby uchwycić prawdę obecna w drugim
człowieku. Jego zdaniem, tylko w prawdziwym dialogu, dzięki poznaniu różnych poglądów,
możemy dojść do prawdy. W dobie postępu cywilizacyjnego – odpowiedzialność za jego
owoce występuje tylko wówczas, kiedy człowiek w całej swojej świadomości żyje postulatem  być w prawdzie16.
Przenosząc powyższą tezę z pola badań naukowych na życie codzienne człowieka, Tischner zauważa wzajemne powiązanie i zbieżność. Dla przykładu – w etyce, wartości
i normy moralne, wówczas są zrozumiałe i przestrzegane przez człowieka, jeśli tylko jest
zachowywane podstawowe kryterium – prawda jest zachowywana we wszystkich dziedzinach ludzkiego życia. Tutaj prawda jest fundamentalnym warunkiem rozwoju człowieka

15
16

Por, M. Czartoryska, Aksjologia w ujęciu ks. prof. Józefa Tischnera, praca magisterska napisana pod kierownictwem prof.
Józefa Jaronia w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 1995, s. 60.
J. Tischner, Etyka solidarności…, dz. cyt., s. 24.
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i trwałości jego relacji z innymi. Co więcej, ona jest warunkiem koniecznym dla wszelkiego
autentycznego postępu.
Dobro
Kolejnym kluczowym tematem w filozoficznej myśli Tischnera, niewątpliwie jest pojęcie
dobra. Stanowi ono konkretną, a zarazem realną wartość dla człowieka i podobnie, jak prawda, odgrywa ważną rolę w jego doświadczeniu egzystencjalnym, odsłaniając przy tym duchową głębię człowieka17. Jednak ze względu na obecność w życiu ludzkim, tak specyficznej wartości, jaką jest dobro, doświadczenie egzystencjalne człowieka, przyjmuje nowy wymiar
i staje się, już doświadczeniem agatologicznym i przybiera wyraźnie charakter etyczny. Co
więcej, zawiera w sobie, także pierwiastki doświadczenia metafizycznego.
U Tischnera samo pojęcie dobra jest ściśle związane z wizją człowieka. W nim samym,
on umiejscawia pojęcie dobra, uważając je za źródło, z którego bije wszelki sens dla istnienia
człowieka. Z drugiej strony, Tischner dobrze wie, że człowieka dotyka szczególna dramaturgia losu. W tym kontekście, tę dramaturgie ludzkiego losu, Tischner odwołuje do wydarzenia spotkania, by jeszcze raz zmierzyć się, tym razem z dobrem człowieka.
Otóż, dramat człowieka, w przekonaniu Tischnera, szczególnie ujawnia się wobec jego
biedy egzystencjalnej. To on, w jakiś szczególny sposób dotyka człowieka, ale u każdego
nieco inaczej. Niemniej jednak, w momencie dotknięcia, budzi się w człowieku żywe chcenie bycia dobrym i to nie tylko wobec samego siebie, ale również wobec drugiego człowieka.
Tak wyzwolona nowa postawa u człowieka, zwykle jest nacechowana jakąś autentyczną
troską pragnienia odsłonięcia w sobie dobra, które byłoby budulcem nowego życia i formułą
nowego urzeczywistnienia życia. Z tym momentem wyjawia się coś szczególnego w postawie życiowej człowieka, Tischner zdefiniował to coś, jako pragnienie18. Wówczas, w nim
dokonuje się pewne przegrupowanie wewnętrznych sił. Konsekwentnie, człowiek odwracając się od swojej przeszłości, zwraca się ku przyszłości. To ku tej nieznanej przyszłości
kieruje go obecne w jego życiu pragnienie. I jakkolwiek pragnienie jest obecne w jego egzystencjalnym doświadczeniu, to jednak nie tyle ono jest punktem wyjścia po nowe, co raczej
narastająca tęsknota.
Takie rozumienie pragnienia, w kontekście uobecnionej tęsknoty, zdaniem Tischnera,
wprowadza w życie człowieka świadomość określonego braku, którym jest nieobecność
kogoś lub czegoś. Złożoność tej sprawy, Tischner wyjaśnia mówiąc, że to pragnienie nie jest

17
18

J. Tischner, Studia z filozofii świadomości, Kraków 2006, s. 365.
J. Tischner, Filozofia dramatu…, dz. cyt., s. 36.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

72

Wiesław Bożejewicz

pragnieniem pełni, jeśli przez pełnię rozumieć będziemy pełny rozwój wszystkich władz człowieka i zawartych w nich możliwości. Kto dąży do pełni, ten nie wyleczył się jeszcze z egoizmu – pozostaje w sobie
i zamyka się w obszarze siebie. Pełnia jest celem pożądania, lecz nie jest celem pragnienia 19.
Za tym, dla Tischnera wątek pragnienia stanowi pewien bardzo ważny element prowadzenia dyskursu o człowieku. Stanowi ono pewne otwarcie się na drugiego człowieka.
Gdzie w polu własnych doświadczeń, obecność drugiego człowieka jest niezwykle ważna dla
zrozumienia „prawdy”, ale także dla podjęcia dobra w imię prawdy. Tak więc, uobecnienie
pragnienia jest w pewnym stopniu swoistą tęsknotą. Można powiedzieć, że tak realizujące się
pragnienie w tęsknotę, już zdwojone w życiu osobowym człowieka staje się pewnym sprawczym motorem, wewnętrzną mocą, która wie czego chce, nawet – powiada Tischner – wtedy,
gdy (on - człowiek) wzbrania się i nie chce20.
Tischner, w swojej filozoficznej refleksji nad istotą dobra, często w swoich rozważaniach
posiłkował się tekstami Levinasa. Wyjaśnienie fenomenu dobra, upatrywał w studium nad
człowiekiem, dla którego dobro było owym pragnieniem stale urastającym do tęsknoty i zarazem spełniającej się w nieodległej przyszłości. I jakkolwiek bywa tak, że człowiek wie, co
jest dla niego dobre, to jednak dobra, jako takiego najczęściej nie spotyka w zasięgu swoich
doświadczeniach egzystencjalnych. Bowiem, sam na początku żyje jakimś przeświadczeniem, że chociaż wydaje jemu się przez chwilę, że jest już w posiadaniu dobra, to jednak po
pewnym czasie odkrywa, iż tego co ma nie może nazwać dobrem, gdyż jest ono niewystarczające i co więcej, nie zadawala go w żaden sposób. Odkrycie tego we własnym egzystencjalnym doświadczeniu sprawia, że człowiek pozostając nadal niespokojnym, postanawia
poszukiwać dalej dobra. Tak ujawniona rzeczywistość w jego zapisie egzystencjalnego doświadczenia wyraźnie odsłania realizm pragnienia, które staje się bliżej nieokreśloną tęsknotą.
Wówczas, człowiek niosąc takiego rodzaju doświadczenie, stara się jeszcze z większą energią i poświęceniem, poszukiwać dobra.
To poszukiwanie, zdaniem Tischnera, otwiera u człowieka pragnienie metafizyczne, które
dotyczy kwestii absolutu. Zwykle jest to pragnienie nieosiągalne i niedostępne. Ono po prostu w życiu ludzkim się nie spełnia. Niemniej jednak, pojawienie się pragnienia na horyzoncie
agatologicznym sprawia, że powstaje różnica pomiędzy faktem a ideą, możliwością a rzeczywistością. W konsekwencji mamy nową sytuację, przed którą człowiek staje ze swoim
pragnieniem. On widzi, że dobro tak bardzo pożądane, wymusza na nim zebrania więcej sił
moralnych i intelektualnych, lepszego przygotowania się pod każdym względem. A to
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z kolei prowadzi do poszerzenia, a zarazem do pogłębienia egzystencjalnego doświadczenia, tak bardzo potrzebnego w sformułowaniu rozmowy i dialogu z drugim człowiekiem.
Tischner uważa, że dotykanie w jakikolwiek sposób pragnienia metafizycznego, z zasady
prowadzi człowieka ku wysokości, tj. ku nowym aktom, które dopiero mają nastąpić w jego
życiu. W konsekwencji to prowadzi do zróżnicowania pragnienia Otóż, pragnienie ma swą
podstawę dobroci, pragnienie kieruje człowieka ku wyżynom dobra, pragnienie sprawia, iż człowiek jest
gotów umrzeć za t, co niewidzialne21. Tutaj Tischner zgadzając się z Lewinasem, tak naprawdę
odwołuje się do Platona. Dzięki czemu twierdzi, że to nie byt jest zasadą dobra, lecz dobro jest
zasadą bytu22. Już Lewinas zauważył, że dobro zawiera się w epifanii twarzy drugiego człowieka.
To sprawia, że na drodze spotkania uobecnia się wraz z obecnością drugiego człowieka nowa
perspektywa dobra.
Dlatego też, na gruncie wydarzenia jakim niewątpliwie jest spotkanie z drugim człowiekiem, wyjawia się podstawowe pytanie, a mianowicie, nie to, gdzie i jak może człowiek znaleźć
szczęście, ale to, jak jest możliwe poświęcenie własnego szczęścia dla ocalenia bliźniego23, staje się czymś
ważnym, ostatecznie czymś prawdziwie dobrym. Takie podejście Tischnera do kwestii dobra,
odbiega całkowicie od myśli Platona, dla którego dobro było jedynie sprawą idei, przez to
czymś dla człowieka dalekim, a nawet obcym i nigdy nie możliwym do zdobycia.
Tutaj, tischnerowska myśl odwołująca się do Lewinasa ma niezwykły dowód, w postaci
zapisanego czynu męczeństwa, jaki dokonał polski franciszkanin, święty Maksymilian Maria
Kolbe w niemieckim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu w okresie II wojnie światowej. Ten nadzwyczajny czyn polskiego męczennika w pełni wpisuje się w logos dobra, gdzie
jego działanie jest zawsze ukierunkowane na drugiego człowieka. Ten społeczny wymiar
ludzkiej natury, tutaj odsłonił w pełni ludzkie pragnienie, które nieustannie mówi nam, że
człowiek zawsze chce być i pozostać dobrym. Właśnie tak uobecniony w ludzkiej naturze
instrument rozumnej woli, wyznacza jasne kryteria działania. Dla Levinasa tym kryterium
był drugi człowiek i jego dobro, dla św. Maksymiliana Kolbego było to jeszcze coś więcej, był
to czyn ocalenia szczęścia drugiego człowieka, nawet za cenę utraty własnego życia. Zaś dla
Tischnera uwrażliwionego na taki kształt logosu dobra, zasadą przyjętą dla własnej filozofii
człowieka stało się już wezwanie, być dobrym znaczy – czynić to, co dobre24.
To wezwanie nabiera nowego i zarazem istotnego znaczenia w kontekście dramatu
człowieka. Dlaczego? Otóż, w jego świadomości rozgrywa się szczególnego rodzaju napię21
22
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cie, które swoją podstawę ma w logice dobra i bytu. Ta pierwsza – logika dobra rozgrywa się
w świecie pragnienia, nowej nadziei na spełnienie się dobra. Do tego chce, co więcej bardzo
pragnie dojść człowiek. Logika bytu wyznacza warunki rzeczywistej niemożliwości, wprowadza ramy ograniczeń, wskazuje na całą sferę cielesności człowieka, która jest często
przeciwna wszelkim pragnieniom dobra.
Dlatego też, ulubioną tezą, którą Tischner bardzo często powtarza jest stwierdzenie
o ziarnie dobroci obudzonym w człowieku przez dobro25. I jakkolwiek bywa i tak, że dobro jest często nieobecne i niepojmowalne, bowiem stoi realnie gdzieś indziej. A człowiek, jakkolwiek
stoi przed nim, to często go nie dostrzega. Zwykle w takiej sytuacji, on wie, że dobro jako
takie zawsze jest, ale wie też i to, że ono jest w tej chwili jeszcze poza nim. Dlatego dzieje
się to tak, iż dobro jest po prostu Dobrem absolutnym i nieskończonym. A wejście tego
Dobra w życie ludzkie wnosi coś, czego jeszcze nie było – nową międzyludzką więź. Tym
Dobrem tak jak dla Levinasa, tak i dla Tischnera jest Bóg-Abrahama26.
Dla Tischnera tak rozumiane Dobro, naturalnie wnosi w ludzkie życie nadzieję tryumfu.
A tryumf oznacza zwycięstwo dobra nad tym, co dobru przeciwne 27. Dlatego też, powie Tischner,
sam idea tryumfu wprowadza do filozofii człowieka ważny element poznawszy, który pozwala lepiej, odczytać naturę dobra, a później je zrozumieć. Dzieje się to w ten sposób, iż
dobro z samej istoty zawsze dąży do zaistnienia, a co więcej do zawiązania trwałych więzi
pomiędzy ludźmi. Również, dobro jako takie, wnosi w relacje międzyludzkie zasadę sprawiedliwości. Aby jednak ona zaistniała, koniecznie dobro musi przyjąć stopień heroiczności.
Dzięki niej dopiero dobro jest na tyle mocne, że zdolne jest przeciwstawić każdej formie zła.
W tych warunkach - twierdzi Tischner - dopiero dobro jako już prawdziwe dobro spełnia
się, niezależnie od okoliczności i innych uwarunkowań. Wówczas staje się z jednej strony
wezwaniem, zaś z drugiej, staje się szczególnym zadaniem. Wtedy, ono jako takie zawsze
zdąża do prawdziwego Dobra. Dlatego też, aby tak było, musi zajść określona perspektywa
dla ludzkiego działania. Wpierw, perspektywa aksjologiczna, która jako perspektywa działania wolności, rozumu i sumienia28, zawsze zdolna jest ukazać właściwe sposoby dokonania
dobra. Rozmiary tej perspektywy zależą od poczucia siły człowieka, dlatego mogą być, raz
mniejsze, a innym razem większe.
Tischner odczytując nieustannie naturę człowieka, zatrzymuje naszą uwagę na prawdzie o
niej, mówiąc nam, że ona posiada uobecnione dobro, które tej naturze nadaje swoistego
25
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rodzaju siłę. O tym mówi, agatologiczny horyzont, który towarzysząc ludzkiej świadomości, zakreśla wciąż nowe granice dobra. Dzięki temu, człowiek nieustannie na drodze swojego życia dzieli się dobrem z drugim człowiekiem.
Piękno
Pojęcie piękna jest zależne od stopnia i rozwoju ludzi. Oczywiście, sam rozwój w poszczególnych społecznościach był i nadal jest bardzo zróżnicowany. Najbardziej, zagadnienie piękna potraktowano w kulturze chrześcijańskiej. Religia katolicka bardzo inspirowała
kulturę, dostarczając jej nowych treści, idei i motywów.
Zdaniem F. Konecznego, twórcy nauki o cywilizacji, piękno posiada niezwykle ważne znaczenie w badaniach nad moralnością 29. Z tej perspektywy patrząc na piękno, można zwrócić
uwagę na charakter każdego człowieka, a szczególnie na kobiety, które bardzo dużo uwagi
poświęcają sprawom piękna, dbając w ten sposób o swoją urodę. Zresztą niemal w każdej
zbiorowości, zagadnienie piękna odgrywało ogromne znacznie dla kształtowania ich wspólnego życia.
W historii filozofii mamy licznych myślicieli, którzy podjęli się refleksji nad pięknem, już
pitagorejczycy dostrzegali w pięknie ład i proporcję. Z kolei sofiści za piękno uważali tylko to,
co jest przyjemne w życiu ludzkim. Platon, kategorię piękna umieścił w świecie idealnym.
Arystoteles w pięknie dostrzegał ład i proporcję. Z kolei, św. Tomasz z Akwinu in stricto senso
zagadnienie piękna odnosił do sztuki, to jednocześnie stwierdzał, że piękne są rzeczy, które
podobają się, gdy się je ogląda30, dlatego też wypracował teorię piękna, która według niego mówi, że piękno zależy od doskonałości, proporcji i blasku 31.
Nie co inaczej zagadnienie piękna porusza Tischner, który na gruncie filozofii człowieka,
dostrzega jego ścisły związek z aspektem tragizmu32. Polega on na tym, że wewnętrzna prawda
człowieka, jego „ja” (jaźń), ludzkie oikeion – określa się i wyraża w dramacie i poprzez dramat33.
Umiejscowiony on jest w tragedii, której z kolei sens tkwi w przeżywaniu spotkania. W nim
zachodzi spełnienie pragnienia, szczególnie gdy chodzi o pragnienie piękna. Jednak i tutaj może
zajść sytuacja, w której owo pragnienie piękna się nie spełnia. Zresztą zawsze jest tak, iż pragnienie niespełnione, staje się oczywistym brakiem posiadania, które zwykle ciąży ku tragedii34.
29
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Tischner owo pragnienie piękna umiejscawia w kontekście tragedii, w przestrzeni spotkania
z drugim człowiekiem i wszystko to odczytuje na swój własny sposób, w zgodzie z metodologią wyznaczoną przez filozofię dialogu. Uważa, że piękno innego człowieka jest czymś
wyjątkowym, ono jest w polu naszej świadomości i budzi w nas żywe pragnienie jego posiadania. I jakkolwiek jest już blisko, to jednak wciąż jest nie do zdobycia. Bowiem raz ono
pociąga i wabi, a innym razem unieszczęśliwia i niszczy. Po prostu piękno, chociaż jest
szczęściem, to także w sobie kryje nieszczęście. Ten dualizm pragnienia piękna, odsłania
jego prawdziwy charakter, często którym jest dramat, a z nim tragizm ludzkiego losu.
Według Tischnera, tak uobecnione piękno nabiera rysów dramatycznych dopiero w agatologii35. W sposób ścisły, kategorie prawdy i dobra łączą się z pięknem. Jeśli w porządku
poznania mamy do czynienia z prawdą, zaś w porządku woli z dobrem, to oczywistym staje
się, że czynnikiem integrującym obie kategorie, jest doświadczenie pragnienia piękna
w zakresie Ja aksjologicznego. Wówczas, następuje w życiu ludzkim, właśnie na tym poziomie
Ja aksjologicznego nowe wydarzenie, które jest pochodną spotkania z pięknem. To ono umożliwia człowiekowi zetknięcie się z czymś, co jemu daje moc usprawiedliwienia się wobec
innych na wspólnej scenie ludzkiego życia, które i tak jest swoistą dramaturgią ludzkiego
losu. Dlatego też, za nim człowiek wejdzie na tę scenę, wpierw powinien piękno, jak każdą
inną wartość odkryć i uznać.
Najłatwiej przyjdzie jemu odkryć piękno w drugim człowieku. To w nim to piękno ujawnia
dwa ważne aspekty: 1) wpierw, oczarowanie drugim; 2) a z tym, cierpienie, które decyduje
o jakości rodzącej się więzi z innym. To oczarowanie idzie zawsze w parze z cierpieniem.
A to dlatego, ze szczególnym rysem piękna jest jego darmowość. A tego nie można kupić,
a przy sobie zatrzymać. Po prostu, nikt nie jest właścicielem piękna. Bowiem, samo piękno,
zawsze przekracza kanony takie jak: harmonia, proporcja, rytm, czy też całość i pełność.
Ono zawsze jest nie tyle pomiędzy bytami, ale ono jest ponad nimi. Przybiera ono zgoła inny
charakter. Stąd też, piękno porywa, ono staje się wewnętrzną osią wokół której wyznacza się
sens ludzkiego działania. W końcu, piękno formuję obraz człowieka i kształtuje jego człowieczeństwo. Często wskazuje na niepewność, co do jego ostateczności. Przez to piękno
może zwieńczyć się triumfem zwycięstwa, ale też i goryczą klęski. W ten sposób nad życiem ludzkim rozciąga się jakiś kształt dramatu człowieka, który wynika z żywego pragnienia piękna.
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Zdaniem Tischnera, ten dramatyzm piękna, szczególnie staje się wymowny, gdy chodzi
o relację uwiedzenia osoby jako bytu-dla-siebie przez drugi byt-dla-siebie. Relacja uwodzenia
to nie tylko dramat estetyczny, ale raczej dramat agatologiczny 36.
Otóż, ten dramat agatologiczny, wskazuje na istnienie w ich przestrzeni, jakiejś gry estetycznej, która w pewnym sensie jest podobna tworzenia dzieła artystycznego. Wyjątkowym
przykładem, jest tutaj obraz mężczyzny, który w pewnym sensie stwarza kobietę, zaś ona kobieta, jego dzieło – stwarza swojego artystę. Dzięki tej wzajemności, zwykle odnajdują
swoją własną tożsamość, ale może być i tak, iż w niej odnajdują własną tragiczność ludzkiego losu i wówczas ma miejsce ich wzajemna zdrada. Można tutaj postawić pytanie, dlaczego tak jest, ze było dobrze, a skończyło się tak, jak się skończyło?
Otóż tutaj, Tischner ujawnia, że chodzi o rzecz bardzo istotną, a mianowicie, należy
nam odróżnić: poznanie, które jest rozpoznaniem już istniejącej rzeczywistości, i poznanie,
które jest konstytuowaniem rzeczywistości. Niby sprawy proste, a jednak tak nie jest. Tischner nam wyjaśnia, że rodzaje poznania są jednak diametralnie inne. Pierwsze poznanie
odczytuje to, co zadane. Drugie poznanie jest natomiast konstytucją sensu, który pierwotnie nie
jest dany. Dlatego też, ważniejszy jest moment drugi, to on decyduje o wzajemności, bowiem uznaję, aby być uznanym – a gdy jestem uznany, to już uznaję37.
Brak takiego kształtu wzajemności w poszukiwaniu piękna, często staje się źródłem tragedii. Wówczas, ma miejsce poszukiwanie przez artystę idealniejszego piękna u kobiety. Tak
zarysowana gra estetyczna, jeśli chodzi o ludzi, a ściślej o osoby ludzkie, nie rozwija tematu,
gdy chodzi o powołanie mężczyzny do ojcostwa, a niewiasty-kobiety do macierzyństwa,
a ich obojga do rodzicielstwa. Wydaje się, że ta gra estetyczna dotyczy tylko bardzo ograniczonego wymiaru ludzkiej egzystencji i praktycznie obejmuje tylko ludzką młodość. Dalej
już nie sięga, a nawet nie stara się sięgać wyżej i dalej, bowiem dalej mamy już do czynienia
z dramatem człowieka. Właśnie on – ów dramat, dla Tischnera jest podstawą dla otworzenia, jak i zamknięcia refleksji na temat piękna.
Otóż, Tischner w filozofii dramatu ukazuje piękno w specyficznej funkcji: zapośredniczenia świadomości jednego człowieka przez drugiego. Innymi słowy, jak tego chce Tischner,
jednego bytu-dla-siebie przez drugi byt-dla-siebie. Wówczas, tak przedstawiona refleksja
o pięknie, całkowicie nie mieści w ramach klasycznie uprawianej estetyki, lecz może być
tylko zrozumiała i przyjęta na gruncie dialogicznego spotkania. Dla Tischnera, tam gdzie jest
człowiek, tam musi być spotkanie, a z nim podjęty dialog, innej sensownej możliwości w
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Por. J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1998, s. 230-231.
Tamże, s. 185.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

78

Wiesław Bożejewicz

świecie ludzkim, już nie ma. Na tym tle wyjawiający się tragizm piękna jest już tylko skutkiem
niezdolności i nieumiejętności stworzenia więzi wierności pomiędzy ludźmi. A do tego
dołącza się spór o pierwszeństwo transcendentaliów. Zdaniem Tischnera, ów spór powoduje uwikłanie w dramat człowieka, którego egzystencja jest błądzeniem w żywiole prawdy,
dobra i piękna.
Spośród trzech typów dramatu: gnoseologicznego, estetycznego i religijnego, fundamentalne znaczenie nadaje Tischner temu ostatniemu. Stąd usprawiedliwienie człowieka przychodzi przez łaskę ze strony absolutnego Dobra. Zaś, jego dramat estetyczny, wprost prowadzi do dramatu agatologicznego, ponieważ w dramacie religijnym zawierają się wszystkie
pozostałe dramaty człowieka. Dlatego też, samo piękno nie może czynić istnienia człowieka
usprawiedliwionym.
Tylko sztuka jest tym bytem, który zyskuje usprawiedliwienie przez piękno. W niej są zogniskowane także prawda i dobro. W obliczu dzieła sztuki, tworzącego idealny świat, w którym
wszystko jest tak jak być powinno, dotknięty złem świat realny staje się metaforą prawdziwego
świata. A skoro świat w którym żyjemy jest metaforą - mówi Tischner – to wszystkie orzekające o nim sądy faktycznie są tylko quasi-sądami. I dzięki temu, sama obecność zła, mówi
nam o tym, że jest prawda, dobro i piękno, a razem przez człowieka podjęte, uzdrawiają jego
tragiczny.
Zakończenie
Każdy moment spotkania jest odniesieniem się do transcendentalii: prawdy, dobra i piękna
oraz przez to stanowi o treści i kształcie życia człowieka. W jakimś sensie, każdemu człowiekowi towarzyszy własne rozumienie: prawdy, dobra i piękna. Ale o wiele głębsze ich zrozumienie przychodzi z chwilą faktu spotkania drugiego człowieka. Wówczas następuje jakaś
obiektywizacja w myśleniu pojedynczego człowieka. Często, to pogłębienie otwiera w nim,
w jego doświadczeniu nowy proces, a mianowicie odwołuje się do jego sumienia. Ono
jeszcze bardzie nakazuje stać się bardziej odpowiedzialnym za całą rzeczywistość świata
zewnętrznego, a więc tym samym za drugiego napotkanego człowieka.
Ta wewnętrzna przemiana, jaka ma miejsce w kontekście uświadomionych sobie transcendentaliów na gruncie spotkania z drugim człowiekiem, ma swoją rację w tym, że jego
natura wyposaża się na nowo w jakiś zmysł moralny38, dzięki któremu w sposób osobowy
i ludzki przeżywamy jakąś wartość, w tym wartość moralną. Prowadzi ona do okrycia pełnego wymiaru człowieczeństwa, zarówno tego mojego, jak i drugiego człowieka. Ten zmysł
38
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moralny, zawsze jest wkomponowany w pewne zasady i normy etyczne. I jakkolwiek nie
wszyscy od razu sobie uzmysławiają, że ów zmysł moralny posiadają. Niemniej jednak
można powiedzieć, że w ten sposób życie ludzkie, jaka rozgrywa się w kontekście transcendentalii, rodzi nową rzeczywistość, zawsze już ściśle związaną z nowym pojęciem, mianowicie - odpowiedzialnością39. To ona obejmuje niejako podwójnie, zarówno życie jednostkowe, jak i społeczne. Dotyka w tym samym stopniu jednostkę, jak i wspólnotę. Co więcej,
utrwala świat wartości w życiu ludzkim, już podług transcendentaliów, mianowicie prawdy,
dobra i piękna.
Summary
The proposal for the open discussion concerning matters of the man, is for Tischner,
first of all the conversation about the reparation of his dramatic fate. The recipe for his
repair in principle is very simple. To repair, according to Tischner is to give not only a
diagnosis, but also a matter of consequence, it is to show and to describe transcendentals:
truth, good and beauty taken all together, still in the greater degree they build our human
nature. The research of truth, good and beauty will become possible if our cognitive effort
turns toward the recognition of value. A consequence of this juncture is building the vision
of the man. And to build the vision of the man, is at least for Tischner an exceptional assignment, which should consist of the exploration of one’s own horizon: axiological and
agatological.
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Por. F. König, Człowiek i jego odpowiedzialność, w: Zawierzyć człowiekowi. Księdzu Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny,
Kraków, 1991, s. 94.
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Tytułowy cytat − myśl Józefa Tischnera − jest adekwatnym odzwierciedleniem jego całej twórczości filozoficznej. W zdaniu tym bowiem pojawiają się kolejno cztery bardzo
ważne pojęcia: człowiek, istota, życie oraz nadzieja. Bez wątpienia wszystkie odnoszą się do
człowieka. Istota bycia człowiekiem, jego życie oraz towarzysząca mu nadzieja kreślą precyzyjnie ramy rozważań krakowskiego filozofa, czego efektem jest filozofia dramatu, filozofia specyficznie ludzkiej drogi aksjologicznej.
Człowiek jest istotą, jednak Tischner zwracał uwagę, że jego istnienie staje się ważne
dopiero w odniesieniu do świata, ponieważ świat jest przeciwieństwem osoby1. Pierwszego odkrycia inności człowiek dokonuje poprzez obserwację oraz doświadczenie otaczającej go
rzeczywistości. Rezultatem tych aktów jest zauważenie własnej odrębności i totalnej inności. Świat – scena jest zupełnie różny od człowieka, jest on jednocześnie kontrastem dla
niego i jego istoty. Tischner mówił wręcz o przeciwieństwie, więc chodziło mu o coś więcej
aniżeli o inność i różnicę. To, co jest czemuś przeciwne, nie jest w żadnym stopniu tym
czymś. Przeciwieństwo jest całkowita odwrotnością, nie można go do niczego przyrównać
ani upodobnić. Pomimo to właśnie pomiędzy dwoma przeciwieństwami znaleźć można

1

J. Tischner, Studia z filozofii świadomości, Kraków 2006, s. 369.
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cechę wspólną, wspólne powołanie, którym jest bycie. jednego ze względu na drugiego.
Relację taką odnajdujemy w Levinasowskiej logice bycia, osadzającej się na kategorii stabilności, spoczynku, ugruntowania Ów spoczynek, fundamentalny – fundamentalny ponieważ jest to
oparcie każdego ruchu i każdego zatrzymania ruchu – wyraża się czasownikiem być. Dzięki temu spoczynkowi myślana różnorodność czy różnorodność myśli znajduje swoje miejsce, odnajduje się w nim, w nim
rozpoznaje, jest obecna, identyfikuje się w tej nieruchomości – i tym sposobem tworzy świat (świat to miejsce, umiejscowienie). W świecie pozytywność ma cały swój sens. Tożsamość bycia zależy zatem od głębokiego i fundamentalnego doświadczenia, które jest także fundamentalnym i głębokim doświadczeniem ugruntowania2.
Człowiek w sposób naturalny jest związany ze światem, ponieważ zapewnia on dla niego
właśnie stabilność i ugruntowanie. Każde być, jak wskazywał Levinas, potrzebuje miejsca
do tego, aby się dziać. Inaczej mówiąc, wszelkie aktywne i twórcze trwanie może dziać się
jedynie w horyzoncie danego mu miejsca. Toteż świat jest jakoby zapleczem przestrzeni
gotowej do darowanie siebie na rzecz ludzkich miejsc. Miejsca te natomiast są odnośnikami
ludzkich czynów i relacji. W tym wymiarze sensem istnienia świata jest stałość, która staje
się oparciem dla wszelkiego dziania i niedziania się. Świat jest wspólnym, a zarazem jedynym horyzontem dla ruchu i bezruchu. Granice świata są granicami ludzkich możliwości
i niemożliwości, Horyzont świata to granica określająca świat ludzkiego możliwego doświadczania
zdarzeń i czynności3.
Przeciwieństwo jest zatem ważne i potrzebne. Tu zawiązuje się pierwsza znamienna relacja: relacja człowiek – scena, Człowiek jest na świecie jak na scenie(…). Scena jest jednocześnie
czymś zarazem obcym i swojskim 4. Bycie na scenie to współgranie z nią. Istotą istnienia świata
jest zaś bycie darem. Świat niejako daje siebie, udziela swojej przestrzeni, horyzontu, ale
także całego bogactwa naturalnego. Swojskość świata człowiek odnajduje w postrzeganiu
go jako daru, który sam przez się obdarza ludzi pożywieniem i schronieniem. Owa swojskość to równocześnie obcość, gdyż właśnie to, czym świat obdarza człowieka, jest tym, co
ich od siebie różni, ale stawia w konstruktywnej opozycji. Oznacza to, że człowiek odkrywa
sens własnego istnienia dzięki istnieniu świata. Ten sam wymiar istnienie zawiera w sobie
dwa zupełnie różne sensy. Dochodzi niejako do nałożenia się sensów na siebie. Dopiero
w wyniku tego aktu zarówno człowiek, jak i świat, mogą istnieć w pełni, zgodnie z wpisanym w nie powołaniem i tożsamością.
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E. Levinas, Bóg, śmierć i czas, Znak. Kraków 2008, s. 153-154.
J. Tischner, Studia z filozofii świadomości, dz. cyt., s. 355.
A. Kubiak, Wprowadzenie do etyki dramatycznej, Rzeszów 2010, s. 59.
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Inność świata nawołuje człowieka do poznawania go, przemierzania, poskramiania –
nawołuje do działania. Podobnie jak u Heideggera, również u Tischnera świat jest podstawą tożsamości oraz aktywności podmiotu. W Myśleniu według wartości stwierdził: Widzenie
otaczającego świata jest jednocześnie współwidzeniem siebie, ale i na odwrót: widzenie siebie jest jednocześnie współwidzeniem świata. Nie ma poznania świata od jakiegoś współwidzenia siebie w nim 5. Owa
symbioza pozwala na nadanie człowiekowi właściwego mu miejsca – jest on aktywnym
obserwatorem rzeczywistości. Poprzez obserwowanie i reagowanie na zaobserwowane
stany człowiek zakorzenia się w świecie. Współistnienie jest współtworzeniem dla obydwu
stron tej specyficznej relacji wzajemności. Współwidzenie domaga się działania. Poznanie
domaga się działania. Ludzkie działanie jest w charakterystyczny sposób uwikłane w dychotomiczne odnoszenie swoich zamiarów do świata i do samego siebie. Ludzka aktywność
dokonuje się na tle stałości otoczenia. Oznacza to, że ludzkie czyny muszą posiadać stały
punkt odniesienia, jakim jest miejsce.
Odwieczna obecność świata oraz ludzka w nim egzystencja wzbudzają w człowieku poczucie niepełności oraz niepewności, czym sprawiają, że podejmowane przez niego czyny
kierują się pragnieniem poznania prawdy. Zdaniem Tischnera Źródłem prawdy jest wolność,
której miarą jest świat6. Człowiek nie przypadkowo został rzucony w życie na świecie. Świat
jest przestrzenią, w której dojrzewa ludzka wolność. Cytowana miara wolności wskazuje na
jej nieograniczoność, o ile dotyczy zastanego ziemskiego horyzontu. Tu na ziemi wolność
człowieka jest sumą jego działań, zamiarów oraz miejsc. Wszystkie jej komponenty przynależą do przestrzeni świata. Pojawia się zatem jego kolejna cecha i rola: istnienie świata nie
tylko jest warunkiem istnienia człowieka, warunkiem dostrzeżenia przez niego wzajemnej
odrębności i inności, ale w szczególności obecność świata warunkuje wzajemne poznawanie poprzez ludzkie podążanie za prawdą, ukrytą w całym bytującym stworzeniu. Sytuacja
ta stawia człowieka, jako ogniwo aktywne tejże relacji, w centrum doznawanej przez niego
rzeczywistości. Poszukiwanie prawdy przez człowieka zaczyna się z chwilą zauważenia
przez niego różnic, jakie są między nim, a światem, i które to spostrzeżenie jest pierwszym
źródłem pytań egzystencjalnych. Pytania egzystencjalne wypływają także z tragiczności
człowieka, który jest rozszczepiony, jest inny dla świata, inny w sobie. I na tym polega jego tragedia 7.
Wszechobecna inność pobudza poszukiwania prawdy, stałości, czegoś pewnego i niezmiennego, co nie oznacza, że tym właśnie prawda jest. Przede wszystkim to wolność
5
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J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1993, s. 114.
J. Tischner, Filozofia współczesna, Kraków 1989, s. 128.
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kieruje ludzkimi poszukiwaniami, chociaż tragiczność jest w nich nieunikniona. Innymi
słowy ludzka natura jest złożona z wielu inności, z wielu postaw i twarzy, odkrywających
się w zależności od sytuacji czy relacji. Mimo to autoobserwacja oraz konfrontacja jej wyników ze światem zewnętrznym nie przynosi jednolitego, pewnego obrazu prawdy. Człowiek
w swoich poszukiwaniach natrafia na coraz to nowe inności. W tym świetle konfrontacja ze
światem nie przyczynia się do lepszego rozumienia go, ale daje wiedzę równie korzystną wiedzę o odwiecznie istniejących przeciwieństwach. Przeciwieństwa stanowią z pewnością
jeden z nielicznych stałych elementów wszelkiego istnienia, mogą zatem dzięki swojemu
statusowi ontologicznemu, stać się fundamentem prawdy etycznej.
Świat sam z siebie nie daje życia, ale daje horyzont, w którym życie może się dziać. Jego
istnienie warunkuje możliwość istnienia innych istnień. W horyzoncie tym człowiek jest
dawcą życia w trójnasób: jest dawcą życia drugiego człowieka, jest dawcą życia dla siebiejako osoby oraz jest dawcą życia dla wartości (realizując je). Możemy zatem stwierdzić, że
świat jawi się jako pierwsza wartość, postrzegana jako inność i odrębność, można ją nazwać
wartością nieosobową. Rola świata jest nader istotna – wprowadza on człowieka w relacje
wyższego rzędu – relację dwóch wartości osobowych: człowieka z człowiekiem. Poszukiwania prawdy są w tej perspektywie poszukiwaniem drugiego podobnego do siebie (człowieka), który ma podobne poczucie niepewności, i w którym podświadomie upatruje on
swoje wyzwolenie od zwątpienia. Moment takiej refleksji jest przełomem otwierającym
człowieka na wezwanie drugiego, a tym samym prowadzącym do relacji.
Tischnerowskie monady z zatrzaśniętymi oknami to osoby, którym umyka obecność drugiego, co oznacza, że pozostają oni na etapie etyki nieosobowej. Spotkanie wyprowadza człowieka z ciemności i ułudy, jaka go otacza. Tischner pisał Ale, że człowiek jest, że jest ponad nami,
że się nam jakoś uobecnia, co do tego łudzić się nie jesteśmy w stanie. Obecność człowieka wobec nas jest
czymś zupełnie innym niż obecność każdej innej rzeczy 8. Uświadomienie sobie obecności drugiego
jest w rzeczywistości, jak u Levinasa, uświadomieniem sobie pierwotności doświadczania
człowieka przed bytem. Zauważenie tegoż faktu jest możliwe dopiero i jedynie poprzez
relację człowiek - człowiek. To dzięki spotkaniu człowiek jest tym, kim wie, że jest, a wie dzięki
pośrednictwu innego9. Nowa wiedza o sobie jest także nową wiedzą o otaczającym świecie,
gdzie człowiek zajmuje miejsce szczególne i doniosłe, zarówno dla własnego istnienia, jak
i dla istnienia świata. Nowa wiedza otwiera nowy horyzont prawdy, tę natomiast określają
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J. Tischner, Myślenie według wartości, s. 75.
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relacje będące odpowiedzią na wezwanie drugiego i uczestnictwo w jego bólu (tudzież
w poczuciu narastającej niepewności skutkującą zachwianiem poczucia sensu i prawdy).
Człowiek jest stworzony do relacji nie tylko wewnętrznie, poprzez swoje naturalne duchowe uwarunkowania, ale także jego zewnętrznie, poprzez własną cielesność. Ciało jest,
można powiedzieć, podstawowym narzędziem relacji, ponieważ samo w sobie posiada
szereg możliwości i cech, pozwalających na zapoczątkowanie dialogu. W pierwszej kolejności ciało jest tym, co jest źródłem dwojakiej świadomość wartości, którymi są świadomość
wartości zewnętrznych, tzn. istniejących w świecie, poza obszarem ciała, oraz świadomość własnego ciała
jako wartości (ew. wartości w ciele ufundowanych) szczególnego typu. Świadomość ciała i świadomość wartości zewnętrznych nie są w stosunku do siebie opozycyjne, przeciwnie druga zakłada pierwszą 10. To właśnie ciało, jak zauważył Tischner, okazuje się być aparatem poznania aksjologicznego –
ogniwem łączącym człowieka z człowiekiem i światem doświadczanym. Wrodzone właściwości ciała są gruntem, na którym wyrasta cały świat wartości. Człowiek staje się istota
etyczną dzięki sobie samemu, chcąc tego czy nie, gdyż posiadane cielesne uwarunkowania
są od niego niezależne. Tym prostym faktem potwierdza się ludzka dialogiczna natura.
Możliwość wielowymiarowego postrzegania (nie tylko siebie, ale również świata oraz innych ludzi) tworzy jakby trójwymiarową przestrzeń aksjologiczną, którą otwiera właśnie
przytaczana przez krakowskiego filozofa samoświadomość siebie. Świadomość ta, jak czytaliśmy, warunkuje świadomość pozostałego istnienia. Inaczej mówiąc, świadomość siebie
istnieje o tyle, o ile znajduje się ona w horyzoncie świata zewnętrznego, będącym odrębnym
i innym tłem dla własnego cielesnego istnienia. Toteż istnienie człowieka i jego świadomości jest zależne od istnienia świata. Wyjątkowość wartości ciała oraz doniosłość jego roli
w tworzeniu wartości utwierdzają podobne poglądy Ricoeur’a, który w swoich rozważaniach wyraźnie wskazywał na ciało jako medium wszystkich wartości. Francuski myśliciel mocno akcentował rolę afektywności w odsłanianiu wartości. Innymi słowy twierdził on, że
wartości jakoby istnieją w człowieku cały czas, zaś odkrywane są poprzez dokonywane
przez niego afekty. Badania nad poglądami Ricoeur’a dały Tischnerowi podstawę do wyodrębnienia dwojakiej przestrzeni aksjologicznej: przestrzeni przedmiotu i przestrzeni ciała.
Wartości istnieją zarówno w świecie zewnętrznym, jak i w człowieku, a ciało jest jedynym
istniejącym instrumentem, posiadającym możliwość ich odkrywania.

10

J. Tischner, Aksjologiczne podstawy doświadczenia „JA” jako całości cielesno – przestrzennej”, in: Logos i Ethos. Rozprawy
filozoficzne, Kraków 1971, s. 70-71.
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Aksjologiczne poszukiwania doprowadziły filozofa z Łopusznej podążając tym tropem
go do kolejnego stwierdzenia: Ciało jest koniecznym tłem przeżyciowym wartości trojakiego rodzaju:
wartości tego, co przyjemne, nieprzyjemne i obojętne, wartości tego, co korzystne i niekorzystne dla ciała,
oraz tzw. wartości duchowych (Scheler), jak: to, co prawdziwe, to, co piękne, dobre, święte 11. Człowiek
postrzega własne ciało jako wartość za pośrednictwem poczucia konieczności zaspokajania
swoich potrzeb, które przybierają postać pomniejszych wartości, i których realizacja przyczynia się do budowania wartości nadrzędnej, jaką jest on sam. Świat wartości, jak zauważamy, składa się z samych przeciwnych sobie par wartości, gdzie pozytywnej odpowiada
negatywna. Świat wartości jest zatem przestrzenią niekończących się konfliktów, którym
kierunek nadaje ludzkie umiejscowienie wartości w hierarchii.
Pierwszy z wymienionych stopni tła aksjologicznego (nazwijmy go tłem biologicznym)
odnosi się do podstawowych przeżyć aksjologicznych, tj. do odczuć tego, co jest przyjemnie, tego, co jest nieprzyjemne oraz tego, co jest obojętne dla ciała. Obydwie, przeciwstawne sobie kategorie (przyjemne, nieprzyjemne) dotyczą w szczególności przeżyć o najniższej
wartości aksjologicznej. To znaczy, że odnoszą się one do potrzeb najniższego rzędu.
W tym przypadku wyższość danej wartości nad inną jest odczuwana jako coś bardziej przyjemnego, odnosi się więc do wzrostu skali przyjemności. Innymi słowy pozytywną wartością będzie ta, która jawi się człowiekowi jako bardziej przyjemna, zaś negatywną ta, która
przyjemności ma w sobie mniej. Za Tischnerem stwierdzić możemy, że w stopniu pierwszym wartości objawiają się, a także są realizowane względnie do potrzeb pierwszego kontaktu,
czyli tych, które w danej chwili muszą być zaspokojone w pierwszej kolejności. Jeżeli zaś
chodzi o wartości odczuwane jako obojętne możemy uważać, iż ich istnienie w żaden sposób nie przyczynia się ani do osiągnięcia przyjemności, ani nieprzyjemności. Właściwie to,
co obojętne, nie powinno określać się mianem wartości, gdyż jako obojętne nie posiada
w sobie takiego ładunku aksjologicznego, który by wpływał jakkolwiek (pozytywnie czy
negatywnie) na człowieka.
Stopień drugi mówi o wartościach określanych jako korzystne i niekorzystne dla ciała
(określmy go stopniem utylitarnym). Przykładem, jaki obrazuje ten stopień, są słowa Jakieś
lekarstwo jest nieprzyjemne, ale jest akceptowane, bo jest korzystne dla zdrowia ciała12. Zasadnicza
różnica, którą zauważymy między przyjemnym i nieprzyjemnym jest ta, że nieprzyjemność
nie poprowadzi do przyjemności, nie kończy się przyjemnością. Zaś coś nieprzyjemnego
może w efekcie być czymś korzystnym, podobnie jak w cytowanym przykładzie lekarstwa.
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Tamże, s. 71.
Tamże, s. 72.
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Kategoria korzyści i niekorzyści kojarzy się ewidentnie z działaniami zamierzonymi,
w odróżnieniu do działań wynikających z naturalnych uwarunkowań człowieka i jego ciała
(tu zaspokajanie podstawowych biologicznych potrzeb, jako czyn niezbędny do przeżycia).
Zauważenie korzyści i postępowanie w celu jej osiągnięcia jest działaniem wymagającym
uczestnictwa świadomości, a tym samym świadomej refleksji nad sobą i otaczającym światem. Sądzić zatem mozna, iż stopień ten istotnie przyczynia się do nawiązywania dialogu
miedzy ludźmi, a który rozpoczyna się właśnie od przeliczenia zysków i strat, inaczej ujmując
korzyści i niekorzyści, mogących wyniknąć ze spotkania się dwóch ciał. Jak zwracał uwagę
Tischner cały sposób poruszania się, gesty rąk, styl mówienia i ubierania mają być zewnętrznym wyrazem
wewnętrznych treści13.
Trzeci stopień to stopień wartości duchowych (prawda, dobro, piękno). Zauważymy, że
kolejne stopnie charakteryzuje swoisty przeskok, od wartości pojawiających się nieświadomie w wyniku odczucia jakiejś potrzeby biologicznej, poprzez świadome dążenie do wartości wyższej z uwzględnieniem odczucia ewentualnych przykrości na drodze do jej pozyskania, aż po horyzont, którego istnienie konstytuuje świadomość wartości wyższych ponad
wszystkie te, które tyczą się biologicznego i utylitarnego wymiaru ich doświadczania. Oznacza to, że ludzka świadomość nie tylko zauważa wyższe wartości obiektywne, ale przede
wszystkim podąża za ich realizacją, przedkładając je nad wartości niższe, których pomijanie
może skutkować różnymi niedyspozycjami ciała. Pomimo tego siła promieniowania wartości duchowych popycha człowieka do urzeczywistniania ich bez względu na doznawany
z tego powodu dyskomfort. To właśnie te wartości wpływają na proces solidaryzacji egotycznej, konstytuującej aksjologiczne, przestrzenne ja. Toteż wartości duchowe mają moc
budowania egotyczności człowieka. Tym samym źródłem wartości są ludzkie naturalne,
wrodzone potrzeby, determinowane zarówno biologiczne, społecznie jak i duchowo.
Potrzeby wynikające z natury ludzkiego istnienia budują zmysł aksjologiczny człowieka,
gdyż wartości stoją za każdą z potrzeb, którą w danej chwili on odczuwa i pragnie zaspokoić. W całym obszarze świadomości tym, co pierwsze, jest świadomość wartości 14, ten fakt wskazuje
wyraźne, że świadomość aksjologiczna jest początkiem świadomości ja oraz jednocześnie
tworzenia się ja na różnych poziomach solidaryzacji. Innymi słowy zdaniem Tischnera
świadomość aksjologiczna warunkuje egotyczny wymiar ludzkiego istnienia. Chwilą,
w której ludzka świadomość ożywa jest spotkanie: spotkanie skłania mnie nie tylko do perfekcyj-
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J. Tischner, Myślenia w żywiole piękna, Kraków 2004, s. 223.
J. Tischner, Studia z filozofii świadomości, dz. cyt., s. 333.
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nego czucia, lecz również do perfekcyjnego myślenia. Aksjologia wyrasta z samego rdzenia tego, kim jestem15. Spotkanie to horyzont etyczny, czyli przestrzeń świadomego istnienia i działania.
Aby zatem spotkanie było możliwe człowiek musi być wpierw świadom siebie. Świadomość natomiast wzrasta dzięki umiejętności spostrzegania współbytujących wokół przeciwieństw, które są pierwszymi wskaźnikami dwubiegunowości wartości (pozytywne, negatywne). Tak pozyskany zmysł moralny umożliwia świadome poruszanie się w ludzkim
świecie, funkcjonującym na zasadzie spotkań oraz odpowiedzi na wezwanie. Obecność
innych ludzi w tym samym horyzoncie (świat) obliguje do interakcji.
Interakcja jest nie tylko powinnością, ale egzystencjalną koniecznością wypływającą z naturalnego, niezależnego od człowieka, zastanego stanu rzeczy (istnienie świata i człowieka
w nim). Przeto ludzkim zadaniem obok gotowości do odpowiedzi na wezwanie, jest ściśle
związana z nią gotowość do wysiłku moralnego, jakim Tischner określał owy przytaczany
powyżej perfekcjonizm myślenia oraz czucia. Okazuje się więc, że sama świadomość istnienia przeciwnych wartości nie wystarcza, aby spotkanie mogło się wypełnić. Spotkanie wymaga od człowieka czegoś więcej, wymaga perfekcji. Perfekcja to nieustanne podążanie za
jakimś przyświecającym danej osobie ideałem. Jeżeli człowiek godzi się na obecność drugiego, godzi się na przyjęcie wezwania, jeżeli godzi się na odpowiedź – czyli sygnalizuje
gotowość do odpowiedzialności za biedę drugiego - godzi się na permanentne udoskonalanie siebie. Zmysły czucia i myślenia mają, według Tischnera, funkcjonować perfekcyjnie,
czucia maja perfekcyjnie czuć, myśli mają perfekcyjnie myśleć. Wymiar racjonalny wraz
z wymiarem emocjonalnym stają się głównymi odbiorcami fal płynących od napotkanego
drugiego. Odbiór tychże fal wpływa bezpośrednio na jakość spotkania, innymi słowy, na
jakość niesionego wsparcia i pomocy. Czucia i myśli są tymi wymiarami, które kierują całym
ludzkim życiem, są najbliższymi, najintymniejszymi, indywidualnymi drogowskazami postępowania każdego człowieka. Dlatego tak ważne jest ciągłe ich doskonalenie. Czym bliżej
perfekcyjności, tym bliżej odpowiedniego reagowania na aktywną obecność drugiego, który
wzywa do odpowiedzi. Stwierdzić możemy zatem, że wymóg perfekcjonizmu ma nie tylko
budować relacje na zasadzie umiejętnej substytucji, ale przede wszystkim wzbogaca egotyczne ja człowieka.
Wspomniana perfekcyjność możliwa jest poprzez akt solidaryzacji. Proces solidaryzacji
(przyswajania wartości) znajduje swe ostateczne umotywowanie w doznaniu typu aksjologicznego, jakim
jest świadomość zagrożenia przez fałsz16. Podążanie za ideałem jest wynikiem poczucia zagroże-
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J. Tischner, Myślenie według wartości, dz. cyt., s. 515.
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nia przez fałsz, nieprawdę, twierdził krakowski myśliciel. Solidaryzacja ma w jak największym stopniu zapobiec popadaniu w fałsz, jest zatem swoistym narzędziem, jakie człowiek
posiada w zasięgu swoich możliwości. Człowiek może stale przyswajać i odswajać wartości.
To, jakie i kiedy przyswaja, zależy od pojawiającego się poczucia zagrożenia fałszem. Człowiek posiada więc narzędzie trwałe i ponadczasowe, gdyż korzystać z niego może w każdej
chwili w taki sposób, aby poprzez przyswajane i odswajane wartości stawać się bardziej
sobą - ja autentycznym. Solidaryzacja pozwala mu na nieustanne budowanie siebie, na stały
kontakt z wartościami, na poznawanie ich i dokonywanie wyboru, które w danej chwili, są
dla niego na tyle ważne, aby mogły się stać częścią jego ja. W Myśleniu wobec wartości pisał na
ten temat następująco: Wartością właściwą jest zawsze wartość najwyższa, jakiej domaga się dana
sytuacja, wartość chroniącą od zagrożenia, wartość odsłaniająca elementarna różnicę miedzy dobrem
a złem17. Wybór wartości, z którą człowiek się solidaryzuje w danym momencie, zależy
właśnie od sytuacji, w jakiej został postawiony. Nie potrafi przewidzieć tych sytuacji, jednakże mimo tego może dokonać wyboru spomiędzy wartości, jakie pojawiają się w niej,
a z jakimi się utożsamia. Sytuacje życiowe budują ja, gdyż to w tych chwilach owo ja staje
naprzeciw zagrożeniu, które może zniwelować poprzez perfekcyjne myślenie i czucie, które
prowadzi go do wyboru tej, a nie innej wartości, a która jest wyrazem jego osobistej autentyczności i dobroci. Do tego, aby pozostać autentycznym wystarczy wybór najwyższego
z dóbr, jakie jawią się w danej sytuacji. Skoro akt solidaryzacji jest podążaniem za dobrem
z jednoczesnym potwierdzaniem siebie, to sytuacje, w jakich człowiek dokonuje wyboru
przyswajanych i odswajanych wartości, możemy śmiało określić sytuacjami granicznymi. Są
one graniczne dlatego, ponieważ przynoszą zagrożenie prawdzie, ale jednocześnie przynoszą także jej ukryte wybawienie. Wybawienie zależy od człowieka, zależy od wyboru wartości, z którymi się chce solidaryzować. Chwile wymagające szybkiej, konkretnej decyzji są
bezspornie chwilami granicznymi, od których zależy być i nie być prawdy obydwu spotykających się osób.
Solidaryzacja jest także aktem wskazującym siłę ludzkiej wolności, samo to, że wśród wartości niczego nie musisz, samo jest wartością – wartością wolności18. Wydaje się, że Tischner tymi słowy
pragnął pokazać znaczenie człowieka dla wartości i odwrotnie. Człowiek i wartości istnieją
w jednej przestrzeni, w horyzoncie świata. Istnienie wartości zależy od istnienia człowieka,
toteż miejsce człowieka pośród nich jest miejscem uprzywilejowanym. Jak czytaliśmy,
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człowiek będąc pośród wartości niczego nie musi. Świadomość ich możliwego istnienia
(realizacji) nie zmusza do żadnego aktu, a jedynie wskazuje możliwości działania. Ta postawa jest także wartością, właściwie wartością podstawową, od której istnienia zależy istnienie
pozostałych wartości. Bez poczucia wolności nowe wartości nie zaistniałyby, gdyż człowiek
byłby ograniczony w zarówno ich uświadamianiu sobie, jak i urzeczywistnianiu. Oznaczałoby to, że człowiek nie-wolny nie posiadałby wolności. Tylko wolność otwiera na nowe
fakty, min. pozwala spostrzec pewne niejasności, zafałszowania, co w następstwie pobudza
do poszukiwania nowych wartości, określających osobista prawdę. To indywidualna wolność jest świadomym impulsem wygenerowanym przez własne autentyczne ja. Bez wolności świat wartości by nie istniał, bo zatraciłby się sens bycia autentycznym.
Człowiek budując siebie poprzez akty solidaryzacji oraz substytucji, potrzebuje odniesienia i potwierdzenia wartości, które ze sobą utożsamia, Pojawiające się w dialogu i konstytuowane przezeń osobowe Ty ustanawia zarazem Ja każdego z nas 19, twierdzą interpretatorzy twórczości
Tischnera. Ja potwierdzanie jest przez Ty, Ty potwierdzane jest przez Ja. Relacja jest jedynym aktem, w którym człowiek może odnaleźć potwierdzenie swojej prawdy i swojej wartości. Dzieje się to na płaszczyźnie dramatu, Każdy uczestniczy w swoim dramacie, podczas którego
obrazuje, czyli przekracza siebie – transcenduje – kierując się ku wzorowi, ku Transcendencji20. Jak
zauważają komentatorzy człowiek staje się sobą w osobistym dramacie życia, dramacie
zmagania się z wszechobecnym złem i dobrem, które się objawia. Zarówno w dobru, jak
i w złu człowiek może mieć swój udział. Postawą, jaka powinien przyjąć, to postawa przekraczania siebie. Aby dramat uzyskał swój sens, a człowiek wypełnił swoje ziemskie powołanie, jakim jest bezspornie dialog z drugim, powinien być gotowy do ciągłego przekraczania siebie. Owo przekraczanie siebie jest wychodzeniem ku drugiemu, to przełamywanie
własnych egoizmów, własnej subiektywności. Relacja ma to do siebie, że jest nieprzewidywalna, zatem stale wymaga aktywnej postawy, pełnej gotowości i zawierzenia drugiemu.
Wychodząc ku innemu człowiek daje mu sygnał, że jest on ważny i wartościowy, godny
tego, aby się mu przyjrzeć, poznać oraz spróbować zrozumieć jego dramat. Inny jest w tej
perspektywie początkiem nowego spojrzenia na etyczny wymiar ludzkiej egzystencji. Świat
wartości znanych jedynie dzięki doświadczaniu świata zewnętrznego, staje się bogatszy
o nowy wymiar, w którym to, co do tej pory było znane i potwierdzane ustępuje miejsca
nowej wartości, jaką jest drugi w swojej inności. Świadomość obecnej inności jest zatem
świadomością możliwego transcendowania. Tylko inny człowiek może umożliwić przekra-
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czanie siebie w celu poznania wartości, z którym tenże inny się utożsamia. Spotkanie jawi
się w tej sytuacji jako zderzenie dwóch różnych aksjologicznych światów, które mogą
w tym spotkaniu połączyć się lub odrzucić, potwierdzić lub zanegować. To od potwierdzenia i negowania zależy istnienie wartości. Innymi słowy wartości istnieją o tyle, o ile znajda
swoje potwierdzenie w realizującej je osobie.
Transcendowanie jest ważnym elementem w procesie kształtowania się ja egologicznego, ponieważ dopiero od chwili, w której zacząłem myśleć z kimś, mam naprawdę o czym myśleć (…).
Drugi człowiek budzi we mnie wrażliwość na obiektywną prawdę 21. Tischner był świadom roli relacji
w życiu człowieka. Relacja otwiera nowe horyzonty myślenia, daje przestrzeń dla konfrontacji, w której pojawiają się nowe pytania i szukane są nowe odpowiedzi. Pytania dotyczą
prawdy, skoro dwie spotykające się osoby prezentują inne zbiory wartości, to oznacza, że
prawda nie jest uniwersalna, że należy jej nadal szukać. Ale przede wszystkim spotkanie
pokazuje, że jednostronność w żaden sposób nie jest w stanie doprowadzić człowieka do
jednej, obiektywnej prawdy. Tu przykładem może być swoisty dramat tzw. monad z zatrzaśniętymi oknami, czyli osób, które żyją według swoich subiektywnych zapatrywać, co wprowadza je w świat zamknięty na dialog.
Transcendowanie jest wychyleniem się ku inności, jaką człowiek napotyka na swojej życiowej drodze. Jednakże wychylenie to nie dzieje się automatycznie, gdyby tak było, każdy
człowiek byłby otwarty na drugiego i jego inność, każdy byłby gotowy wysłuchać, nie byłoby więc monad z zatrzaśniętymi oknami. Tymczasem, co Tischner przejął od Emanuela
Levinasa, postawa bycia – dla - innego jest pragnieniem, które różni się w sposób istotny od pożądania. Pożądanie, nawet w swej najbardziej wysublimowanej formie, jaką jest otwarcie na piękno innego, jest
zawsze pożądaniem tego – samego; kto żyje na poziomie pożądań, oczekuje wiecznego powrotu tego samego. Pragnienie jest otwarciem na to, co inne, co całkiem inne. Pragnienie pozostaje w ścisłym związku
z dotknięcie przez dobro22. Mamy więc, jak widać, dwie przeciwne sobie postawy otwarcia na
innego: postawę pożądania oraz postawę pragnienia. Levinas przedstawia pożądanie jako
siłę, która kieruje człowieka ku drugiemu po to, aby poczuć znów to, co już wcześniej dało
mu poczucie satysfakcji i spełnienia. Drugi w tym przypadku staje się zaledwie narzędziem
do zaspokojenia żądz tego, którego spotyka. Nawet ukrywanie tych żądz za podziwem
piękna innego jest w rzeczywistości pseudo podziwem, gdyż wykorzystywany jest do osiągnięcia własnych, egoistycznych celów. Pożądanie przywoływania wciąż tych samych prze-

21
22

J. Tischner, Myślenie według wartości, dz. cyt., s. 369, 388.
J. Tischner Spór o istnienie człowieka, dz. cyt., s. 286-287.
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żyć w żaden sposób nie buduje relacji, nie umniejsza ludzkiego dramatu, a jedynie go pogłębia, skłaniając ku rozpaczy. Wieczny powrót nie ma w sobie mocy urzeczywistniana
nowych wartości, bo istnieje na poziomie wciąż tych samych. Ta postawą człowiek może
jedynie utwierdzać się w swojej subiektywności.
Autentyczne otwarcie na innego wiąże się, co podkreślał Tischner, z dotknięciem przez
dobro. Dopiero dotknięcie przez dobro daje możliwość pełnego otwarcia na inność z jej
nieprzewidywalnością, która w rzeczy samej jest tym, czego taki człowiek pragnie. Pragnąć
inności to pragnąc poznać nowe. Przestrzeń dobra jest w szczególności przestrzenią inności, ponieważ z niej wypływa bogactwo wartości, które są w zasięgu ludzkich możliwości
realizowania ich. Wejście w horyzont dobra gwarantuje stałe odkrywanie nowych wartości,
co dzieje się na tzw. zasadzie łańcuchowej: jedna urzeczywistniona dobra wartość wzbudza
pragnienie realizacji kolejnej. To jest podstawowa różnica pomiędzy pragnieniem, a pożądaniem. Pożądanie zamyka się w swoim egoistycznym świecie, człowiek porażony pożądaniem robi z siebie aksjologicznego kalekę, zamykając sobie dostęp do przestrzeni dobra. Ta
natomiast jest jedyną, która ma siłę uzdrawiania relacji poprzez akt substytucji. Prawda
obiektywna jest dla takiego człowieka niedostępna. Natomiast pragnienie prowadzi człowieka na wyżyny jego aksjologicznych możliwości, od bycia-dla-innego, przez bycie-zainnego, aż do bycia-zamiast-innego.
Przestrzeń dobra jest przestrzenią wyboru, Wolność została najpierw przypisana samemu Dobru. To ono jest wolne, ono ma wolność. Dopiero wtórnie wolność przechodzi na człowieka, który ją wybiera23. Oznacza to, że człowiek uzyskuje wolność poprzez wejście do przestrzeni dobra.
Inaczej mówiąc, to pragnienie dobra daje wolność jego działaniu, daje wolność w wyborze.
Można to odnieść do przedstawionych powyżej uczuć pragnienia i pożądania,: pożądanie
jest zniewoleniem, pragnienie zaś wolnością. Wolność wprowadza człowieka w nowy twórczy horyzont, gdyż wszelkie wybory, są wyborami na przyszłość24. Zasięg działania wolnego
człowieka obejmuje przede wszystkim jego sferę aktową, sprawczą. W dobru staje się on
jego współtwórcą, poprzez realizację dobrych wartości. Wszelki wybór wiąże się z przyszłością. Możemy tedy stwierdzić, że dobro jest tym horyzontem, w którym żyje ludzka
nadzieja na lepsze jutro.
Przestrzeń nadziei jest tym miejscem, w którym kształtuje się ludzka przyszłość. Żyć
nadzieją to żyć heroizmem, pisał Tischner nadzieja umożliwia heroizm. Kto stracił wszelką nadzieję, ten zagubił także podstawę dla heroizmu. Gdybyśmy chcieli w takim człowieku odbudować jego

23
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Tamże, s. 298.
Tamże, s. 364.
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heroizm, musielibyśmy zacząć od odbudowania jakiejś nadziei. Ale można powiedzieć jeszcze coś więcej,
jaka jest ludzka nadzieja, taki jest ludzki heroizm 25. Tischner mocno akcentował współzależność nadziei od heroizmu, i heroizmu od nadziei. Nadzieja jawiąca się jako widoki na przyszłość wymaga od człowieka nieogarnionej siły i wierności tym widokom. Innymi słowy, by
przyszłość mogła się dokonać, niezbędna jest moc, dzięki której człowiek może ten cel
osiągnąć. To heroizm jest ową mocą, pewną bohaterska postawą przybieraną przez każdego człowieka, podążającego z wiarą ku własnej przyszłości. Heroizm otwiera możliwość
wypełnienia się osobistej nadziei – tego, czego człowiek pragnie, co żyje w jego wyobraźni,
czemu nadaje kształt w marzeniach. Jednak w szczególności nadzieją jest wiarą w to, że tak
właśnie może być, że marzenie jest w zasięgu ludzkich możliwości sprawczych. Wiara
w swoje zdolności daje siłę do działania, do spełniania marzeń. Nadzieja to swoisty wewnętrzny żar, tlący się tak długo, jak długo człowiek wierzy w swoją siłę do jej realizowania. Porzekadło mówi, że nadzieja umiera ostatnia. Nawet w obliczu zagrożenia śmiercią
człowiek ma w sobie nadzieję jej uniknięcia, wierzy do ostatniej chwili w cud, w zmianę
sytuacji. Jednak, co również Tischner spostrzegł, nadzieja może umrzeć, a jej zagłada jest
zagładą człowieka. Wraz ze śmiercią nadziei umiera ludzki heroizm. Bez nadziei i heroizmu
człowiek nie ma stabilnych podstaw do istnienia. Żaden budynek nie może stać bez solidnych fundamentów, podobnie człowiek bez nadziei i heroizmu upada aż na samo dno –
upada w otchłań śmierci.
Heroizm i nadzieja wyznaczają granice ludzkich możliwych czynów. Jaka nadzieja, taka
siła, jaka siła, taki skutek działania. Nadzieją szczególną jest nadzieja pokładana w spotkaniu, gdyż człowiek zawierzając siebie drugiemu pokłada w nim wiarę do poznania prawdy.
I chociaż prawdziwie ludzkie jest więc poszukiwanie bez poczucia pewności i słuszności dokonanego
wyboru26, to siła ludzkiej wiary określa ludzką gotowość do poniesienia ofiary za prawdę.
Nadzieja popycha ku wypełnianiu wartości, rozwija w człowieku jego zdolności wartościotwórcze, rozwija jego zmysł wyczuwania prawdy i podążania za nią prawda o wartościach jest
warunkiem realizacji wszystkich innych wartości, ku którym człowiek się kieruje lub może się kierować 27.
Zauważamy zatem, że nadzieja rodzi się wraz z pragnieniem poznania prawdy. Oznacza to,
iż odtąd człowiek poszukuje prawdy przede wszystkim poprzez realizowanie wartości.
Zdaniem Tischnera prawdziwa jest ta wartość, która znajduje swoje potwierdzenie w innej
25
26
27

J. Tischner Świat ludzkiej nadziei, Kraków, s. 272-273.
S. Konstańczak Wartościowanie w aksjologii Józefa Tischnera, in: Etyka solidarności. W 10. rocznicę śmierci ks. Józefa
Tischnera, Warszawa 2010, s. 142.
J. Tischner, Studia z filozofii świadomości, dz. cyt., s.266.
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wartości, równie możliwej do zrealizowania. Doświadczanie wartości poszerza przestrzeń
aksjologiczną zbliżając człowieka do prawdy, tj. do tych wartości, które objawiają mu dobro. Skoro świat wartości jest światem relacji człowieka z człowiekiem, to prawda obiektywna zależy od punktu widzenia drugiego. Bez obecności drugiego wymyka się prawda,
bez obecności drugiego nadzieja umiera.
Twórczy charakter nadziei sprawia, iż można o niej powiedzieć, że jest ukształtowaną
przez doświadczenie wartości przestrzenią wolności człowieka z ludźmi i wśród ludzi 28. To kolejny
tischnerowski zwrot ku pojęciu wolności. Wolność uzyskuje swój sens tylko w odniesieniu
do relacji – zwłaszcza relacji przeciwieństw. Innymi słowy istnienie przeciwieństw stwarza
możliwość wyboru, tym samym umożliwia bycie wolnym i odpowiedzialnym. Przestrzeń
wolności jest takim miejscem, miejscem spotkań ludzi, miejscem konfrontacji przeciwnych
sobie postaw, w końcu miejscem zawierzania oraz powierzania siebie drugiemu. Miejsce to
tworzą wypełnione przez ludzi wartości, dające wyraz ich osobistym nadziejom, gdzie za
każdą kryje się jakiś obraz prawdy. Wszystkie wymienione akty mają na celu wypełnianie
nadziei, dbanie o to, aby ona wciąż wyznaczała szlak ludzkich czynów. Konkludując Tischnerowskie analizy nadziei nasuwa się proste i oczywiste stwierdzenie - nadzieje rodzą się
wśród ludzi i wśród ludzi umierają. Cała silę nadziei człowiek trzyma w swoich dłoniach
i to od niego zależy, czy dłonie te będą otwarte czy zamknięte na drugiego. Jednakże najcenniejszą z jej cech jest możliwość nieustannego odradzania się. Tylko nadzieja może
wciąż trwać – przez pokolenia – dlatego łączy i skłania do ofiary. Dopóki nadzieja trwa,
dopóty człowiek będzie się wciąż odradzać, by podążać ku nowym, nieprzemierzanym
szlakom, odkrywającym przed nim nieznane horyzonty prawdy – horyzonty relacji z drugim.
Summary
Józef Tischner’s philosophical considerations are based especially on four pillars: the
man, essence, life and hope. When we try to look closer at these categories we find four
abundant sources, where many conceptions of drama philosophy get their beginning. The
first conception – the man – opens many new horizons of thinking such as the world,
body, differences, truth, awareness, other.
To be a man is to live in the world, to see the differences between a human active nature
and constant nature of the world. Tischner indicated how important is the coexistence of
those two grounds The world – stage, in its stability, gives the man many possibilities, for
28

J. Tischner Myślenie według wartości, dz. cyt., s. 439.
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example the possibility of creating new places, which are becoming necessary elements in a
cognition process. Only in the world’s constant horizon human acts have a sense and they
are visible.
The moment of noticing the differences between the world and the man uncovers the
true essence of existence. The essence of human existence is to live on the world’s horizon
and to search the truth in relation. The first source of truth is the relation between the
world and the man. All the differences and opposites arouse uncertain. This feeling is in
order to search for the truth. Natural for the man is seeing truth in something, what is
similar to him. The man can find the biggest similarity only in another man.
The desire to know the truth leads the man to a meeting - to a new space of experience
and cognition. So in Tischner’s opinion the human life is showed as a specific space – the
space of values. This is the space of relation, dialogue, a space when the other’s presence is
permanent and unavoidable. The other creates the space of hope. The space of hope is a
space of future. Human future is always connected with the other, with his calling and
waiting for an answer. Every question is searching for the truth, every answer is to realize
the values. Hope is an axiological space of human interactions, where crucial tools are
solidarization (to assimilate the values) and substitution (to walk in someone’s shoes).
With the act of solidarization the man enters in authentic space of being a man – where
to be for somebody, changes on to take for somebody, and least to be instead somebody.
Substitution is a creative coexistence of two people. Only solidarization can open the man
to substitution.
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Pod koniec wieku XIX, po załamaniu pozytywistycznego paradygmatu postrzegania
świata, w świadomości ówczesnych Polaków nastąpił swoisty powrót do myśli romantycznej. Zaowocował on nową formacją myślową nazywaną modernizmem, Młodą Polską
(termin Artura Górskiego) czy wprost neoromantyzmem (termin Edwarda Porębowicza
wprowadzony w 1902 roku). Nawrót ten dotyczył głównie koncepcji sztuki (literatury), ale
i światopoglądu romantycznego, zwłaszcza jego indywidualistycznych akcentów oraz oryginalnej historiozofii.
Szczególnie interesujący jest wątek odrodzenia romantycznej filozofii dziejów. Powszechnie wskazuje się na trzy przyczyny tego fenomenu. Po pierwsze, głośnym i negatywnym echem odbiły się w polskim społeczeństwie analizy historyczne szkoły krakowskiej
(tzw. stańczyków: Walerego Kalinki, Michała Bobrzyńskiego, Józefa Szujskiego czy Stanisława Smolki) deprecjonujące wartość narodu polskiego i w jego wadach upatrujących przyczyn utraty niepodległości w XVIII wieku. Po drugie, nie wszyscy akceptowali pozytywistyczną krytykę ideologii romantycznej, w myśl której kolejne powstania niepodległościowe
były wynikiem iluzji politycznych i zmitologizowanego myślenia życzeniowego. Po trzecie
wreszcie, kluczowe dla romantyzmu kategorie, takie jak naród, dusza narodu, misja narodowa
czy misja dziejowa w okresie naporu pozytywistycznego kultu faktu wcale nie uległy dewaluacji. W czasie kryzysu myśli pozytywistycznej objawiły się one jako narzędzia dobrze służące
podejmowanym opisom przeszłości, diagnozom i prognozom polskiego społeczeństwa
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przełomu wieków1. Wszystkie te elementy spowodowały powstanie nowego historiozoficznego typu refleksji, nawiązującego do polskiej tradycji romantycznej z jednej strony,
a z drugiej odpowiadającego na wyzwania epoki. Na przełomie XIX i XX wieku refleksja ta
była na tyle widoczna i charakterystyczna, że całe to intelektualne zjawisko obdarzono
mianem neomesjanizmu.
Czołowymi wyrazicielami idei neomesjanistycznych w tym czasie byli Stefan Buszczyński (1821-1892; Obrona spotwarzonego narodu, 1890), Wojciech Dzieduszycki (1848-1909;
Mesjanizm polski a prawda dziejów, 1902), Stanisław Szczepanowski (1846-1900; Nędza Galicji
w cyfrach,1888; Aforyzmy o wychowaniu narodowym, 1901), Antoni Chołoniewski (1872-1924;
Duch dziejów Polski, 1918), Wincenty Lutosławski (1863-1954; Z dziedziny myśli, 1900; Wykłady Jagiellońskie, 1901-1902; Polski indywidualizm i typ obywatela, 1911), Józef Jankowski (18651935; Klucz odrodzenia narodowego albo o uprawie sumienia, 1918) oraz Andrzej Boleski (18771965; Polska myśl mesjanistyczna, 1910). Neomesjanistyczne wątki bez trudu można odnaleźć
również u innych autorów tworzących na przełomie wieków, w pierwszych dziesięcioleciach XX stulecia oraz nieco później, w epoce dwudziestolecia międzywojennego. Wśród
nich należy wymienić choćby Mariana Zdziechowskiego (1861-1938) czy Jana Karola Korwina-Kochanowskiego (1869-1949). Ich historiozoficzna myśl wszakże [poza grupą osób
skupionych wokół, powołanego w 1919 i działającego do 1933 roku, Instytutu Mesjanistycznego (Jan Jankowski, ks Paweł Chomicz, Czesław Jastrzębiec-Kozłowski, Jerzy
Braun)], nie była pierwszoplanową. Do grona tych myślicieli bezsprzecznie zaliczyć należy
Feliksa Konecznego (1863-1949).
Koneczny, historyk i filozof, profesor Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie
i Uniwersytetu Jagiellońskiego był jednym z bardziej interesujących przedstawicieli polskiej
myśli społecznej ubiegłego wieku. Jest znany głównie jako twórca oryginalnej historiozofii,
której nadał miano nauki o wielości cywilizacji 2.
Przez długie powojenne lata koncepcja Konecznego z powodów ideologicznych (Koneczny był zdecydowanym antykomunistą) była w Polsce mało znana. Na Zachodzie upowszechniana była ona wówczas głównie przez działalność niemieckiego uczonego, Antona
Hilckmana3 (lata pięćdziesiąte) i emigracyjne Wydawnictwo Towarzystwa im. Romana
1
2

3

Por. Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, red. A. Walicki, Warszawa 1983, s. 275 i dalej; J. Skoczyński,
J. Woleński, Historia filozofii polskiej, Kraków 2010, s. 366 i dalej.
Naukę o cywilizacji Koneczny przedstawił w: Polskie Logos a Ethos. Roztrząsania o celu i znaczeniu Polski, Poznań
1921, t. I i II; O wielości cywilizacji, Kraków 1935; Rozwój moralności, Lublin 1938; oraz w pracach wydanych pośmiertnie: Cywilizacja bizantyńska, Londyn 1973; Cywilizacja żydowska, Londyn 1974; O ład w historii, Londyn
1977; Państwo w cywilizacji łacińskiej. Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej, Londyn 1981; Prawa dziejowe, Londyn
1982.
Por. In memoriam: Anton Hilckman, Bevergen 1975; F. Koneczny, O ład w historii, Londyn 1977, s. 74-75.
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Dmowskiego w Londynie, kierowanego przez Jędrzeja Giertych (lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte), wydające naukową spuściznę Konecznego. Swoistym ukoronowaniem tej
działalności było przetłumaczenie na angielski i opublikowanie głównego dzieła Konecznego O wielości cywilizacji z entuzjastyczną przedmową słynnego historyka i historiozofa,
Arnolda Toynbee’ego, który, między innymi, napisał, iż praca ta [...] stanowi kilka wzajemnych
studiów nad strukturą życia społecznego w największej skali, jakie pojawiły się w obrębie dwóch ostatnich
generacji.4
Od lat osiemdziesiątych daje się odnotować w kraju stale rosnące zainteresowanie myślą
Konecznego. Wznawiane są jego prace, koncepcja wielości cywilizacji jest przedmiotem
wielu referatów wygłaszanych na konferencjach naukowych, wreszcie publikowane są artykuły i książki poświęcone jego myśli.5 Fakt ten spowodowany jest kilkoma przyczynami.
Pierwszą z nich jest niezmiernie oryginalna wizja społecznego świata rozparcelowanego
między antagonistyczne zawsze wobec siebie cywilizacje. Ten koneczniański pluralizm
cywilizacyjny jest wyraźną antycypacją popularnej na przełomie XX i XXI wieku wizji
cywilizacyjnych zderzeń Samuela Huntingtona6. Po drugie, w chwili politycznej transformacji
krajów Europy Środkowowschodniej i ich aspiracji do włączenia się w struktury Unii Europejskiej, wykorzystywany był wiodący motyw myśli Konecznego o przynależności tych
krajów do cywilizacji zachodniej i zasadniczej niemożliwości ich funkcjonowania w ramach
cywilizacji turańskiej (rosyjskiej). Idea o wzajemnej i nieprzezwyciężanej wrogości międzycywilizacyjnej jest zresztą nadal pożywką dla antysemitów (cywilizacja zachodnia versus
cywilizacja żydowska), jak i germanofobów (cywilizacja zachodnia przeciw cywilizacji bizantyńskiej). Po trzecie wreszcie, myśl Konecznego, orędownika neomesjanistycznej tezy
o Polsce jako ostoi katolicyzmu, wykorzystywana jest przez fundamentalistyczny odłam
polskiego katolicyzmu (np. krąg Radia Maryja) dla krzewienia obrazu Polski jako ostatniego
bastionu chrześcijańskiej tożsamości jednoczącej się Europy 7.
Z całego bogactwa myśli Konecznego na przedmiot niniejszego tekstu wybrano kwestię
neomesjanistycznych filiacji jego koncepcji. W tej mierze myśl polskiego historiozofa koncentruje się wokół trzech zasadniczych tematów: rozumienia narodu, właściwości polskiego
charakteru narodowego, oraz znaczenia Polski na arenie dziejów.

4
5

6
7

A. Toynbee, Preface, w: F. Koneczny, On the Plurality of Civilisation, London 1962.
Obszerna bibliografia na ten temat zamieszczona jest w: R. Piotrowski, Problem filozoficzny ładu społecznego a
porównawcza nauka o cywilizacjach, Warszawa 2003 oraz w: J. Skoczyński, Koneczny. Teoria cywilizacji. Warszawa
2003.
Por. J. Skoczyński, Huntington i Koneczny,, w: Feliks Koneczny dzisiaj, Kraków 2000; L. Gawor, Konecznego i Huntingtona wizja cywilizacyjnego pluralizmu, w: „Toruński Przegląd Filozoficzny”, Toruń 2003, nr 5/6.
Przykładem tej działalności jest praca Macieja Giertycha Wojna czwilizacji w Europie, Bruksela 2007.
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Naród w ujęciu Konecznego nie jest wielkością naturalistyczną, biologicznie ukształtowaną formą bytu społecznego. W tym znaczeniu pisze: Samo przyrodzenie, tj. czynniki etnograficzne i antropologiczne, wytwarza z rodów plemię, mówiące wspólną gwarą; z plemion lud, używający
wspólnego narzecza  i na tem koniec; związków większych czynniki przyrodzone nie wytwarzają 8. Tezą
tą dystansuje się polski uczony wobec pozytywistycznego  głównie spencerowskiego 
organicyzmu społecznego, w myśl którego wszelkie grupy społeczne, naród także, są wynikiem biologicznie pojmowanego rozwoju. Odżegnuje się też od antropologicznych (rasistowskich) koncepcji narodu. Uważa, że: Narodowość [...] jest siłą aposterioryczną, nabytą, wytworzoną przez człowieka, a wytworzoną dopiero na pewnym stopniu kultury. Narodów (...) dostarcza ludzkości historia9. Naród więc to socjologicznie stwierdzany fakt, zaistniały na historycznie
określonym etapie rozwoju rodzaju ludzkiego, to historyczna wspólnota, będąca [...] wytworem pracy, nabytkiem rozwoju, świadectwem udoskonalenia, do którego doszło się ciężkim trudem pokoleń,
wśród walk, bólów, zawodów, ale też z myślą przewodnią, mającą wieść do coraz wyższego udoskonalenia
materiału etnologicznego10.
Rozumienie narodu jako wspólnoty dziejowej o społeczno-historycznym charakterze,
wymaga wyjaśnienia problemu jej więzi 11.
Kwestię tę Koneczny rozstrzyga na gruncie swej nauki o cywilizacji. Utrzymuje on, iż nie
wszystkim ludom dane jest stać się narodem. W swojej wizji rozwoju ludzkości wyróżnia
dwie zasadnicze cezury: pojawienie się ognia oraz tak zwaną emancypację rodziny 12. Dla
sprawy narodu ważniejszą jest cezura druga, w wyniku której rozbiciu ulega struktura rodowa a zrzeszenia ludzkie wspięły się na wyższy szczebel rozwoju. W efekcie tego zjawiska
grupy ludzkie zasiedlające wspólny teren były zmuszone uznać interesy nie tylko partykularne, ale przede wszystkim ponadrodowe i ponadrodzinne — czyli ogólnospołeczne.
W wyniku tego nastąpiła zmiana jakościowa struktury zbiorowości ze szczebla społeczności na wyższy etap społeczeństwa  rozumiejąc przez nie rozwiniętą pionowo i poziomo
społeczną integrację. Dopiero po przejściu danego zrzeszenia ludzkiego na poziom społeczeństwa, twierdzi Koneczny, możliwe staje się powstanie ogólnospołecznej wspólnoty –
narodu. Równie niezbędną przesłanką wytworzenia się narodu jest więź terytorialna:[...]

8
9
10
11
12

F. Koneczny, Polskie Logos a Ethos, t.I, s. 5.
Tamże.
Tenże, O wielości cywilizacji, s. 302.
To zasadniczy problem tzw. kwestii narodowej, por. J. J. Wiatr, Społeczeństwo. Wstęp do socjologii systematycznej, s.
378.
Patrz: F. Koneczny, rozdz. Zawiązki wszelkiej kultury, w: O wielości cywilizacji, oraz rozdz. Kolejność rozwojowa, w: O
ład w historii.
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stała siedziba jest początkiem pojęcia narodu13. Stąd wywodzi, ściśle z narodem związane, rozumienie ojczyzny.
Następną sprawą w określeniu narodu jest, szeroko w czasach Konecznego dyskutowana, relacja między narodem a państwem. Stwierdza otóż on, że historycznie rzecz biorąc −
zachodzi między tymi kategoriami związek, egzemplifikacją którego jest tendencja nowoczesnych narodów (wyróżnialnych od końca XVIII w.) do tworzenia jednolitych etnicznie
organizmów politycznych. Z drugiej strony jednak, zdecydowanie występuje przeciw tym
wszystkim koncepcjom, jak np. M. Webera, które utożsamiały naród z państwem.
W związku z tym oznajmia, że [...] nie jest narodowość pojęciem państwowym, być może jeden naród
tworzyć państw dwa lub nawet kilka, a z drugiej strony może więcej narodów należeć do jednego państwa14.
Zauważa także przy okazji obecność w historii narodów nie dysponujących bytem państwowym. Ma tu oczywiście na myśli Polaków, im zresztą przypisując ukucie pojęcia narodowości poza państwem.
W tym kontekście pojawia się pytanie o usytuowanie narodu wśród innych wielkich zasięgiem grup społecznych: społeczeństwa i państwa.
Pojawienie się na arenie dziejów społeczeństw i państw było równoznaczne z powstaniem przeciwieństwa między tymi strukturami ludzkiej zbiorowości. Koneczny uważa, że
istotą państwa jest podporządkowanie sobie, za pomocą różnych środków  np. prawa,
wszystkich swych obywateli. Stąd każda strategia realizowana przez administrację, wytyczana jest jedynie z punktu widzenia interesu państwa, w imię nadrzędności którego rządzący
nie muszą liczyć się z opinią i dążeniami rządzonych. Z drugiej strony przeciwstawne tendencje manifestuje społeczeństwo. Opiera ono swą siłę na dobrowolnym związku,
uwzględniając interesy wszelkich swych członków i tworząc swoisty organizm. Takie społeczeństwo ustala swój rozwój, bazując na oddolnej  będącej wypadkową interesów poszczególnych jednostek, grup społecznych i warstw  inicjatywie. Według autora Praw
dziejowych, na kanwie tego zasadniczego społecznego przeciwieństwa można odtworzyć całą
polityczno-społeczną historię ludzkości. Zobrazować ją można takimi opozycjami, jak:
prawo  etyka, centralizm  samorządność, absolutyzm  parlamentaryzm. Słowem,
sprzeczność ta jest wręcz modusem historii, ale co Koneczny podkreśla  zjawiskiem możliwym do przezwyciężenia w jednym wypadku, wtedy mianowicie, gdy państwo oprze się na
społeczeństwie; gdy społeczeństwo będzie mogło wpływać na kierunki polityki państwowej.

13
14

Tenże, Prawa dziejowe, s. 256.
Tamże, s. 302.
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W takiej perspektywie krakowski historyk, rozważając wzajemne stosunki społeczeństwa
i państwa, stwierdza: Nie sądzę, jakoby naród stanowił tu jakiś trzeci rodzaj obok tamtych. Mniemam
raczej, że gdzie państwo oparte jest na społeczeństwie, tam ono stanowi podstawę tak państwa, jako też
narodu. Są to nadbudowy społeczeństwa; mianowicie państwo jest nadbudową prawną, naród zaś  etyczną15. Powyższe usytuowanie narodu względem społeczeństwa i państwa rodzi istotną konsekwencję. Do powstania mianowicie społeczeństwa jako warunku zaistnienia narodu,
Koneczny dołączyła jeszcze jeden: naród może pojawić się tylko w takim społeczeństwie,
któremu państwo jest całkowicie podporządkowane.
Po zestawieniu powyższych warunków  kryteriów powstanie narodów z materiałem historycznym tyczącym się konkretnych, rozważanych przez Konecznego cywilizacji, okazuje
się, iż w skali historii powszechnej naród mógł wyłonić się jedynie w cywilizacji łacińskiej.
Inne bowiem cywilizacje, albo nie osiągnęły etapu emancypacji rodziny  czyli społeczeństwa (to cywilizacje: turańska, arabska, bramińska i chińska), albo rozciągają pojęcie narodu
wyłącznie na współwyznawców (cywilizacja żydowska), albo też są całkowicie przez państwo zdominowane (cywilizacja bizantyńska). Cywilizacja łacińska natomiast osiągnęła
poziom rozwoju społeczeństwa, które w ciągu swej cywilizacyjnej historii uczyniło z państwa wyłącznie swą nadbudowę. W cywilizacji tej, zdaniem Konecznego, państwo pełni
funkcje jedynie służebne w stosunku do społeczeństwa.
Ów ewenement w skali historii powszechnej jest tłumaczony przez teoretyka cywilizacji
dwiema przyczynami. Po pierwsze, jest on spowodowany tradycją; chodzi tu autorowi
o ciągle obecny w społeczeństwie europejskim zestaw idei republikańskich, powstałych
jeszcze w starożytnej Grecji i Rzymie. Po drugie, co z naciskiem podkreśla, podstawy
życia zbiorowego cywilizacji łacińskiej są przesiąknięte, w odróżnieniu od cywilizacji pozostałych, zasadami etycznymi, co jest wynikiem oparcia cywilizacji zachodnioeuropejskiej na
religii chrześcijańskiej16.
Preferencja zasad etycznych jako podstawy społecznej organizacji cywilizacji łacińskiej,
przejawiającej się tak na płaszczyźnie prywatnej, jak i publicznej (prawo i państwo też są im
podporządkowane) powoduje, iż kierujące się nimi społeczeństwo ma na uwadze w swej
drodze rozwojowej nie tylko cele materialne, ale przede wszystkim te, które znacznie wykraczają poza sferę walki o byt. Chodzi więc tu nie tyle o byt ekonomiczny czy polityczny
danego zrzeszenia, co o praktyczne realizowanie w życiu etycznych ideałów. Stąd też
w świetle powyższych refleksji Konecznego, można określić naród jako: społeczność ludów
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Tenże, O wielości cywilizacji, s. 301.
Tamże, s. 261–265; O ład w historii, s. 41–46.
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zrzeszonych do celów spoza walki o byt. Jest to istotna cecha narodu, gdyż [...] walka o byt stanowi
dla narodu środek do jego celu. Sama ta walka nigdy narodu nie wytworzy, ani nawet z innych przyczyn
wytworzonego, nie utrzyma. Gdy naród nie ma innego zajęcia, jak tylko samą walkę o byt, gdy przyświecają mu tylko same cele ekonomiczne, zbliża się do upadku17.
W myśli Konecznego znajdujemy jeszcze trzeci obszar refleksji nad narodem. Traktując
naród jako rozległą grupę społeczną oraz kładąc nacisk na dobrowolny charakter narodowej przynależności, polski historiozof równocześnie zwraca uwagę na to, że fundamentem
istnienia takiego szerokiego zakresem zrzeszenia ludzkiego jest wspólny członkom danego
zrzeszenia paradygmat kulturowy. Bez harmonijnie powiązanych: systemu prawa, stosunku
do czasu, zespołu ludzkich wartości egzystencjalnych i religijnych, naród jako zrzeszenie
obywające się bez przymusu, nie mógłby istnieć. Zatem Koneczny wnioskuje, iż [...] naród
musi cały należeć bez najmniejszych zastrzeżeń do tej samej cywilizacji. Zrzeszenie narodowe jest zrzeszeniem cywilizacyjnym18.
Powyższą konkluzję, zawartą w pracy O wielości cywilizacji, należy uzupełnić jeszcze jedną
cechą narodu, tamże scharakteryzowaną, a dotyczącą kwestii języka ojczystego. Wspólnota
językowa jest zbyt ważką siłą integrującą i scalającą naród, by jej nie zauważyć. Sumując
powyższe aspekty, naród  w myśl Konecznego  to zrzeszenie, należące wyłącznie do
jednej cywilizacji (w świetle uprzednich treści należy dodać: tylko do cywilizacji łacińskiej),
to zorganizowanie społeczeństwa, jednolitego kulturowo, do walki o cele ponadmaterialne,
ponadto posiadające ojczyznę oraz wspólny język ojczysty 19.
Najistotniejszymi w tym określeniu narodu warunkami są dwie pierwsze z wymienionych cech. One to bowiem decydują o strukturalnej więzi narodu (jedność cywilizacyjna),
jak i tworzą z niego wspólnotę kulturową (cele ponadmaterialne) o silnej wewnętrznej integracji, jakiej inne wielkie grupy społeczne nie posiadają. Charakter owej łączności narodowej, zasadzającej się na sferze niematerialnej (prawo, poczucie czasu, podstawowe wartości
ludzkiego życia i religia) przybiera postać psychicznej więzi — wspólnoty dzielonych przekonań, uczuć, wartości, czyli wspólnoty idei. Rysem szczególnym owej więzi jest ścisłe
powiązanie ze sferą moralności, nadającej jej charakter społeczno-moralnego ustroju20.
W tym znaczeniu myśl Konecznego wiernie oddaje neomesjanistyczne rozumienie narodu
w polskiej myśli początku XX wieku. W tym czasie powszechnie zrezygnowano z metafizycznej interpretacji ducha narodowego. Romantyczna wizja narodu (Polska – Chrystusem naro17
18
19
20

Tenże, Polskie Logos a Ethos, t. I, s. 13.
Tenże, O wielości cywilizacji, s. 304.
W takim brzmieniu Koneczny definiuje naród w: Prawa dziejowe, s. 258; Państwo w cywilizacji łacińskiej, s. 155.
Por. J. Chałasiński, Idea narodu i idea socjalizmu w dziejach Europy nowoczesnej, Łódź 1948, s. 10.
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dów) została zastąpiona rozumieniem narodu jak o poczucia jedności kulturowo-moralnej,
wyznaczonej w dużej mierze religią katolicką21.
Na marginesie jeszcze o tezie Konecznego występowania narodów jedynie w obrębie
cywilizacji zachodniej. Są one, jak często powtarza, kwiatem cywilizacji łacińskiej. Rodzi się
w tu problem wzajemnych stosunków między narodami w tej cywilizacji, różniącymi się
przecież, mającymi sprzeczne nieraz z sobą aspiracje i interesy. Ujawnia on dwa ciekawe
zagadnienia.
Pierwsze z nich dotyczy możliwości funkcjonowania zrzeszeń ponadnarodowych. Koneczny twierdzi w tym względzie, że wśród narodów, chociaż należących do tej samej cywilizacji, złączonych wspólnotą ogólnego paradygmatu kulturowego, zjednoczenia ponadnarodowe, starające się tworzyć nową jakościowo grupę społeczną są, z racji niepowtarzalności poszczególnych nacji, niemożliwe; mogą natomiast istnieć co najwyżej grupowania
ponadpaństwowe22. W tym znaczeniu chybione są nazwy takie, jak: Liga Narodów czy
Organizacja Narodów Zjednoczonych.
Zagadnienie drugie dotyczy międzynarodowych konfliktów w Europie, które Konecznemu jako historykowi, były znane aż zanadto. W tym zakresie tłumacząc je, wychodzi on
od podstawowego twierdzenia nauki o cywilizacjach: cywilizacje są nieprzenikliwymi i antagonistycznie wobec siebie nastawionymi makrostrukturami społecznymi, które składają się
z szeregu poszczególnych swych odmian, zwanych kulturami. W obrębie cywilizacji łacińskiej i tylko tutaj, właśnie kultury (np. polska, francuska czy włoska) są utożsamiane przez
Konecznego z narodami. W narodzie może wytworzyć się tylko pewna odmiana cywilizacji, do której
ten naród należy, czyli pewna kultura23. Do konfliktów między właśnie kulturami — narodami
nie przywiązuje polski historyk większej wagi. Jego uwagę przykuwają głównie starcia międzycywilizacyjne. Uważa on, że cywilizacja łacińska jest infiltrowana przez cywilizacje obce,
cywilizację turańską (Rosja), bizantyńską (Niemcy) oraz cywilizację żydowską. Dopiero na
tym tle interpretuje wszelkie wewnątrzeuropejskie antagonizmy, traktując je jako przejawy
walki nie między narodami a między cywilizacjami.
Integralną częścią rozważań Konecznego nad narodem jest sprawa polskiego charakteru
narodowego. Kwestia ta znajduje się w centrum wszelkich neomesjanistycznych rozważań
od przełomu XIX i XX stulecia. Opisowi kondycji moralno-umysłowej Polaków poświęcił
on pierwszy tom pracy Polskie Logos a Ethos.

21
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Por. Zarys dziejów filozofii polskiej 1818-1918, s. 275-276.
Tym tłumaczy się sympatię z jaką do Konecznego odnosiła się Narodowa Demokracja.
F. Koneczny, Prawa dziejowe, s. 255.

Lumen Poloniae – NR 2/2012

Neomesjanizm Feliksa Konecznego

105

Według Konecznego wyróżnikami gatunku ludzkiego są: powszechna zdolność do myślenia (Logos) i do działania (twórczości; Ethos). Są to dwa bieguny, w ramach których zachodzi tak indywidualne, jak i społeczne życie ludzkie. One to [...] stanowią o wszystkim
w człowieku i we wszelkich odłamach ludzkości. Ich wzajemny stosunek urabia stosunki ludzkie. Rozum
a wola, myśl a czyn, rozważanie a wykonanie  oto granice pojemności człowieczeństwa 24. Jednakże,
rodzaj ludzki różnie korzysta z tych właściwości, w które wyposażyła go natura. Działanie
nie zawsze jest równe działaniu, myśl nie jest równa myśli. Stąd powstające stosunki między
nimi, decydujące o kształcie życia, przybierają różne formy. Aby owe dwie dziedziny były w
pełni zharmonizowane, by zapewniały one optimum rozwoju danych ludzkich zbiorowości,
należy je skoordynować; należy działanie oprzeć na dojrzałej myśli tak, aby realizowany
czyn był zawsze dokładnie przygotowany.
Powiązanie tych dwóch sfer ludzkiej egzystencji w sposób zapewniający skuteczność
działania, Koneczny określa mianem kultury czynu, mając tu na myśli takie działanie, które
jest podejmowane świadomie i które opiera się na uprzednim namyśle, ale namyśle swoiście
rozumianym. Koneczny bowiem wyróżnia dwa typy myślenia: pierwsze, odwołujące się do
przyczynowości i przez to nie wnoszące nic nowego  wnioski tego typu myślenia dotyczą
jedynie tego, co było i tego, co ma się stać tylko siłą bezwładności; drugie, które bazując na
celowości, predysponowane jest do konstruowania ideałów  celów do realizacji, czyli
tworzenia nowych jakościowo faktów. Kultura czynu polega właśnie na podejmowaniu
działań wykoncypowanych przez myślenie celowe. W tym znaczeniu myślenie celowe jest,
jak pisze Koneczny, pomostem od rozumu do woli, stanowi łącznik Logosu z Ethosem, jest
rękojmią harmonijnego ich związku. Kultura czynu, to realizacja celów, stawianych sobie
przez zbiorowości ludzkie, to przepojone rozumem i moralnością autentyczne, samodzielne tworzenie Historii, to wyraz aktywności ludzkiego bycia w świecie.
W takiej perspektywie, charakteryzując cechy narodowe Polaków, Koneczny poszukuje
odpowiedzi na pytania: jakie jest polskie Logos, jakie jest polskie Ethos oraz czy Polakom
przysługuje kultura czynu?
Snując refleksją nad pierwszym z pytań, Koneczny cały zakres Logosu podzielił na sześć
niezależnych od siebie obszarów, które nazwał kategoriami kultury umysłowej. W ich skład
wchodzą: 1. historyzm  to osadzenie świadomości społecznej w tradycji, czerpanie wzorów z przeszłości, to niezbędny warunek do wykształcenia więzi narodowej; 2. ludowość 
to cały obszar ludowych wyobrażeń o świecie, dość istotny, gdyż to lud  jak uważa  jest
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Tenże, Polskie Logos a Ethos, t. I, s. 29.
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tworzywem narodu; 3. oświata; 4. wysiłek umysłowy zwrócony ku wykorzystaniu bogactw
naturalnych; 5. handel i 6. przemysł.
W rejestrze kategorii kultury umysłowej uderzający jest brak nauki, lecz ten zakres ludzkiej działalności został przez Konecznego zaliczony do Ethosu  twórczości, mimo, że jego
elementy występują przecież i w kategoriach kultury umysłowej. Lecz obraz Logosu służy
Konecznemu do uwypuklenia myślenia, które nie jest i nie musi być oryginalnym ani twórczym. A te właśnie cechy charakteryzują twórczość (Ethos), między innymi więc i naukę.
W dokonanym przeglądzie polskiej kultury umysłowej, Koneczny zwraca uwagę głównie
na jej dwie cechy charakterystyczne. Przejawiają się one w każdej kategorii Logosu i stąd są
traktowane jako podstawowe właściwości polskiego charakteru narodowego.
Po pierwsze, Koneczny przypisuje społeczeństwu polskiemu kierowanie się w dziedzinie
życia społecznego zasadami etycznymi, co ma różnić Polaków od wszelkich innych nacji.
Począwszy od wystąpienia Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji, naczelną zasadą
polskiego kierowania państwem i społeczeństwem stało się wykraczanie poza własne interesy, działanie takie, które ma na celu także dobro innych, dobro nawet powszechne  jak
wprost Koneczny pisze. Cała historia Polski to historia tzw. romantyzmu politycznego 
stałego realizowania w praktyce nie tylko zasady poszanowania praw własnych obywateli
(np. liberum veto), ale i innych społeczności; to także wypełnianie zasady obowiązku niesienia
pomocy wszystkim jej potrzebującym. Tolerancyjność i polskie w istocie hasło za wolność
waszą i naszą są ilustracjami tej polskiej właściwości. Dzięki kultywowaniu w Polsce historyzmu zasada etyczności życia społecznego jest, zdaniem Konecznego, immanentną częścią
charakteru narodowego Polaków. Postulat etyczności życia zbiorowego stanowi istotną cechę polskości, tj. taką bez której polskości nie będzie, boby przestała być sobą25.
Drugim naczelnym rysem charakterologicznym narodu polskiego jest, według polskiego
historyka, przepojenie społeczeństwa polskiego ideałem życia obywatelskiego, czyli troszczenia się o sprawy publiczne. Najpełniej uwidacznia się to w sferze oświaty. Chlubną tradycją w Polsce jest to, że szkoła zawsze służyła wychowaniu młodego pokolenia w duchu
patriotyzmu, że miała na celu wyrobienie w Polakach społeczno-obywatelskich walorów.
Przemawia za tym, szeroko przez Konecznego cytowana, polska literatura pedagogiczna i
społeczno-polityczna, która zaczyna się w XV wieku i [...] odtąd ciągnie się bez przerwy a obficie,
zwłaszcza, że należało to (i należy dotąd) do cech polskiej kultury, iż wszyscy wybitni mężowie wszelkich
zawodów zajmują się sprawami wychowania26. W końcu tylko na takim gruncie mógł zaistnieć
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fenomen w skali światowej − pierwsze w dziejach ministerstwo oświaty: Komisja Edukacji
Narodowej. Wychowanie obywatelskie i patriotyczne, opierające się na rodzimej tradycji
pedagogicznej stanowiło i stanowi specyfikę polskości. Obywatelsko zorientowana oświata
to dla Polaków, jak podkreśla Koneczny, niezaprzeczalny dorobek, ale i historyczny obowiązek.
Z kolei zakres Ethosu autor O wielości cywilizacji podzielił między trojakiego rodzaju dziedziny twórczości: artystycznej, naukowej i politycznej.
Opisując historię osiągnięć narodu polskiego w zakresie sztuki i nauki, Koneczny dostrzega olbrzymi potencjał zdolności społeczeństwa polskiego, który wszakże, niestety, nie
zawsze mógł być wykorzystany. Szczególnie uwidacznia się ta niemożność na polu nauki.
Koneczny wiąże poziom nauki z ogólnym stanem ekonomicznym państwa; na tej bazie
wykazuje równoległość świetnych lat nauki polskiej i dobrobytu kraju, ale i związek zaniku
działalności naukowej z upadkiem ekonomicznym, jak to miało miejsce np. w XVII wieku.
Stąd pisze: [...] zdolności są w świecie intelektu sednem wszelkiej sprawy, ale same z siebie nie wydadzą
dalszego ciągu, jeżeli nie otrzymują pomocy z zewnątrz, od okoliczności z innych dziedzin życia zbiorowego27.
Najwyżej ze wszelkich aspektów twórczości narodu polskiego Koneczny ocenia politykę. Politykę określa jako sztukę wykonywania zamiarów, dotyczących ogółu lub też po
prostu jako sztukę wcielania w życie ideałów. W tym też znaczeniu polityka jest szczytem
„Ethosu” ludzkiego. Na płaszczyźnie tej Polska odnosiła, w jego opinii, wielkie i niepodważalne sukcesy mniej więcej do XVII wieku. Cechami tej działalności było przywiązywanie
takiej samej wagi do sfery społecznej i państwowej, a także oparcia jej na zasadach etycznych, co stało się w zdecydowanej opozycji do politycznej praktyki ówczesnej Europy.
Właściwości te wzmacniały siły państwa, przynosiły efekty tak propagandowe, jak i dyplomatyczne, nie mówiąc już o militarnych. To właśnie dzięki tym cechom Polska wypracowała swoiste dla siebie urządzenia życia publicznego, które były przedsięwzięciem pionierskim
w ówczesnym świecie i zarazem określały to, co winno być nazwane polską szkołą polityczną. Do owych instytucji życia społecznego, na trwale związanych z polskim charakterem narodowym, Koneczny zalicza: wolność obywatelską, rozwiniętą samorządność oraz
system unii politycznej jako formy związku politycznego kilku narodów. I chociaż lata
zaborów zdecydowanie nie sprzyjały tej stronie Ethosu polskiego, to w myśl Konecznego,
cechy te nadal tkwią w centrum świadomości społeczeństwa Polski.
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Powyższe rozważania nad stanem umysłowo-moralnym polskiego społeczeństwa tchną
niezaprzeczalnym optymizmem. W ich świetle Polacy są narodowością wyjątkową i przodującą wśród innych rozlicznymi przymiotami. Tonacja taka jest trwałym rysem refleksji Konecznego. Co prawda, konstatuje on występowanie pewnych przywar narodowych, pisząc,
że trzy główne grzechy Polaków to: marnotrawstwo umysłów i genialnych pomysłów,
niechęć do nauki rodzimych dziejów i brak miłości języka ojczystego, ale i też wyraźnie je
bagatelizuje uważając, że nie są one właściwościami istotnymi dla polskiego charakteru
narodowego, a co najwyżej efektem czasowego tylko pobłądzenia28. W świetle powyższych
uwag Polacy zaiste występują na gruncie europejskim jako naród hojnie wyposażony
w różne zalety, które na tle innych nacji wprost czyniły z nich naród wybrany.
Jak zatem, przy takim potencjale ludzkim, stała się możliwa klęska narodowa, wymazująca Polską na ponad 100 lat z mapy politycznej Europy? Winą za ten stan rzeczy Koneczny
obarcza, w swojej interpretacji historii Polski, czasy znacznie poprzedzające rozbiory, gdyż
sięgające jeszcze lat panowania Zygmunta III Wazy. Od tej chwili bowiem, wyraźnie daje
się obserwować, jak twierdzi Koneczny, zanik kultury czynu, stopniowy rozpad ścisłej
w latach poprzednich więzi Logosu z Ethosem; rozpad, którego kulminacyjnym momentem
były lata saskie, a pośrednim skutkiem właśnie utrata niepodległości. Przecież, gdy nie ma
harmonii i współpracy między wszystkimi dziedzinami życia społecznego, między − najogólniej − Logosem a Ethosem, gdzie nie ma miejsca na kulturę czynu, wszędzie tam − jak
głosi historiozoficzne prawo współmierności − organizacja społeczna rozluźnia się. Następuje rozprzężenie i upadek wszelkich jej postaci występowania − państwa, ekonomiki czy
kultury dla przykładu. Polska swą historią tragicznie dowiodła słuszności tegoż prawa.
Warto przy tej okazji zauważyć, iż taki wykład historii stanowi oryginalną interpretację
mesjanistycznej figury upadku i męczeństwa narodu Polskiego.
Na podstawie historii Polski Koneczny dowodzi, iż mimo charakterologicznych predyspozycji naród polski zatracił kulturą czynu, skąd wzięły się wszystkie jego historyczne dramaty. Ale zarazem jego analizy, zawarte szczególnie w Polskie Logos a Ethos, mają jeszcze
inną wymowę niż jedynie opisanie moralno-umysłowej kondycji Polaków. Książka Konecznego, napisana u zarania na nowo wolnej Polski, chce natchnąć Polaków ufnością we
własne siły i zdolności, gwarantujące im odegranie jeszcze raz jednej z głównych ról
w Europie — przynajmniej takiej, jaką mieli w XV i XVI wieku. Równocześnie intencją jej
autora jest nawoływanie o niegdyś utraconą kulturę czynu, o ponowne zespolenie w jedność Logosu i Ethosu; w tym tylko wypadku Polska może odzyskać należne jej znaczenie
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w Europie. U podstaw tego apelu tkwi głębokie przeświadczenie o powołaniu Polski do
odgrywania pierwszorzędnej roli w dziejach.
Przeświadczenie o posłannictwie Polski na arenie dziejów uobecnia się szczególnie wtedy, kiedy Koneczny rzutuje kwestię polską na płaszczyznę cywilizacyjnych konfrontacji, na
której obowiązują najogólniejsze prawa historiozoficzne: współmierności, nierówności,
ekspansywności, niemożliwości syntez, dysfunkcji przemieszania oraz przewagi niższości 29.
Z tego punktu widzenia warunek współbieżności Logosu i Ethosu oraz kultura czynu wchodzą w zakres problematyki wyższego rzędu, dotyczącej dziejów powszechnych.
Przodującego miejsca Polski na tym obszarze nie da się, zdaniem Konecznego, w jakikolwiek sposób przecenić. Wystarczy tu pamiętać o roli Polski w stworzeniu po raz pierwszy w Europie modelu takiej relacji między państwem a społeczeństwem, w którym prymatem było obdarzane społeczeństwo. Efektem tego było stworzenie warunków dla powstania narodów. Myśl o inicjującej roli Polski w procesie narodowotwórczym Europy − idea
narodu, jak utrzymuje Koneczny, już w pełni ukształtowana pojawiła się w Polsce w XIV
wieku, za czasów Władysława Łokietka − jest z pewnością kontrowersyjna, szczególnie dla
badaczy świadomości narodowej30. Niemniej jednak, przy koneczniańskim rozumieniu
narodu i warunków go kształtujących, wydaje się być słuszną.
Nie tu jednak tkwi znaczenie Polski, gdy spojrzymy na nią z perspektywy dziejowej.
Otóż Koneczny akcentuje fakt geopolitycznego położenia Polski, które − jak pisze − [...]
stawia nas wobec historycznego dylematu, że musimy być wybitnym narodem historycznym albo zupełnym
zerem31. Otóż Polska usytuowana jest, po pierwsze − na rubieży cywilizacyjnego kręgu wyrosłego na bazie kultury śródziemnomorskiej; po drugie − już od wieku X Polska była
walczącym przedmurzem wiary katolickiej, przedmurzem nadbudowującej się na niej cywilizacji łacińskiej; po trzecie − na jej terenie wskutek otoczenia Polski przez wrogie jej cywilizacje, znajdowały się i krzyżowały wpływy cywilizacji obcych − turańskiej, bizantyńskiej
i żydowskiej; po czwarte − z racji takiego usytuowania Polska była swoim poletkiem doświadczalnym historii, na którym można było obserwować wyniki cywilizacyjnej konfrontacji.
Z tych właśnie względów Koneczny raz po raz uporczywie snuje myśl, że Polska Europie
jest niezbędna, że w interesie Europy, szerzej — cywilizacji łacińskiej, jest udzielenie Polsce
wszechstronnej pomocy w nieustannej walce, jaką toczy z naporem innych cywilizacji.
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Sformułowane przez siebie prawo ekspansji cywilizacji Koneczny, z powyższych względów, szczególnie egzemplifikuje faktami z historii Polski; rzeczywiście, w historii tej jest
niemało przykładów zmagań z przeciwnikami różniącymi się mentalnością od tego, do
czego Polacy byli przyzwyczajeni, że wniosek o odrębności cywilizacyjnej nasuwał się sam.
Wystarczy tu przypomnieć chociażby walki z plemionami tatarskimi, Turkami czy Krzyżakami, które Koneczny rozpatruje jako starcia między cywilizacją zachodnioeuropejską
a turańską i bizantyńską. W ujęciu takim, Polska staje się polem bitwy między cywilizacją
zachodnią a — najogólniej — cywilizacjami prącymi ze Wschodu (bizantynizm niemiecki
jest pokłosiem zorientalizowanego cesarstwa Wschodniorzymskiego). Jest to odwieczna
walka Okcydentu z Orientem, która stanowi wręcz, co Koneczny często podkreśla, oś całej
historii powszechnej. Przyczynia to Polsce jeszcze większego historycznego znaczenia.
Ten podstawowy w dziejach konflikt między Wschodem, a Zachodem ma jeszcze jedno
oblicze. Sąsiedztwo dwóch różnych cywilizacji zawsze może zrodzić pokusę połączenia się
utworzenia swoistej syntezy cywilizacyjnej. Pokusa taka stała się udziałem i Polski. Po udanej unii z Litwą w polskim Logosie w XVI wieku wykluła się myśl o połączeniu się takąż
unią z państwem moskiewskim, należącym do cywilizacji turańskiej. Orientacja taka przyniosła Polsce klęskę. Z jednej bowiem strony zamierzenia te spełzły na niczym — łączyć
się mogą przecież tylko kultury współmierne, zaś [...] pomiędzy Moskwą, a dążącą do unii Polską zaszło głębokie nieporozumienie. Tendencje polskie rozumiano w sposób taki, jakoby Litwa i Polska
pragnęły poddać się carowi i być wcielone do państwa moskiewskiego. Takie rozumienie rzeczy wypływało
zaś wcale nie ze złośliwości politycznej lecz przez prostą konsekwencję pewnego sposobu widzenia rzeczy w
obrębie kultury słowiańsko-turańskiej. Kultura owa nie pojmuje rozmaitości w życiu zbiorowym (autonomii, federacji, unii); nie pojmuje organizacji życia zbiorowego inaczej, jak poprzez jednostajność 32.
Z drugiej strony, nakierowanie się Rzeczpospolitej na Wschód przyniosło w rezultacie to,
co Koneczny określa mianem cywilizacyjnego przemieszania. Odsiecz wiedeńska, to jakby
ostatni na długie czasy poryw ducha narodowego, po czym nastąpiła bezmyślna apatia czasów saskich,
owych czasów wybitnie kontuszowych. Nie zachodnie, lecz wschodnie cechy wypływają na powierzchnię
polskiego życia wraz ze wschodnim strojem: lenistwo, obojętność na jutro, swarliwość, prywata. Istny obraz
orientu: Polski tego okresu nikt chyba nie pomówi o cywilizację zachodnią! […]. Nie należeliśmy wówczas
ani do europejskiego ruchu umysłowego, ni do kombinacji politycznych Zachodu. Przeciętny Polak nie
wiedział zgoła, co na Zachodzie się dzieje. Toteż doszło do tego, iż zaczęto kombinować bez nas, aż nas
ta orientalna bierność doprowadziła do rozbiorów 33.
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Według Konecznego los taki lub zbliżony spotka każde społeczeństwo, podejmujące
próby cywilizacyjnej syntezy lub życia w różnocywilizacyjnych konglomeratach. Syntezy
cywilizacji nie są możliwe, mieszanki cywilizacyjne są niezmiernie szkodliwe dla społecznej
organizacji ludzkich zbiorowości − oto dwa główne historiozoficzne prawa Konecznego
nauki o wielości cywilizacji.
Dopiero ten plan cywilizacyjnej konfrontacji w pełni wyjaśnia, zdaniem krakowskiego
historiozofa, losy narodu polskiego. To właśnie nieprzestrzeganie praw dziejowych przez
społeczeństwo polskie w XVI wieku spowodowało upadek kultury czynu, rozkład jedności
Logosu i Ethosu, a w konsekwencji − utratę niepodległości i niebezpieczeństwo nie tylko
polegające na odejściu od cywilizacji łacińskiej, ale i zupełnego fizycznego unicestwienia
narodu polskiego.
Powyższe wątki, tworzące w sumie neomesjanistyczną interpretację historii Polski, służą
Konecznemu do ogólnej refleksji nad miejscem Polski w dziejach. Jego zdaniem Polska
winna zająć w Europie poczesne miejsce. Pozycja taka jest Polsce należna i to nie tylko ze
względu na jej znaczenie w przeszłości, ale przede wszystkim z powodu celu, jaki ma do
zrealizowania w najbliższej przyszłości.
Wprowadzając do rozważań historycznych pojęcie celu, Koneczny pisze: […] cel musi być
oparty na znaczeniu, a więc pozostawać w związku z tym, że to od nas zależy, czy cywilizacja chrześcijańsko-klasyczna szerzyć się będzie na Wschód [...], że w razie rozłamu cywilizacyjnego w Polsce zwiększy
się niebezpieczeństwo pokonania cywilizacji łacińskiej przez inną. U nas spadek cywilizacji łacińskiej
byłby jednak równoznaczny z upadkiem narodowości 34. Natomiast nieco później, w Prawach dziejowych dodaje: [...] wszelka działalność zwrócona przeciw cywilizacji łacińskiej jest antynarodową. [...]
patriotyczną w znaczeniu pozytywnym może być tylko działalność współmierna z cywilizacją łacińską 35.
Zatem celem Polski jest jedno: jej obowiązkiem jest dochowanie wierności swej cywilizacyjnej przynależności. W tym wysiłku najpełniej uwidacznia się polskie posłannictwo dziejowe.
Uwzględnianie tego celu gwarantuje Polsce zachowanie tożsamości kulturowej i narodowej, jak i odegranie na terenie Europy roli przynajmniej takiej, jaką spełniała do XVII
wieku. Jest to jednak zadanie bardzo trudne. Koneczny nieustannie podkreśla zagrożenie
Polski, przyczyną którego są wysiłki cywilizacji turańskiej, żydowskiej i bizantyńskiej zmierzające do zasiedlenia się na jej obszarze. Taka perspektywa, zdaniem polskiego badacza,
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musi przesądzać o kierunkach działalności społeczeństwa polskiego w czasie decydującym
o przyszłym kształcie, niepodległej po latach zaboru Polski.
Po pierwsze więc Polska musi stać się społeczeństwem cywilizacyjnie jednolitym − nie
można być cywilizowanym na dwa sposoby jednocześnie, jak głosi najwyższe prawo dziejowe. Z uwagi na przeszłość narodu polskiego − tradycję, jednolitość owa staje się możliwa
jedynie na gruncie cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Wtedy też tylko, zdaniem polskiego
historyka, Polacy będą mogli zachować swą narodowość.
Po drugie, tylko silna, jednolita cywilizacyjnie Polska może sprostać swej historycznej
misji − obronie Zachodu przed Orientem. W interesie Europy jest więc uczynienie z Polski
wschodniej placówki wiary chrześcijańskiej i opartej na niej cywilizacji łacińskiej.
Po trzecie − co Koneczny mocno podkreśla − celem Polaków jest także przekonywanie
Zachodu w kwestii konieczności uetycznienia wszelkich form życia społecznego. Kierowanie się zasadami etycznymi w życiu społeczny, rozstrzyganie w etycznym duchu o kształcie
wzajemnych stosunków między społeczeństwem a państwem zawsze jest źródłem potęgi
cywilizacji. Właśnie potęga Polski w wiekach XV–XVI oparta była na takich podstawach.
Przejawiało się to między innymi przeciwstawianiu się Wschodowi nie militarnie, lecz ekspansją kulturową. Stąd biorą się apele krakowskiego historyka o uetycznienie cywilizacji
łacińskiej − jedynego sposobu przezwyciężenia kryzysu jaki przechodzi.
Po czwarte – broniąc cywilizacji zachodniej przed podbojem jej przez inne cywilizacje
rodem ze Wschodu, Polska staje się faktycznym antemurale christianitas. Rdzeniem cywilizacji
łacińskiej jest katolicyzm, obrona cywilizacyjnych rubieży jest więc obroną katolicyzmu.
Zadanie to obejmuje zarazem szersze spektrum; kultywowanie wartości chrześcijańskich,
właściwe narodowi Polskiemu, jest ukazaniem drogi ratunku dla cywilizacji łacińskiej, przeżywającej od początku XX stulecia kryzys tożsamości.
Przede wszystkim jednak, celem Polski obarczonej bogatym doświadczeniem historycznym jest − jak pisze Koneczny w partiach końcowych Polskie Logos a Ethos − uświadomienie Europie najogólniejszego prawa historiozoficznego, ukoronowania koncepcji cywilizacyjnego pluralizmu: Wołajmy na całą Europę: nie można być cywilizowanym na dwa sposoby! Jeżeli
powiedzie się nam przekonać o tym opinię publiczną zachodniej Europy, pozyszczemy zasługę europejskiej
miary, nie mniejszą od dawnych, od bitwy legnickiej, od odsieczy wiedeńskiej, ocalimy jeszcze raz cywilizację
zachodnioeuropejską36. W tym zadaniu wyraża się misja narodu polskiego w dziejach powszechnych.

36

Tenże, Polskie Logos a Ethos, t. II, s. 294.
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Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego jest wybitnym polskim wkładem
do nurtu filozofii społecznej, akcentującego kulturowe (cywilizacyjne) zróżnicowanie społecznego świata człowieka37. Koncepcja ta, z powodu teoretycznego rozmachu staje
w jednym rzędzie z konstrukcjami Danilewskiego, Spenglera, Toynbee’ego, Sorokina czy
Huntingtona. Ukazuje ona sens dziejów, odkrywając rzeczywiste zależności miedzy poszczególnymi wydarzeniami historycznymi. Nauka o cywilizacji wystawia częstokroć nowy widok
historii powszechnej; dzięki zaś określeniu praw dziejowych niejedno zagadnienie zagadkowe wyjaśnia się
nową metodą, dzięki nowym kryteriom i miernikom. 38 Dzieje powszechne więc oglądane przez
pryzmat nauki o cywilizacji odsłaniają prawdziwe oblicze.
Sytuując historię Polski w ramach nauki o cywilizacjach Koneczny ukazuje jej fundamentalne znaczenie dla bytowania cywilizacji Zachodu. Z tego punktu widzenia Polska
odgrywa heroiczną rolę obrońcy cywilizacyjnej granicy przed agresywnymi cywilizacjami
ościennymi. Równocześnie Polska jest depozytariuszem wiary i etyki katolickiej, które są
remedium na kryzys kultury, przeżywany w Europie w pierwszych dziesięcioleciach ubiegłego wieku. W tym zawiera się dziejowe posłannictwo narodu Polskiego. W ten sposób
polski historiozof dokonał oryginalnego połączenia mesjanistycznej idei dziejowej misji
narodu polskiego z koncepcją międzycywilizacyjnych konfliktów.
W tym kontekście Koneczny umieścił szereg uwag odnoszących się do idei narodu
i właściwości polskiego charakteru narodowego. Tematy te, jak i sposób ich narracji, także
wskazują na neomesjanistyczny charakter jego refleksji, snutej w duchu epoki. W tym
względzie zrezygnował on z metafizycznej interpretacji narodu, skłaniając się ku ujęciu
kulturowemu. Naród w tym ujęciu był wspólnotą wartości, szczególnie wartości moralnych.
Był on w porządku dziejowym istotnym podmiotem procesu historycznego, co unaoczniają
losy narodu polskiego, aczkolwiek w stosunku do cywilizacji elementem drugorzędnym.
Niemniej jednak w opisie przymiotów Polskiego narodu zawarł Koneczny przekonanie
o jego wybitnym uposażeniu i możliwości wywierania znaczącego wpływu na cywilizacyjne
dzieje. Naród zatem, zwłaszcza naród polski, jest aktywnym uczestnikiem historycznego
procesu. Odzwierciedlone w tej koncepcji zostało mesjanistyczne przeświadczenie o wybranym polskim narodzie i jego dziejowym powołaniu.
Neomesjanistyczna interpretacja historii Polski, stanowiąca ważki element cywilizacyjnej
historiozofii, przyczynia myśli Konecznego zdecydowanej oryginalności. Jest ona jedną z

37
38

Por. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2003, s. 750.
Tenże, Prawa dziejowe, s. 291.
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ważniejszych przyczyn współczesnego odrodzenia zainteresowania nauką o wielości cywilizacji polskiego filozofa dziejów.
Summary
The article presents selected topics of Feliks Koneczny’s philosophy of history, the creator of the original study of civilization defined in the 20s and 30s of the 20th century. His
focus is on three main issues: understanding the nation, Polish national character features
and Poland’s historical importance and mission. These, as a matter of fact, link Koneczny
with neo-messianistic tradition.
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Wprowadzenie
Rozważania nad formowaniem się świadomości moralnej wskazują na znaczenie w etyce
idei sumienia. Czym jest sumienie? Skąd bierze się wartość przypisywana mu w naszych
codziennych moralnych rozstrzygnięciach? Kto decyduje o tym, że coś uznajemy za moralnie dobre lub złe? Te i inne pytania zaprzątają wciąż uwagę filozofów zajmujących się tym
zjawiskiem. Zwracają oni uwagę na wieloznaczność terminu sumienie i na różne sposoby
ujmowania problematyki sumienia1. Wiadomo, że z pojęciem sumienia wiąże się długa
tradycja. Do niego odwoływał się już Sokrates. Również niepodporządkowanie się Antygony królewskim prawom postrzegać można jako bunt indywidualnego sumienia. Określenie
sumienia dokonane przez Św. Tomasz z Akwinu również i dziś przykuwa uwagę filozofów.
Ale o przełomie w podejściu do znaczenia fenomenu sumienia możemy mówić dopiero
w momencie dojścia do głosu nowoczesnej subiektywności. Człowiek w swym postępowaniu przestał poddawać się biernie nakazom środowiska czy grupy i zaczął poszukiwać ich

1

Zob. J. Górnicka-Kalinowska, Idea sumienia w filozofii moralnej, Warszawa 1993. J. Krokos, Sumienie jako poznanie,
Warszawa 2004. Tutaj należy również wspomnieć o panelu poświęconemu fenomenowi sumienia, który zorganizował Wydział Filozoficzny PAT w Krakowie z okazji Dni Tischnerowskich 2006. Jego owocem jest praca pod redakcją naukową ks. Jarosława Jagiełły i ks. Władysława Zuziaka: Sumienie w świecie wolności, Kraków
2007. Stanowi ona zapis zmagań autorów referatów z problemem sumienia. Także Katedra Etyki KUL w latach 2007-2008 poświęciła dwie sesje sprawom sumienia. Rozważano kwestie: Błąd a prawość sumienia i Problem
twórczej mocy sądów sumienia. Wyniki sesji z klarownym komentarzem zostały opublikowane w pracy pod redakcją naukową Kazimierza Krajewskiego: Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość, Lublin 2009.
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moralnego uzasadnienia w obiektywności własnego sądu2. Interesuje nas nie tylko historyczna interpretacja koncepcji sumienia Henryka Struvego przedstawiona w pismach etycznych. Również próba odpowiedzi na pytanie: na ile jego rozważania wpisują się w dyskusje
nad naturą i znaczeniem sumienia? Ciekawym wydaje się nam eklektyczne podejście Struvego, łączenie elementów filozofii Kanta i Hegla z rozstrzygnięciami chrześcijańskimi
i pozytywistycznymi3.
Zanim przejdziemy do zwrócenia uwagi na znaczenie jakie przywiązuje Struve do idei
sumienia w etyce, ze zrozumiałych względów przedstawimy najpierw pojmowanie przez
niego jego istoty. Rozważania nasze poprzedzimy ilustracją pewnych modelowych ujęć
struktury i znaczenia sumienia. Pozwolą nam one lepiej widzieć analizy Struvego na tle
ogólnej dyskusji na temat natury sumienia. Autorzy zajmujący się psychologią moralności
zwracają uwagę przede wszystkim na funkcjonalistyczne znaczenie sumienia. W swych
analizach podkreślają adaptacyjną rolę sumienia. Ułatwia ono współżycie nie tylko grupie,
ale i w społeczeństwie. Bez głębokiego wnikania w kwestie metafizyki moralnej sumienie
stanowi sprawny mechanizm składający się z norm i emocji moralnych. W wyniku wartościowania czynów moralnie wytwarzane są potrzebne rodzaje zachowań wraz z ich oceną.
Problem związków między wartościami a towarzyszącymi czynom emocjami odgrywa
ważną rolę4. Z kolei zagłębianie się w rozważania nad sumieniem w aspekcie poznawczym,
z perspektywy epistemologicznej i ontologicznej, odsyła nas do ujęcia go jako głosu rozumu, sądu rozumu praktycznego albo przeżycia emocjonalnego - głosu serca5.

2
3
4

5

Por. P. Valadier, Pochwała sumienia, Warszawa 1977, s. 7-35.
Zob. S. Jedynak, Etyka polska w latach 1863-1918, Warszawa 1977, s. 116.
W swej analizie sumienia Joanna Górnicka pokazuje, że wobec trudności jednoznacznego opisania jego natury
można by przyjąć, że stanowi ono strukturę psychiczną łączącą wartości i uczucia, rodzaj mechanizmu uzgadniającego nasze czyny z przyjętym przez nas za słuszny kodeksem moralnym. Ponadto niezawodność tego mechanizmu jest założona w ludzkich dyspozycjach wrodzonych: zdolności myślenia, wrażliwości emocjonalnej, instynkcie przetrwania. Idem, Idea sumienia w filozofii moralnej, dz. cyt., s. 188. Podobnie Zdzisław Chlewiński, w proponowanej koncepcji psychologicznej struktury sumienia, podkreśla jego zasadniczą funkcję jako wyjątkowego regulatora
ludzkiego działania. Stanowi powstałą w ontogenezie nadrzędną strukturę poznawczo-ewaluacyjną, na podstawie której są wytwarzane oceny moralne i odbywają się decyzje moralne. Zob. Idem, Sumienie - psychologiczne
mechanizmy jego funkcjonowania, formacji i deformacji, w: Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość, dz. cyt., s.
125-127.
Ci którzy widzą w sumieniu osąd rozumu praktycznego niejednokrotnie nawiązują do Tomasza z Akwinu. Do
jego analiz jeszcze wrócimy, ponieważ rozstrzygnięcia Struvego zdają się podążać torem jego myśli. Inni autorzy widzą w sumieniu głęboki metafizyczny sens uczuć. W swoich rozważaniach nad sumieniem Józef Tischner pokazuje, że rolą jego jest odsłanianie winy albo zasługi człowieka. Koncentrując się na poznawczym charakterze uczuć zwraca uwagę, że Intuicja wartości spowita bogatą gamą emocji ma charakter preferencyjny. Znaczy to, że: Jeszcze wyboru nie dokonujemy, a podstawowe «albo-albo» już jest nam dane. Idem, Wartości etyczne i ich poznanie, in: Znak 1972, nr 215(5), s. 635. Do fenomenologicznej koncepcji sumienia nawiązują również badania Antoniego Siemianowskiego. Nie stanowi ono wiedzy o podstawowych zasadach moralnego działania, lecz odzywa się nie pytane, jako zatroskany głos serca w obliczu rzeczywistego lub możliwego zła moralnego. Zob.
Idem, Sumienie, Bydgoszcz 1997, s. 10-47.
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Sumienie najważniejszą instancją w etyce
W przekonaniu Struvego etyka winna mieć charakter nauki o niezmiennych zasadach
działania. Nie można zaczynać jej tworzenia na podłożu empirycznym, ponieważ nie potrafimy w sposób bezpośredni ująć wartości praw przyrody. Wynika to z faktu, że nie jest
w naszej mocy doświadczenie absolutnej niezmienności praw przyrody”6. Etyka dzięki istnieniu
w nas wglądu w wartość i uzasadnienie praw rozumowych może mieć charakter nauki apriorycznej. Struve konkluduje w tej sprawie: Jest ona z istoty swej nauką rozumową, nie zależną co do
swej treści zasadniczej od faktycznych danych, lecz opartą na wymaganiach rozumu jako bezpośredniego
wyrazu życia umysłowego człowieka, i ocenia wszelki materiał faktyczny ze stanowiska tych wymagań 7.
Charakter naukowy etyki polega na tym, że sferę znaczeń pojęć etycznych wyprowadza
z praw rządzących życiem psychicznym człowieka. Jakakolwiek niezgodność umysłu
z samym sobą, dotycząca związków uczuć i myśli czy relacji pomiędzy wolą, uczuciami
i myślami jest zła, ponieważ prowadzi do rozstroju psychicznego. Podsumowując, zdaniem
autora pracy Zasadniczy charakter etyki jako nauki, etyka usprawiedliwiając zasadami rozumowymi to, co być powinno opiera się na racjonalnej konieczności. Poszukuje idealnego prawa, czegoś na kształt kantowskiego imperatywu kategorycznego 8.
Wedle Struvego osiągnięcia psychologii indywidualnej stanowią fundament naukowy dla
etyki. Siłę moralności, funkcje zasad moralnych możemy badać tylko w poszczególnych
jednostkach ludzkich. Przezwyciężenie jednostkowości nie jest możliwe, ponieważ doświadczenie informuje nas tylko o usposobieniu, motywach i prawidłowościach działania
konkretnych ludzi 9. Moralność oznacza kierowanie się w swym postępowaniu własnymi
zasadami etycznymi, czyli słuchanie głosu własnego sumienia. Zdaniem Struvego człowiek
ma nie tylko sumienie moralne wyznaczające zależność szczegółowych funkcji woli i umysłu od norm ogólnych. Ujawniają się w nim również sumienia: logiczne i estetyczne, których sensu należy upatrywać także w poczuciu zależności funkcji psychicznych od praw
ogólnych kierujących życiem umysłu. Na przykład prawo wyłączenia sprzeczności stanowi nie
tylko konieczny element w pochodzie myśli do poznania prawdy, ale także w dziele sztuki
umożliwia przeżywanie piękna poprzez harmonijne współbrzmienie elementów zmysło-

6
7
8

9

H. Struve, Psychologiczno-metafizyczna analiza pojęcia konieczności, w: Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, red.
A. Hochfeldowa, B. Skarga, Warszawa 1980, s. 158.
H. Struve, Zasadniczy charakter etyki jako nauki, Kraków 1902, s.6.
Według Jana Błachnio Struve odnosząc się do współczesnych mu haseł neokantystów z powrotem do Kanta
uważał, że stanowisko Kanta należy twórczo rozwijać głosząc przy tym: naprzód wraz z Kantem. Zob. J. Błachnio „Biblioteka Warszawska” forum polskiej filozofii w latach 1841-1915, Bydgoszcz 1999, s. 78.
Zob. S. Borzym, Poglądy filozoficzne Henryka Struvego, Wrocław 1974, s. 186.
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wych z umysłowymi10. I tutaj pojawia się fundamentalne pytanie, jakie się w sprawie sumienia nasuwa, brzmi ono : jakie znaczenie wiąże Struve z pojęciem sumienia?
Przede wszystkim Struve traktuje sumienie jako najważniejszą instancję w etyce 11. Jego
zdaniem winniśmy pod wieloma względami przyznać sumieniu więcej miejsca w naszym
życiu moralnym. Istnienie wielu subiektywnych poglądów moralnych nie przeszkadza, aby
nakaz postępowania w zgodzie z osądami własnego sumienia traktowany był jako bezwarunkowy. Wyraźnie można dostrzec, w jaki sposób to uzasadnia. Wedle niego, gdy analizujemy poglądy moralne ludzi różnych plemion, epok, męża uczonego czy prostaczka zmuszeni
jesteśmy przyznać rację zwolennikom względności zasad etycznych. Ludzie różnych kultur
stosują w życiu różne pryncypia moralne. Natomiast gdy badamy ogólny charakter moralnego postępowania, czyli zamierzamy ze stanowiska psychologicznego odróżnić, pod
względem formy a nie treści, postępowanie moralne od niemoralnego, wówczas usiłujemy
poznać podstawę sądów etycznych. Celem naszym jest znalezienie zasady będącej kryterium sprawiedliwej oceny cudzego postępowania.
Łatwo zdaniem Struvego w tym względzie wykazać, że w ocenie różnych poglądów moralnych nie mają sensu nasze gusty, aspiracje i opinie, ale wymagamy by postępowanie
każdego człowieka było zgodne z jego własnym sumieniem. W pracy O najwyższej zasadzie
postępowania etycznego czytamy: Ja nie wymagam, aby mój znajomy, albo ów mąż pobożny, (…)albo
rycerz średniowieczny, lub też Dahomejczyk, stosowali się do moich przekonań etycznych; ja nie oceniam
ich postępowania ze stanowiska moich reguł moralnych; ale ja mam prawo wymagać, aby każdy z nich
stosował się w swym postępowaniu do swoich własnych przekonań etycznych 12. Będąc świadomym
swego poczucia etycznego należy często obcy nam punkt widzenia traktować jako miarę
oceny czyjegoś zachowania. W trakcie dyskusji na temat oceny czyjegoś postępowania
relewantny będzie argument, w którym powołamy się na przekonania adwersarza nie zaś
swoje. Argumentem zupełnie niezasadnym będzie opieranie się na własnych rozstrzygnięciach moralnych, powoływanie się na swoją intuicję moralną 13. Tak na przykład oceniając
postępowanie człowieka religijnego za podstawę swoich sądów należy przyjąć jego przekonania.

10
11
12
13

Zob. H. Struve, Anarchizm ducha u obcych i u nas. Studyum krytyczne. I. Sprzeczności życiowe i anarchizm ducha, in:
Biblioteka Warszawska 1899, t. 2, s. 66.
Zob. S. Borzym, Poglądy filozoficzne Henryka Struvego, dz. cyt., s. 195.
H. Struve, O najwyższej zasadzie postępowania etycznego, Odbitka z Przeglądu Filozoficznego, Warszawa 1903, s. 7.
Struve konkluduje w tej sprawie: Przede wszystkim zaznaczyć należy, że nie mamy prawa odstąpić od wykazanej najwyższej zasady postępowania etycznego dla samej błędności, a nawet przewrotności czyjegokolwiek przekonania, jeżeli jest w istocie
przekonaniem, tj. uznaniem pewnego poglądu za niewątpliwą, a więc obowiązującą dla danego osobnika prawdę. H. Struve, O
najwyższej zasadzie postępowania etycznego, dz. cyt., s. 14.
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Na podstawie przedstawionych treści możemy powiedzieć, że po pierwsze źródłem sumienia jest rozum. Po drugie, stanowi ono wewnętrzny potencjał moralny, czyli wyraz
etycznych przekonań każdego człowieka. W pojęciu autonomii sumienia u Struvego chodzi
o moralne samookreślenie. Sumienie wzywa do samodzielnego podejmowania decyzji moralnych. Tylko osobiste sumienie osobnika działającego odnajduje znaczenia moralne,
dostrzega różnicę między dobrem i złem. Sumienie stanowi instancję niezaprzeczalnie
realną. Przez sumienie rozumie Struve przynależny do sfery umysłowej człowieka pewien
idealny zbiór przekonań co do swego przeznaczenia i zadań życiowych wraz z towarzyszącą
im własną ich moralną oceną. Według sumienia postępuje zawsze ten, kto wszędzie czyni
zadość wymaganiom swego ideału moralnego14.
Czyn moralny stanowi dobrą ilustrację harmonii lub jej braku w zakresie wewnętrznego
życia człowieka. Struve konkluduje w tej sprawie: Sprzeczność tedy dokonanego czynu z tymi
naszymi przekonaniami etycznymi wywołuje reakcję ze strony prawa wewnętrznej jedności i ciągłości życia
umysłowego; a ta wyraża się w owym uczuciu niezadowolenia z samego siebie, które stanowi istotę wyrzutów sumienia15. Działania stojące na przeszkodzie realizacji uznanych powinności życiowych
burzą stan względnej równowagi życia psychicznego, którego regulatorem jest sumienie.
Zaburzenia wewnętrznej równowagi wywołane świadomością moralnej sprzeczności powodują konflikty moralne. Na przykład świadomość przekroczenia uznanej normy kładąca
silny akcent na negację działania niemoralnego budzi przykre stany emocjonalne. Są one
źródłem nieprzyjemnych uczuć moralnych, niezadowolenia z siebie. Wynika to z prostego
faktu, że sprzeczności moralne dotykają ludzi osobiście i zdają się wyrokować o ich wartości.
Pokonanie zaś rozdźwięku pomiędzy działaniami zamierzonymi, reprezentującymi nasze
lepsze przekonania a innymi, stojącymi im na przeszkodzie, budzi uczucie zadowolenia.
Błędy sumienia. Charakter moralny
Pytanie: czy sumienie może popełniać błędy? już od czasów Sokratesa przykuwało uwagę filozofów. Nie mogło więc umknąć uwadze Struvego. Zdaniem autora pracy Zasadniczy charakter etyki jako nauki sumienie występując w roli samodzielnej i ostatecznej instancji moralności nie może się mylić, ponieważ podważałoby to nie tylko jego autonomię, lecz w ogóle
moralności16. Centralną kwestią w sprawie nieomylności sumienia jest wedle Struvego to, że
14
15
16

H. Struve, O nieśmiertelności duszy, Odbitka z Wieku, Warszawa 1884, s. 38-39.
H. Struve, O najwyższej zasadzie postępowania etycznego, dz. cyt., s. 9-10.
Zauważyć można, że podobnie zdaniem Kanta osąd sumienia danej osoby stanowi jej jedyną i ostateczną
instancję rozstrzygającą o tym, co moralnie słuszne. Stąd niedorzecznością jest głosić, że sumienie jest omylne.
Do pomyłki może dojść wówczas, gdy przychodzi wydać obiektywny sąd o tym, że coś jest lub nie jest obowiązkiem; w
przypadku sądu subiektywnego jest to jednak niewyobrażalne, albowiem wydając go, odwołuję się do mego czysto praktycznego
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uznanie za prawdziwy jakiegoś poglądu nie zależy od dobrej czy też złej woli danego człowieka. Przekonanie o moralnej słuszności określonych poglądów nie jest wytworem samowolnym. Prawda narzuca się świadomości jako aksjomat, górując ponad wszelkimi zachciankami jednostkowej woli. Dlatego, pisze Struve, uznać ją muszę, gdy mi się w sposób przekonywający
narzuca. Ma ona dla mnie, jako prawda, siłę obowiązującą i dlatego nie mogę jej dowolnie zmieniać, lecz
muszę się do niej zastosować, jeżeli nie chcę popaść w wewnętrzną sprzeczność z samym sobą 17. Nie mamy
zatem prawa potępiać kogoś, kto postępuje w zgodzie ze swoim sumieniem, nawet błądzącym, wtedy, gdy uznaje on jakieś przekonanie za prawdę niewątpliwą. Tak więc, chociaż
przesądy Dahomejczyków uznajemy z naszego punktu widzenia za barbarzyńskie, to musimy przyjąć, że w osądach swoich sumień są oni zobowiązani, jak każdy inny człowiek, do
moralnej konieczności postępowania 18.
Wedle Struvego, mimo iż w przypadku Dahomejczyków będziemy skłonni twierdzić, że
ich wierzenia religijne są fałszywe, to nie mamy moralnego prawa zakazywać im owych
praktyk przy użyciu siły. Możemy natomiast spróbować kształtować ich sumienia wiedząc,
że moralne wybory zależą od aktualnej wiedzy i wyrobienia etycznego. Sens autonomicznej
wolności sumienia nie może nam zakrywać oczu przed faktem, że ludzie w wyniku braku
wychowania moralnego nie tylko błądzą, ale i bywają lekkomyślni w kształtowaniu swojego
sumienia. Obowiązuje nas na tym polu sumienność, czyli umiejętność dopełniania horyzontu
poznawczego perspektywą moralną w zgodzie z duchem najwyższej zasady postępowania
etycznego. Także obecność myśli o nieomylności sumienia nie może wcale świadczyć
o tym, że gwoli uzasadnienia naszego przekonania przed sobą czy innymi możemy przytaczać dowolne, byle jakie, argumenty. Winniśmy stale mieć na uwadze zdaniem Struvego, że
urobienie jakiegokolwiek poglądu na określony temat oprzeć się naturalnie powinno zarówno na
możliwie wszechstronnym i ścisłym zbadaniu odnośnych faktycznych danych, jak i na krytycznym rozbiorze tych danych i wyprowadzeniu z nich wniosków ogólnych według wymagań logiki, jako teorii poznania
i nauki19. Sumienność w kształtowaniu moralnych przekonań w opozycji do lekkomyślności
ma ścisły związek, podobnie jak to było w przypadku najwyższej zasady postępowania

17
18

19

rozumu: wszak to on jest tutaj sędzią. Gdybym miał się mylić, to byłby to znak, że nie dokonuje się tu w ogóle żadne praktyczne
sądzenie, a skoro tak, to nie może też być mowy o prawdzie i fałszu. I. Kant, Metafizyka moralności, Warszawa 2005, s.
268.
H. Struve, O najwyższej zasadzie postępowania etycznego, dz. cyt., s. 13.
Można by tutaj wspomnieć, że współcześnie Arno Anzenbacher pisząc na temat błędów sumienia podobnie,
jak Struve, nie określa jako złego w ściśle moralnym sensie postępowania dominujące w innych kulturach czy
epokach. Jego zdaniem nie chodzi o błąd moralny, ale teoretyczny powstały w wyniku akceptacji określonych standardów w pewnej określonej społeczności, A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, Kraków 2008, s. 105.
H. Struve, O najwyższej zasadzie postępowania etycznego, dz. cyt., s. 16.
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etycznego, z przestrzeganiem prawa wewnętrznej harmonii życia umysłowego, czyli polega
na eliminowaniu wszelkich sprzeczności.
Sumienie będąc głównym elementem charakteru jest podatne, podobnie jak on, na zabiegi wychowawcze20. Gdy mówimy o ideale moralnym najważniejszą kwestię zdaniem
Struvego stanowi wyobrażenie takiego rodzaju życia, gdzie losy jednostki ściśle łączą się z
celami funkcjonowania społeczeństwa. Autor Anarchizmu ducha u obcych i u nas ostrze swojej
krytyki kieruje w stronę braku jednostkowego zaangażowania w życie wspólnoty na skutek
panowania moralnego subiektywizmu i egoistycznego indywidualizmu. Klucz do osiągnięcia pełni egzystencji może wedle niego stanowić jedynie związek tego, co jednostkowe
z tym co powszechne21. Życie moralne jednostki będącej ustrojem samym w sobie, jej autonomia i samorealizacja, pozostają w ścisłym kontakcie z ogólniejszymi ustrojami: rodziną,
społeczeństwem, narodem i wszechświatem. W charakterze moralnym jednostki zasadniczą
rolę powinno odgrywać harmonijne współbrzmienie poczucia twórczej samodzielności z poczuciem przynależności zbiorowej22. Struve prezentuje koncepcję człowieka jako mikrokosmosu, czyli małego świata. Przezwyciężając jednostkowość, monadyczność swojego świata może
on czerpać życiodajne siły dla swojego rozwoju.
Dziedzictwo Kantowskie, Heglowskie i chrześcijańskie
Sądzimy, że w swej analizie sumienia Struve przybliża się do koncepcji przedstawionych
przez Tomasza z Akwinu i Kanta. Sumienie stanowi wiedzę na temat rozumowych zasad
moralnych. Mówi nam, aby czynić dobro bądź postępować według wskazań rozumu. Prawa rozumu mają charakter nie tylko psychologiczny, ale także metafizyczny. Obiektywne
treści rozumu stanowią pewną postać fenomenu, dzięki któremu byt obiektywny, nazywany
Bogiem lub Przyrodą uzyskuje w naszej świadomości swoje potwierdzenie 23. Idąc dalej, wydaję
się nam, że u Struvego wiedza w sumieniu, podobnie jak to jest u Tomasza, ma charakter
strukturalny. Nie spotykamy jednak jej wyraźnego podziału. Najwyższa zasada etycznego
20

21
22

23

Struve nazywa charakterem taki stopień kultury i udoskonalenia energii osobistej, gdy ona kieruje działalnością człowieka
stale według raz powziętych i za dobre uznanych zasad i celów, przezwyciężając, wedle możności, wszelkie w tym względzie przeszkody. H. Struve, Wstęp krytyczny do filozofii czyli Rozbiór zasadniczych pojęć o filozofii, Warszawa 1896, s. 457.
Zob. H. Struve, Anarchizm ducha u obcych i u nas. Studium Krytyczne. III. Fryderyk Nietzsche jako filozof anarchizmu, in:
Biblioteka Warszawska 1899, t. 2, s. 287 i n.
Zob. H. Struve, Anarchizm ducha u obcych i u nas. Studyum krytyczne. I. dz. cyt., s. 70-71. W pracy Epikureizm i
altruizm Struve podkreśla, że w miarę odchodzenia jednostek od subiektywistycznej perspektywy na życie moralne dochodzi do coraz ściślejszego zjednoczenia się ich z ustrojem społecznym. Dzięki sprawnemu funkcjonowaniu w horyzoncie społecznym, to znaczy czyniąc to, czego wymagają role zawodowe lub społeczne, jednostki osiągają coraz większe zadowolenie ze swojego życia. Poczucie przynależności do społeczeństwa i
szczęście są nierozdzielne. H. Struve, Epikureizm i altruizm, in: Biblioteka Warszawska 1906, t. 4, s. 209-240. Zob.
też S. Jedynak, Etyka polska w latach 1863-1918, dz. cyt., s. 118.
Zob. H. Struve, Psychologiczno-metafizyczna analiza pojęcia konieczności, dz. cyt., s. 161.
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działania, której źródłem jest wedle Tomasza prasumienie i która znana jest wszystkim ludziom, także u Struvego skłania do dobrego, a sprzeciwia się złu. U Tomasza conscientia nie
jest nieomylna, ponieważ ludzie różnią się pod względem poziomu wiedzy i przekonań
światopoglądowych. Podobnie sądzi Struve, gdy pisze o błądzącym sumieniu i o konieczności jego kształcenia. Według niego rozwój sumienia nie może odbywać się bez społecznego odniesienia, wiemy, że tego samego zdania był Hegel, lecz tylko w łączności z istniejącym etosem24. Indywidualne sumienia i normy etosu pozostają w zamierzonej koalicji.
Summary
Our task is not only the historical interpretation of Henryk Struve’s concept of conscience as presented in his works on ethics, but also the attempt to answer the question: to
what extent do his deliberations become part of the discussion about the nature and meaning of conscience? Struve’s eclectic approach seems to be interesting to us, so does the
joining of the elements of Kant’s and Hegel’s philosophies with Christian and positivist
settlements. Conscience constitutes the knowledge of the rational rules of morality. It tells
us to do good or act according to our reason’s indications. The rights of our reason are of
not only psychological, but also of metaphysical character. The objective contents of our
reason constitute a certain form of phenomenon, thanks to which the objective being, defined
as God or Nature, gains its confirmation in our consciousness. It appears to us that, according to Struve, the knowledge in conscience, as it is according to St. Thomas, is of structural
character. However, we do not find any distinctive division of it. The highest rule of ethical
action, originates, according to St. Thomas, from synderesis and is known to all people; also
according to Struve, this rule leans towards good opposing evil. According to St. Thomas,
conscientia is not infallible, since people differ in terms of knowledge level and beliefs of
their outlook of life. Struve makes similar judgments when he writes about erring conscience and about the necessity of educating it. The development of conscience cannot take
place without any social reference, similarly, as in case of Hegel, it may only take place in
connection with the existing ethos.

24

Zdaniem Hegla tylko w państwie jednostka może osiągnąć rzeczywistą wolność. Droga do wolności wiedzie
przez uznanie interesu ogółu jako własnego i uczynienie z niego swego ostatecznego celu. W ten sposób ani to, co ogólne, nie obowiązuje i nie jest realizowane bez interesu szczegółowego, bez wiedzy i woli szczegółowej, ani jednostki nie żyją jako
osoby prywatne tylko dla tego, co szczegółowe, nie chcąc zarazem żyć dla tego, co ogólne. G. Hegel, Zasady filozofii prawa,
Warszawa 1969, s. 246.
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Przystępując do prezentacji Depozytu doktrynalnego w myśli filozoficznej Tadeusza Ślipki pragnę zwrócić uwagę na kilka zasadniczych problemów związanych z realizacją takiego projektu badawczego. W świetle postawionego tu celu i zamierzeń najistotniejszą zdaje się
sprawa przynależności omawianego filozofa do nurtu myśli tomistycznej. W bogatym i wielowątkowym dziele Ślipki można dość dokładnie prześledzić dwa typy czy też modele
wpływów. Pierwszy z nich to model pozytywny – związane z światopoglądem chrześcijańskim koncepcje wzmacniające stanowisko naszego filozofa. Drugi – niemniej ważny – to
model negatywnego wzmocnienia, tj. polemika z tymi nurtami, które zdaniem autora Etyk mogą
szkodliwie wpływać na tworzoną przez niego koncepcję człowieka. Mam tu na myśli przede wszystkim humanizm ateistyczny, z którym polemika pozwoli odtworzyć pozytywne propozycje Ślipki odnośnie kwestii podmiotu. Problem ten stanowi nie tylko kwestię rozpatrywaną w ramach metodologii, ale niejako rozstrzyga przedwstępnie wiele zagadnień, wyjaśnia gros niejasności i problemów merytorycznych. Moim zdaniem Tadeusz Ślipko
(w zakresie podjętej problematyki filozofii człowieka) otwarcie deklaruje swą przynależność
do nurtu tomistycznego. Truizmem byłoby stwierdzenie, iż czyni tak z racji pełnionego
powołania, pracy duszpasterskiej, czy też naukowej w ośrodkach spełniających posługi
religijne. Interesujące są tutaj racje przede wszystkim filozoficzne, światopoglądowe, a więc
merytoryczne. Zatem Ślipko w dziesiątkach artykułów i licznych pracach książkowych
ujawnia swój stosunek do tomizmu – dokonuje licznych nawiązań, cytuje Akwinatę. Słowem – w świetle tego, o czym pisałem już we wstępie ogólnym, opiera swe teorie filozoWYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
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ficzno–antropologiczne na fundamencie wiary w Boga, nie wychodzi (choć twórczo ją
uzupełnia) poza krąg myśli chrześcijańskiej. Lecz jest przecież filozofem–etykiem, antropologiem, który uznając i szanując korpus doktrynalny związany nieodmiennie z prawdami
głoszonymi przez kościół katolicki przedstawia, dyskutuje i omawia tę problematykę właśnie jako filozof1. Stąd mamy wielokroć do czynienia z róznorodnością pewnych akcentów
(np.: w kwestii stosunku wiary do rozumu, objawienia do prawd filozoficznych uzasadnianych w szeregu zdań–sądów logicznych), po wtóre, ze względu na etyczno-moralny charakter większości jego prac, zostają u Ślipki podniesione do rzędu naczelnych problemy związane np.: z wartościami, normą, aktem, wolą czy też sumieniem oraz wzorcem osobowym.
Są to w moim przekonaniu zmiany akcentów, przesunięcia, ale nie przekroczenia tego, co
możemy nazwać zrębem czy też korpusem doktrynalnym tomizmu. Tak więc opracowując
teorię człowieka (podmiotu, osoby ludzkiej) Ślipko formułuje i przedstawia ją w odniesieniu do etyki – tej ogólnej, jak i szczegółowej. Co więcej (a dotyczy to ostatnich lat jego
działalności), swe główne (częstokroć modyfikowane) idee i stanowiska stosuje i konfrontuje z dynamiczną i ciągle zmienną rzeczywistością społeczno–kulturową. O tych ingrendiach i prawidłowościach oeuvre Tadeusza Ślipki należy ciągle pamiętać, by wewnętrznego
rozwoju i dynamiki jego dzieła nie brać, np.: za niekonsekwencje, czy też sprzeczności 2,
lecz jako to, co logicznie wypływa z samego rozwoju wytyczonego wewnętrzną dialektyką
tego, tak rozległego dzieła3.
Idąc za sugestią uczennicy Ślipki Ewy Podrez można bez zastrzeżeń stwierdzić, iż nawet
pobieżny rzut oka na indeks tytułów jego prac ukazuje ogromną rozpiętość uniwersum
teoretyczno-problemowego4. Ślipko uprawia katolicką filozofię moralności (etykę), na
której - by tak powiedzieć  osadza interesujące nas poglądy i problemy odnośnie filozofii
człowieka (osoby). Jest to charakterystyczny dla tomisty zabieg metodologiczny by dany
problem, zagadnienie, czy też ideę prezentować na szerokim tle w celu uwydatnienia jej
wszelkich aspektów i relacji do innych  czasami zdawałoby się odległych i obcych jednostek
tematycznych. Zdaniem niektórych komentatorów w dziele Tadeusza Ślipki daje się grosso
1
2
3

4

Por. Z zagadnień Etyki – jubileusz ks. Profesora Tadeusza Ślipko, 26, 1999, 2.
Por. Ślipko Tadeusz, Obiektywizm celu w etyce chrześcijańskiej, Homo Dei, 30, 1961.
Motyw stałości-zmian dzieła ks. Ślipki jest stale uwypuklany przez jedyną, jak dotąd monografistkę przedmiotu
Ewę Podrez. Patrz m.in. Podrez, Ewa, Myśl etyczna ks. Tadeusza Ślipki, w: Studia Philosophiae Christianae,
1989, 25.
Por. Podrez, Ewa, Myśl etyczna księdza Profesora Tadeusza Ślipko, Studia Philosophiae christianae, ATK, 25, 1981, 1.
Jest to bardzo syntetyczny i rzeczowy artykuł dotyczący całości poglądów etycznych Ślipki. Godzimy się ze
stwierdzeniem Podrez, iż rozwiązanie wielu problemów u Ślipki nawiązuje do tomistycznej koncepcji osoby. Podkreśla
się w niej fakt, że człowiek jest jednostkowym indywiduum, odrębnym od świata rzeczy i innych ludzi. Wewnętrzne skierowanie
osoby do życia i współdziałania – w ramach życia społecznego – dokonuje się w sferze relacji, odniesień i zależności…. Oba zatem wymiary natury – osobowy i społeczny – nawzajem się dopełniają, s. 25.
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modo wyszczególnić dwa nurty, dwie tendencje5. Do pierwszej z nich można zaliczyć wątek
skoncentrowany wokół idei realizacji określonych zadań i celów odnośnie pogłębienia
i utrwalania tego, co zasadnie można nazwać swoistym depositum doctrinale - punktem centralnym, zwornikiem katolickiej (szerzej: chrześcijańskiej) filozofii moralnej. Owo tło, zaplecze doktrynalne jest niejako trwałym i jasno określonym punktem odniesienia i referencji. Bowiem ów zrąb ideowy rzutuje na wszelkie badania, opisy, analizy oraz - rzecz nader
istotna - postulaty przedstawione w licznych dziełach Ślipki. Ujmując to jeszcze dokładniej:
drugą tendencją widoczną w dociekaniach T. Ślipki jest twórcze, acz krytyczne nawiązanie
do owego fundamentalnego zespołu idei związanych ściśle z nurtem tomistycznym, resp.
neotomistycznym. Ślipko reinterpretuje, uzupełnia i wzbogaca o nowe ujęcia i zastosowania
owo tło, zaplecze filozoficzno-doktrynalne. Widoczny jest w tym duch czasów: konieczna
odpowiedź na wyzwania coraz bardziej komplikującej się rzeczywistości, napór ideologii
marksistowskiej ze swymi dogmatycznymi rozwiązaniami proponowanymi na gruncie ateistycznej, materialistycznej etyki, a także zdobywającego ogromne rzesze popleczników
humanizmu ateistycznego (egzystencjalizmu francuskiego) 6 i niemieckiego.
Ślipko wszelkie problemy, pojęcia czy też idee wchodzące w zakres teorii człowieka
i związanej z nią aksjologii, czy też deontologii analizuje w oparciu o filozofię traktowaną
nieodmiennie jako zjawisko społeczne, jako specyficzny przykład powszechnej i racjonalnej
władzy (fakultetu) osoby ludzkiej. Widać w tym wyraźną cechę, tak przecież charakterystyczną dla ujęcia tomistycznego.7 Innymi słowy, autor Zarysu etyki szczegółowej w sposób
naturalny proponuje taką filozofię człowieka – podmiotu działań, jego możliwości i potencji, np. w domenie realizacji wartości, która będzie mieć nieodłącznie walor uniwersalny.
Fakt ten dotyczy na pierwszym miejscu analiz, opisów, postulowania prawd niekwestionowanych (uznanych za świadectwo wiary, za datum nadprzyrodzone). To właśnie te dane –
według tomistów i neotomistów należą do spadku duchowego pozostawionego przez
Akwinatę. W świetle owego uniwersalizmu (zarówno metodologicznego jak i merytoryczno–treściowego) Ślipko pragnie swymi dokonaniami teoretycznymi potwierdzać zasadność
wyboru właśnie tej orientacji.
Doktryna tomistyczna (utożsamiana przez autora z samym chrześcijaństwem) jest, jak
stwierdza T. Ślipko, traktowana jako owo depositum doktrynalne, które wymaga twórczego
i autentycznie zaangażowanego podejścia. We Wprowadzeniu do etyki chrześcijańskiej Ślipko
przyznaje, iż z chrześcijańskich źródeł zaczerpnięte przeze mnie „depositum doctrinale” poddałem różne5
6
7

Por. M. Fritzhand, Materializm, metafizyka, etyka, Studia Philosophiae Christianae, 24, 1989, 1.
Por. F. Copleston, Historia filozofii – Od Maine de Birana do Sartre’a, tom IX, Warszawa 1997.
Por. Gilson Etienne, Wprowadzenie do nauki św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1960, s. 80-100.
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go rodzaju formalnym i treściowym przeobrażeniom.8 Już na podstawie tego krótkiego cytatu wiemy, iż przyjęta metodologia (oparta na jak najszerszym i powszechnym ujęciu rzeczywistości ludzkiej) traktuje doktrynę chrześcijańską jako punkt oparcia, grunt, z którego wyrastają
badania szczegółowe. Stąd owe przeobrażenia, o których wspomina nasz filozof. Podejście
takie ma niewątpliwy wpływ na wewnętrzną strukturę i budowę jego oeuvre filozoficznoetycznego. Można w tym kontekście zasadnie mówić o swoistej dialektyce, o połączeniach
i relacjach występujących pomiędzy podstawą systemu a jego licznymi rozgałęzieniami.
Taki dynamiczny i synergiczny układ pozwala na łączenie elementów podmiotowoprzedmiotowych (np. odnośnie problemu osoby) i bytów opisywanych w ramach systemu
etycznego. W niniejszej refleksji ową synergię rozumiem w kategoriach występowania takiego zespołu założeń, aksjomatów, tez wywiedliwych, jak i prawem wewnętrznej dialektyki
złączonych i korespondujących ze sobą, które ustanawiają samą istotę, samą tożsamość
oraz odrębność tych koncepcji i doktryn etycznych na tle innych poglądów. Jest to nader
istotna kwestia. Ślipko, dokonuje historycznych analiz, mających na celu ukazanie wartości
i zasadności stanowiska tomistycznego do badania osoby ludzkiej jako podmiotu i przedmiotu starań, stanowiska, które jednoznacznie przekracza, transcenduje inne, rozproszone
i spartykularyzowane ujęcia badawcze. Stąd też ustalenie owego eidos (zgodnie z przyjętą
metodologią tomistyczną) musi z definicji sięgnąć do źródeł, do podstaw - a więc takiego
kompleksu prawd i opisów czy analiz, które uformowały, i nadal to czynią, kanon etyczny
(a więc i zarówno aksjologiczno-antropologiczny). Musimy tu mieć na względzie fakt następujący: T. Ślipko przejmuje osadzone w bogatym dziedzictwie duchowym wskazówki
metodologiczne, jak i interpretacyjne (gdy idzie o treści doktrynalne) swych neoscholastycznych wychowawców i w szerokim sensie nauczycieli: ks. Gabriela, ks. Wichra
i oczywiście Woronieckiego. To oni − akceptując naukę św. Tomasza − przekazują Ślipceetykowi prawdę, iż filozofia (jej poszczególne działy) jest czymś racjonalnym, systemowym,
a sam tomizm w porządku teoriopoznawczym, jak i teologicznym, wzmocniony i ufundowany na via theologica obejmującej prawdy nadprzyrodzone, musi przyjąć jako coś ostatecznego rozumność porządku moralnego9. I właśnie ów − moim zdaniem − centralny motyw,
tło wszelkich poczynań Ślipki pozwala wysunąć na plan pierwszy taką prawdę, która nieodmiennie (na zasadzie analogicznych odniesień) ujawni się niczym leitmotiw na płaszczyź-

8
9

Por. również T. Ślipko, Różne zdania – wspólna troska. Rozmowa z red. A Wieluńskim, w: Człowiek i światopogląd,
nr. 11 (250), 1986.
Por. Lacombe, Oscar, L’existence de l’homme, Paris, Odeon, 1951, szczególnie rozdziały poświęcone racjonalności bytu ludzkiego.
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nie licznych uszczegółowień, syntagm i wariacji tematycznych jego dzieła filozoficznoetycznego.
Jest faktem oczywistym, iż podejmując działalność teoretyczno-nauczycielską, Ślipko
musi wejść (a będzie to szczególna atmosfera towarzysząca powstawaniu jego licznych
prac) w swoisty dyskurs polemiczny, niemalże konfrontacyjny, choćby z takimi tendencjami
i trendami na gruncie etyki, które stały się czymś w rodzaju bądź to intelektualnej mody,
bądź to oficjalnej doktryny (tzw. etyka socjalistyczna). Wspominałem już o orientacjach
jawnie wrogich doktrynom katolickim. Teraz należałoby wspomnieć o tych, które zawładnęły wyobraźnią licznych rzesz katolików w Polsce i Europie, szczególnie grup inteligencji.
Będą to, dla przykładu odmiany tzw. humanizmu egzystencjalistycznego, czy też tendencje
skrajnie analityczne (żywotne i wpływowe na gruncie anglosaskim10), a także racjowitalizmu, np. w wersji Ortegi y Gasseta. Nic zatem dziwnego, iż zawsze rzeczowa, ugruntowana na dokładnym rozeznaniu teoretycznym poddawanych analizie doktryn polemika
i dyskusja musi z reguły wyjść i objąć ów punkt centralny, jakim jest dla Ślipki etyka katolicka – czy, jak niekiedy nazywano ją - etyka tradycyjna (opisująca dążności do prawdziwego
szczęścia, celu ostatecznego, jakim jest zbawienie). I właśnie z tej bogatej tradycji Ślipko
korzysta stale, do niej się odwołuje oraz wzbogaca ją o nowe elementy i aspekty, szczególnie, gdy rozpatruje koncepcje antropologiczne, teorie podmiotu (osoby). Ślipko nieugięcie
broni zasad chrześcijańskiego humanizmu, zdecydowanie odrzucając argumenty, iż filozofia, a w tym system etyczny i filozofia moralna Akwinaty, mogą zostać utożsamione z czczą
kazuistyką, a co więcej, iż są jakoby oddalone i wyabstrahowane z rzeczywistości, a np.
w konfrontacji z egzystencjalistycznymi, strukturalistycznymi, psychoanalitycznymi czy jak ma to miejsce w chwili obecnej - postmodernistycznymi nurtami okazują się koncepcjami przestarzałymi, nieaktualnymi i nieprzystającymi do współczesnego świata i jej złożonej, skomplikowanej, czasami niezrozumiałej struktury 11. Te czasami tak lekko, a właściwie nieodpowiedzialnie formułowane pseudoprawdy dotyczące koncepcji katolickiej (oparte przede wszystkim na wykorzystywaniu oklepanych motywów o relatywistycznoutylitarnej proweniencji), skłaniały i nadal skłaniają T. Ślipkę do ukazania i przedstawiania
prawd (sformułowań) chrześcijańskiej etyki ogólnej i szczegółowej, aby właśnie poprzez to
trwałe depositorum doctrinale jej istota, jak też jej jedność (wypływająca bezpośrednio z tożsamości filozofii chrześcijańskiej w ujęciu tomizmu) mogły stanowić rzeczowy kontrargument w tego typu polemikach i dyskusjach.

10
11

Por. M. Warnock, A short history of Ethics, Mc Millan, London 1962, s. 100-105.
Por. T. Mrówczyński, Teocentryczny humanizm, w: Argumenty 3, 1959, nr. 30.
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Tomizm - podkreśla stale T. Ślipko - po wielu próbach i zmiennych kolejach losu okazuje się jednak zdolny do skutecznego eliminowania nie popartych, ani też nieuzasadnionych
empirią, doświadczeniem, konkretnej rzeczywistości (w sensie transcendentnej przyrody,
jak też samego człowieka) tych stanowisk, które z samej definicji, założeń wstępnych ograniczają się tylko do jednego punktu ujęcia redukując, a tym samym zubażając ogląd złożonej i bogatej problematyki świata i osoby, uwikłanej w dokonywanie wyborów i czynów,
czyniącej zło lub dobro, zmierzającej lub zaniechającej dążności do prawdziwego szczęścia,
celu ostatecznego, jakim jest zbawienie. Co więcej, przyjęcie stanowiska tomistycznego
zezwala na posługiwanie się jasnym i jednoznacznym kryterium prawdy. Takie bowiem
kryterium (nieodzowne narzędzie metodologiczne), podobnie jak sam tomizm, jest ugruntowane i osadzone w samym jądrze rzeczywistości, a realizm tomistyczny stanowi solidną
podstawę teoretyczną absolutnego i niezmiennego porządku moralności12. Stąd też, Ślipko
oprze na identycznych zasadach interpretację fenomenu osoby ludzkiej. W tym względzie
zwróci się do transcendentalnego wymiaru przyczyny ostatecznej - celu, który pozwoli
tworzonej przezeń doktrynie moralnej (a zarazem formułowanej w jej ramach i w jej zakresie koncepcji osoby) wyodrębnić i posługiwać się absolutnymi kategoriami moralności. Te
ostatnie − zarówno na płaszczyźnie etyki ogólnej, jak i jej uszczegółowień – stają się niemalże automatycznie istotą tej filozofii moralności, bowiem zostały one oparte i są związane z obiektywną strukturą moralności - sfery szczególnie istotnej dla osoby ludzkiej. Widać
tu nader jasno, iż system autora Etyk ściśle koresponduje z owym depositorum doctrinale, a co
więcej − jest to związek naturalny, niewymuszony jakimś sztucznym, dogmatycznym założeniem. Słowem, realizm tomistyczny (w wymienionych tu aspektach) jest filozofią zdolną
do ujmowania, tłumaczenia i wpływania na aktualne problemy, na samą rzeczywistość:
i obiektywną, i osobową. Należy więc mieć na uwadze, iż proponowana przez Ślipkę doktryna etyczna (skorelowana z antropologiczną i aksjologiczną) odnosi się do, i wykorzystuje
ogólnofilozoficzne założenia tomizmu. Tylko w tych ramach, tylko w tym dyskursie filozoficznym autor Etyki ogólnej będzie analizował, rozpatrywał i opisywał główne problemy
i wątki etyk szczegółowych, co ważniejsze - w tychże to ramach przedstawi koncepcję bytu
osobowego w realnym i niekwestionowalnym związku z aktualnie daną i przejawiającą się
rzeczywistością człowieczą. Jest ona rozpatrywana ze ścisłym uwzględnieniem najróżnorodniejszych danych doświadczenia, w tym interesującego nas najżywiej doświadczenia
moralnego (jego formy i treści). Co istotniejsze, sama koncepcja osoby ujmowanej w kate-

12

Por. Krąpiec, Mieczysław, Teoria poznania bytu u współczesnych czołowych tomistów, w: Teoria analogii bytu, Z..N.
KUL, Lublin, 1959.
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goriach bytu powołanego do istnienia przez Stwórcę, bytu złożonego, owego compositum
materii i formy znajduje swe opracowanie, swój grunt teoretyczny w tomizmie, a będąc
nieodłączną częścią tego systemu pozwala na ujęcie i opracowanie zagadnień antropologicznych w kategoriach zarówno osoby, jak i natury (w tym i społecznej). Te ostatnie - jak
postaram się wykazać - stanowią zdaniem Ślipki dwa (uzupełniające się i zachodzące na
siebie) źródła moralności. Dlatego też, już na tym wstępnym etapie można odpowiedzialnie
stwierdzić, iż Ślipko dzięki przyjętej opcji (orientacji) filozoficzno-metodologicznej stworzy
system zwarty, spójny, logicznie ułożony, ale -uprzedźmy od razu - system nienoszący cech
czegoś skostniałego, pomijającego i omijającego współczesną problematykę. Dysponując
tak licznymi pracami mogę stwierdzić, iż podejmowały one i nadal podejmują pojawiające
się w zawrotnym tempie wyzwania, odpowiadają na ciągle nowe problemy i zagadnienia.
Pokrótce: ramy tomistyczne wręcz zachęcają do zmagania się ze współczesnością i - jak
sądzę - służą skuteczną pomocą w jej naświetleniu i interpretacji13.
Można zatem stwierdzić, iż tak istotna w oeuvre Ślipki etyka ogólna (o jasno zdeklarowanej proweniencji tomistycznej) jest zgodna - co nie oznacza bezkrytyczna - z duchem doktryny, realizmem tomistycznym ukazującym człowieka-w-świecie wraz z rozlicznymi aspektami rzeczywistości ludzkiej. Rekonstruowany tu system (doktryna) Ślipki nawiązujący
jednoznacznie do korpusu prawd absolutnych, nadprzyrodzonych jest jednakże otwarty na
płynące ze świata, rzeczywistości, aktualnego milieu problemy (wyzwania). Z tego też powodu Ślipko ukonkretnia i uszczegółowia problematykę osoby-w-świecie, bytu wolnego, ale
zarazem zdeterminowanego celem ostatecznym podejmując takie zagadnienia jak etyka
seksualna (mająca być ujaśnieniem aspektu materialnego, emotywnego człowieka), etyka
środowiskowa (odpowiedzialność za naturę), czy też problem kary śmierci; relacje między
jednostkami w ramach danego systemu prawnego. We wszystkich tych dziedzinach Ślipko
konsekwentnie utrzymuje tę perspektywę teoretyczną wykorzystując twórczo stanowisko
realizmu tomistycznego podkreślające nieodrodny i niezbywalny związek człowieka (podmiotu) z zastaną, lecz ciągle kreowaną przez niego rzeczywistością 14.
Sam proces konkretyzacji zagadnień (równoznaczny z zejściem na poziom empirii, na poziom świata doświadczalnego, zmysłowego) stwarza niewątpliwe implikacje odzwierciedlone w całości systemu. Dlatego w myśli filozoficznej Ślipki mamy do czynienia niemalże

13
14

Por. Ch. Martin, Thomas Aquinas: Introduction Readings, Cambridge, 1993, s. 20 -25;
Por. J. Maritain, Le paysan de la Garonne, Paris, Seghers, 1968, s. 30–52. Katolicka literatura (beletrystyka) Mauriaca i Pequy ukazuje w swych dziełach bohaterów zmagających się z wyzwaniami i problemami, jakie niesie ze
sobą ciągle rozwijający się i tworzący świat. Rola podmiotu jest – zgodnie z założeniami filozofii tomistycznej
– czymś dynamicznym i twórczym.
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z klasycznym przykładem synergii, sprzężenia całości z poszczególnymi częściami, jak
i sprzężeniem części z całością. W świetle stosowanej przez niego metodologii są to relacje
esencjalne, bowiem ukazują jak ogólna, uniwersalistyczna doktryna tomizmu pomaga
w rodzeniu się określonych rozwiązań, propozycji czy też postulatów odnośnie bytu osobowego: jego związków ze światem, z innymi, wyborów, projektów wartości i celów występujących w tym, a nie w innym świecie. Implikacje te wyrażają się ruchem wewnętrznej
dialektyki całości dzieła Ślipki, ale odnoszą się nieodmiennie do trwałego porządku moralnego. Jest on w ujęciu naszego autora (należałoby dodać: powinien być) czymś niezmiennym zarówno w planie teoretycznym, jak i praktycznym. Elementem centralnym owego
ordo jest oczywiście podmiot moralny (osoba) rozpatrywany łącznie z zaistniałymi, jak też
projektowanymi aktami. Te ostatnie (zgodnie z wykładnią realizmu tomistycznego) Ślipko
stara się oddać w całej złożoności i bogactwie nie tracąc nigdy z pola widzenia wymiaru
etycznego. Wiąże się ów proceder metodologiczny, eksplikacyjny z samym celem (telos)
przyświecającym każdemu ludzkiemu aktowi. A ujmując to jeszcze inaczej: idzie tu przede
wszystkim o wyeksponowanie, a zarazem o konkretne wskazanie sposobów (dróg) moralnego doskonalenia się. Powołanie człowieka - zdaje się ciągle powtarzać Ślipko w niemalże
każdej ze swych prac - stanowi trudne, acz świadczące o wielkości człowieka zadanie. Co
więcej, jest ono ściśle związane z człowieczą konstytucją bytową, z jej istotą i naturą.
Summary
Before I set about the presentation of the doctrinal deposit in the philosophical thought of Tadeusz Ślipko, I wish to highlight a few fundamental problems connected with this research
project. In the light of the aims and the objective set in this work, the question of the discussed philosopher’s affiliation with the current of Thomistic thought seems to be a matter
of the utmost importance. In the rich and multi-layered work of Tadeusz Ślipko one can
quite thoroughly track down two types or models of influences. One of them is a positive
model – the conceptions inspired by the Christian worldview and supporting the philosopher’s stand. The other one – equally important – is the model of negative support, i.e. a polemic with these currents that, according to the author of Etyki [Ethics], may have a harmful effect on his conception of man. What I refer to is, above all, atheistic humanism a polemic with which I shall make it possible to recreate Ślipko’s positive suggestions about the
question of subject. This problem not only constitutes a question discussed within methodology, but it, so to speak, preliminarily settles numerous issues, clarifies plenty of ambiguities and substantive problems. In my opinion, Tadeusz Ślipko (with regard to the discussed philosophy of man) declares his affiliation with the current of Thomistic thought
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openly. It would be a truism to state that he does so because of his service, his pastoral or
scholarly work in the institutions providing religious services. Above all, the most interesting reasons are those related to his philosophy and worldview, i.e. the substantial ones. And
Ślipko reveals his attitude towards Thomism in tens of his articles and numerous books –
he makes plenty of allusions and quotes St. Thomas Aquinas. In a word – in the light of
what I wrote in the general introduction, Ślipko grounds his philosophical-anthropological
theories on the foundation of the faith in God, not going beyond the milieu of Christian
thought. Yet, after all he is an ethicist-philosopher, an anthropologist, who, acknowledging
and respecting the doctrinal corpus invariably linked to the truths declared by the Catholic
Church, presents, negotiates and discusses these issues precisely as a philosopher. Hence,
we often come across a diversity of certain aspects (e.g. with regard to the relation of faith
to reason, or of revelation to the philosophical truths justified in a sequence of statements
– logical judgments). Secondly, because of the ethical-moral emphasis of most of his works,
the problems related to values, norm, act, will or conscience, as well as to role models, are
elevated to the rank of primary issues. They constitute, in my opinion, changes of emphasis
and shifts, but they do not go beyond what can be called the foundation or doctrinal corpus of Thomism. Therefore, when working out the conception of man (the subject, the
human person) Ślipko formulates and presents it in relation to ethics – both general and
applied. Moreover, (with regard to his last years of work) he uses his major (often modified) ideas and confronts them with the dynamic and constantly changing social and cultural reality. These ingredients and patterns inherent in Ślipko’s oeuvre have to be constantly
remembered in order not to take the internal development and dynamics of his work for
inconsistencies or contradictions, but to perceive them as something that logically results
from the very progress demarcated by internal dialectics of such an extensive work.
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Stanisław Staszic urodził się w listopadzie 1755 r. jako syn burmistrza Piły. Po śmierci
rodziców Staszic wyjechał za granicę by kontynuować studia teologiczne, przebywając
kolejno w: Lipsku, Getyndze i w Paryżu. W College de France zaniedbał jednak dziedzinę
dotychczasowych studiów i zainteresowania swe skierował ku: geologii, fizyce i historii
naturalnej.1 Duży wpływ na jego wykształcenie mieli trzej wybitni uczeni francuscy: Daubenton, Buffon i Guettardem. Daubenton, kustosz zbiorów przyrodniczych tzw. Ogrodu
królewskiego w Paryżu wpoił mu zasadę stosowania zdobyczy nauki w życiu. Buffon, generalny intendent ogrodu, autor wielkich dzieł przyrodniczych, w tym Epok natury – rozbudził
zainteresowania dziejami Ziemi. Guettard, członek Akademii Francuskiej, mineralog
i geolog dzielił się z nim wiedzą na temat geologii Polski zdobytą w czasie prowadzonych
tu badań w latach 1760 – 1762. W okresie tym ponadto pogłębił swą wiedzę poprzez kontakty z filozofem, matematykiem i fizykiem Jean Lerond d’Alembertem.2
Rekomendację na nauczyciela dzieci ordynata Andrzeja Zamoyskiego, otrzymał od Józefa Wybickiego. Jego podopiecznymi byli: jedenastoletni Aleksander, dziewięcioletnia Anna,
1
2

J. Długoszewski, Wyprzedzał swoją epokę, w: „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2 (8)/1986, s. 5 - 6.
W. Goetel, Znaczenie „Ziemiorodztwa Karpatów” Stanisława Staszica w historii geologii polskiej, w: S. Staszic, O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polskich, Warszawa 1955, s.11.
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sześcioletni Stanisław i czteroletni Andrzej, który zmarł w 1785 r. Uczniowie postrzegali go
jako osobę: ordynarną, popędliwą, gwałtowną, stąd Stanisław pisał, że dzieciństwo upłynęło mu pomiędzy nauką i karami. L’abbe Staszic nie umiał uczyć bez łajania, lżenia, bicia. Obaj też
wychowankowie w wieku dojrzałym wystąpili przeciw niemu. Jednak nie ulega wątpliwości,
kto zaszczepił im umiłowanie ojczyzny, nauczył oszczędności i racjonalnego gospodarowania. Ta ostra krytyka Staszica – człowieka niezwykle pracowitego i wymagającego od
siebie i od innych, wynikała z niechęci młodych, mający o sobie duże mniemanie, uczniów
do obowiązków związanych z trudem systematycznej edukacji.
Staszic w chwili podjęcia tu pracy miał 26 lat i bardziej interesował się nauką niż wychowaniem dzieci. Zamoyscy posiadali doskonale zaopatrzoną bibliotekę w dzieła: prawnicze, społeczne, polityczne zarówno w języku polskim jak i w językach obcych. Ponadto
dysponowali dużym archiwum. Wszystko to zapewniało mu doskonałe warunki do studiowania wybitnych opracowań Polaków dążących na przestrzeni wieków do reformowania
ojczyzny. Ponieważ w College de France skupiał się głównie na naukach ścisłych, stąd
można wnioskować, iż studia nad literaturą społeczną i polityczną prowadził przede
wszystkim w Zamościu. Z prac naukowych i publicystycznych tego okresu należy wymienić: Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana W. K. do dzisiejszego stanu Rzeczypospolitej przystosowane datowane na 20 maja 1785 r., a wydane w 1787 r., tłumaczenie z języka
francuskiego Epok natury Buffona druk 1786 r., Pochwałę Marka Aurelego Thomasa oraz
powieści Numa Pompiliusz Floriana. W kwietniu 1790 r. udał się wraz z rodziną Zamoyskich
w dwuletnią podróż do Austrii i Włoch. Owocem jej był Dziennik podróży.3
W kwietniu 1782 r. Staszic uzyskał stopień doktora obojga praw, po złożeniu stosownych egzaminów, bez przygotowania rozprawy naukowej, której na Akademii Zamoyskiej
wówczas nie wymagano. Na wydziale obojga praw egzaminy trwały dwa dni, a odbywały
się przed wybranymi z grona uczonych czterema profesorami, pod przewodnictwem podkanclerza Melchiora Kochnowskiego i w obecności rektora oraz dziekana. O pozytywnej
ocenie zadecydowało głosowanie odbywające się następnego dnia, wówczas to kandydat na
doktora otrzymał licenciature. Na uroczystej promocji w kolegiacie, promotor Dominik
Radulski wręczył księgę naukową do wykładania filozofii, prawa i teologii oraz dyplom
podpisany przez rektora Andrzeja Wątrąbskiego.
Po uzyskaniu tytułu, Staszic zgłosił chęć dołączenia do grona profesorów Akademii
Zamoyskiej, ale nie powierzono mu zajęć na utworzonej w 1776 r. w miejsce katedry prawa
3

R. Orłowski, Śladami zamojskich pionierów i popularyzatorów wiedzy. Ks. Stanisława Staszica związki z rodziną Zamoyskich, (część II), „Nasze forum. Biuletyn Informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu” 20/2003, s. 13.
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krajowego – katedrze praw natury i narodów. Pomimo, iż kwalifikacje jego odpowiadały
stawianym wymaganiom do objęcia tego stanowiska. Jego dwuletni pobyt we Francji uznano za wystarczające przygotowanie do powierzenia mu 13 stycznia 1783 r. profesury języka
francuskiego na katedrze istniejącej od 1760 r. Pełnił on funkcję zastępcy profesora Kalińskiego (nieznanego z imienia) wykładającego od 1782 r. Andrzej Zamoyski zaliczając go do
grona akademików podnosił prestiż uczelni oraz otwierał przed nim możliwość otrzymania
jako gratyfikacji jednego z beneficjów ordynacji. Niższe święcenia otrzymał w 1774 r., a po
otrzymaniu święceń kapłańskich 29 czerwca 1788 r. objął on probostwo w Turobinie,
jednak niebawem je porzucił poświęcając się nauce, żywo interesując się bieżącymi wydarzeniami i malując programy głębokich reform kraju. 4
Po śmierci ordynata Andrzeja Zamoyskiego – 10 lutego 1792 r., wśród rodzinnych kłótni, Staszic udzielił poparcia wdowie Konstancji, z którą niebawem wyjechał do Wiednia.
W tym okresie wraz z ordynatorową prowadził pomyślne operacje finansowe na giełdzie.
Po jej śmierci w 1797 r., jego związki z rodem Zamoyskich zakończyły się procesem
w Lublinie. Przyczyną tego było zakwestionowanie przez nowego ordynata Aleksandra,
jednego z podpisów matki na rewersach potwierdzających dokonywanie u niej przez Staszica lokat kapitałów. Dzięki interwencji ks. Adama Czartoryskiego, teścia Stanisław Zamoyskiego, proces zakończył się pomyślnie dla księdza.5
Stanisław Staszic zmarł 20 stycznia 1826 r., a pożegnać go przyszła cała Warszawa.
Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wieloletnie zabiegi: Stanisława Sołtyka, Stanisława Kostki Potockiego, gen. Krzysztofa
Chlebowskiego, Jana Chrzciciela Albertrandiego zaowocowały w 1800 r. utworzeniem
w Warszawie Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 1807 r., na wniosek Staszica, TPN podjęło
starania o uzyskanie od Fryderyka Augusta dyplomu królewskiego, ostatecznie uwieńczone
sukcesem. Po śmierci pierwszego prezesa Albertrandiego w 1808 r. stanowisko to objął
Staszic, działający w nim od chwili założenia. Jego prace badawcze koncentrowały się wokół zagadnień: gospodarczych, technicznych, językoznawczych i historycznych. Mając na
uwadze potrzeby lokalowe Towarzystwa, ofiarował mu swoją kamienicę na Starym Mieście.
Zdając sobie sprawę, iż nie spełnia ona wszystkich wymogów stawianych w Europie Za-

4
5

K. Klicki, Stanisław Staszic – profesor Akademii Zamojskiej, w: „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” nr 2 (95)/2008,
s. 119- 122.
R. Orłowski, Śladami zamojskich pionierów …, s. 14 - 15.
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chodniej przed tak szacownymi instytucjami, w 1823 r. przekazał mu ufundowany przez
siebie nowo wybudowany budynek.6
Troska Staszica o rozwój nauki zaowocowała zachęceniem Sapiehów do zdeponowania
w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Warszawie, biblioteki rodzinnej będącej dotąd w Kodniu. Jej duże zbiory starodruków i rękopisów miały wręcz nieocenioną wartość dla historyków. Niebawem stała się ona istotnym źródłem do badania dziejów narodu polskiego.
Zachęcił on także Aleksandra Sapiehę i jego żonę Annę z Zamoyskich do utworzenia stałego funduszu przeznaczonego na powiększanie zbiorów bibliotecznych. 7
Staszic w następujący sposób ujmował cel działalności towarzystw naukowych: Bez takowych towarzystw mogą w narodach powstawać nadzwyczajne dowcipy, ale wydane przez nich światła nie
mogą się utrzymać, wznieść ani narodów oświecać. Ze swoich utworzycieli życiem znikomym najczęściej
i one nikną. Więc uczonych towarzystw pierwszym jest zamiarem zbierać i ocalać wszczęte światło, doskonalić i powszechnić odkryte wielkie prawdy, doprowadzać i utrzymywać w swoim narodzie ten stopień
umiejętności, nauk i sztuk, na którym je powszechne oświecenie już w innych narodach stawiło.8 Za najważniejsze z ustaw Towarzystwa uważał, te które kładły nacisk na prace nad utrzymaniem
czystości języka polskiego oraz na studia z zakresu historii ojczystej, stąd artykuł pierwszy
zreformowanej i uzupełnionej ustawy z 1814 r. głosił: pisać potrzebne dla kraju dzieła, mając
zawsze na względzie zbogacenie i udoskonalenie języka, a wzrostowi sztuk i rękodzieł wszelkimi sposobami pomagać.9
Pełniąc funkcję prezesa TPN, przestrzegał zasady, aby w poczet członków przyjmowano wyłącznie osoby mające istotne osiągnięcia na polu nauki. W marcu 1809 r. włączył
w jego grono Hugo Kołłataja, nie zważając na związki z jakobinami, a mając na względzie
tylko osiągnięcia naukowe.
W 1811 r. uznał uczonego Żyda, Abrahama Sterna, za przygotowującego się do uzyskania
członkostwa Towarzystwa. Jednak do realizacji tego zamiaru nie doszło, gdyż konstytucja
Księstwa Warszawskiego nie przyznała równości praw ludności pochodzenia żydowskiego.
W 1817 r. umieścił rozprawę Sterna w programie odczytów publicznych. Pod wpływem
presji ze strony znacznej grupy uczonych cofną swą decyzje, co spotkało się z oburzeniem
zwolenników równouprawnienia ludzi nauki. Powstała wówczas atmosfera wobec tego

6
7

8
9

J. Długoszewski, Wyprzedzał swoją …, s. 6; Z. Wójcik, Stanisław Staszic, Radom 2008, s. 154.
Z. Wójcik, Kontakty Stanisława Staszica z Zamojskimi i Sapiehami, w: Stanisław Staszic i Zamojszczyzna. Sesja organizowana przez Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie i Zakład Historii Gospodarczej i Myśli Ekonomicznej UMCS przy
współudziale Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, Lublin – Hrubieszów 1976, s. 11.
S. Staszic, Być narodowi użytecznym, wyboru dokonał i wstępem poprzedził B. Suchodolski, Wydawnictwo
Stronnictwa Demokratycznego „Epoka” 1985, s. 33; nadzwyczajne dowcipy – wybitne zdolności.
Z. Wójcik, Stanisław Staszic…, s. 153.
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wydarzenia spowodowała, iż Staszic rozważał ustąpienie z zajmowanego stanowiska. W tej
sytuacji obie zwaśnione grupy uczonych przeprosiły go. 10
Utrata niepodległości i kroki podjęte przez zaborców zmierzające do wynarodowienia
młodego pokolenia, wpłynęły na wzrost zainteresowań dziejami ojczystymi, i językiem
narodowym. W latach 1806 – 1814 z inicjatywy Towarzystwa wydano: Słownik języka polskiego Samuela B. Lindego. W 1807 r. Staszic opublikował broszurę: O statystyce Polski, zaś
w artykule: Narodowość ukazał zasadnicze różnice między feudalnym a burżuazyjnym ujęciem narodu.11 Ważnym nurtem prac Towarzystwa były starania na rzecz rozwoju nauk
przyrodniczych. Jedną z najważniejszych prac geologicznych stanowiło dzieło Staszica:
O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski, powstałe jako wynik prowadzonych
w latach 1804 – 1805 badań geologicznych Karpat oraz Lubelszczyzny. Wówczas to m. in.
odkrył złoża węgla kamiennego w Dąbrowie Górniczej i zainicjował budowę kopalń. 12
Mimo starań Staszica z czasem coraz bardziej widoczny był formalizm i marazm w działaniu członków Towarzystwa. Dla zwolenników romantyzmu jego działalność jawiła się jako:
bezpłodna, bezideowa i nienadążająca za istotnymi potrzebami narodu.
Staszic ostatni raz przybył do TPN 14 grudnia 1825 r., aby odwołać publiczne posiedzenie, zapowiedziane na następny dzień, z powodu śmierci Aleksandra, cara Rosji i króla
Polski.13
Wizja rozwoju szkolnictwa
Staszic domagał się, aby organizatorzy oświaty jasno nakreślali cel wychowania i stosownie do niego dobierali środki. Jego zdaniem, poprzez edukację człowiek miał dojść do
własnego szczęścia, które nierozłącznie wiąże się z pomyślnością całego narodu, a zatem
chodziło mu o ukierunkowanie całego procesu na ukształtowanie użytecznego obywatela.
Dużą wagę przywiązywał do odpowiednio uformowanej moralności, służącej właściwym relacjom międzyludzkim. W przeciwieństwie do Jean Jacgues Rousseau chciał by
wychowanie moralne poprzedzało wszelkie inne i przyjęło jako własną zasadę: Prawdziwe
i własne dobro każdego nie różni się od dobra towarzystwa całego […] w każdej społeczności obywatele
tak są związani, iż jeden nie może szkodzić drugiemu, aby tym nie krzywdził towarzystwa całego i nie
szkodził sobie samemu. Proponował on wpajać w młode pokolenie przeświadczenia, że każdy
jest równy drugiemu obywatelowi i powinien pracować dla dobra kraju oraz innych ludzi nawet
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J. Sikora, Stanisław Staszic, Katowice 1974, s. 175-179; Z. Wójcik, Stanisław Staszic…, s. 155.
Z. Łotys, Stanisław Staszic filozof i reformator społeczny, Olsztyn 1999, s. 34.
J. Długoszewski, Wyprzedzał swoją …, s. 6.
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gdy mu się to finansowo nie opłaca.14 Jego zdaniem dopiero wówczas można było przystąpić do pobierania nauk teoretycznych w łączności z naukami praktycznymi.
Wśród nauk humanistycznych szczególną wagę przywiązywał do historii ojczystej, mającej podstawowe znaczenie w patriotycznym wychowaniu młodzieży: Dziecię, które pierwszy
raz otwiera swoje oczy, nic innego widzieć nie powinno nad Ojczyznę, dla której samej tylko zamknąć je
niekiedyś obowiązek będzie miało.15 Nie negując potrzeby znajomości historii innych narodów,
w tym także starożytnych przestrzegał przed wręcz bałwochwalczym zachwytem obca
kulturą i często z tym połączoną niechęcią wobec własnej. Trzecim filarem właściwie prowadzonej edukacji była religia, uświadamiająca każdemu człowiekowi odpowiedzialność za
swe czyny przed Bogiem. Staszic odróżniał religię od teologii spekulatywnej, która proponował usunąć ze szkół. Ponadto zwracał on uwagę na geografię i przyrodę ojczystą oraz
arytmetykę i geometrię, stąd pisał: te nauki w pierwszych i w najpowszechniejszych kraju szkołach
być uczone powinny.16
W drugim typie szkół proponował on następujące przedmioty: historię państw ościennych, prawodawstwo, retorykę, ekonomię, chemię, fizykę, geometrię wykreślną niezbędną
do rozwoju architektury i mechaniki. Do tego typu zaliczał Szkołę Rękodzieł i Rzemiosł
przygotowującą fachowców do tworzących się manufaktur przemysłowych.
Na najwyższym szczeblu kształcenia, czyli w zreformowanych przez Komisję Edukacji
Narodowej uniwersytetach – Szkole Głównej, wykładane miały być takie nauki jak: historia
powszechna, prawo powszechne, polityka, wierszopismo, astronomia, historia naturalna,
chemia, fizyka i medycyna.17
Jak przystało na ucznia d’Alemberta sprzeciwiał się nauczaniu metafizyki zaś wspomnianą teologię spekulatywną proponował wykładać jedynie w seminariach duchownych.
Z aprobatą odnosił się do kierowania edukacją przez rząd, a z jego ramienia – Komisję
Edukacji Narodowej, w której chciał widzieć jedynie ludzi mogących stanowić wzór cnót
dla innych.18
W Polsce próby oparcia filozofii na naukach przyrodniczych podjęto w połowie XVIII
wieku. Dzięki takim myślicielom jak: Antoni Wiśniewski czy Antoni Popławski tworzono
„nową filozofię” związaną z fizyką, chemią, biologią, naukami rolniczymi. Wśród osób
dokonujących zasadniczego przełom na tym polu był Staszic, przekonany o istnieniu zależ14
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S. Staszic, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, opracował S. Czarnowski, Wrocław 2005, s. XLI, 17 - 18.
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ności i wywieraniu wpływu na ostateczny kształt filozofii przez nauki ścisłe. Doceniając
filozofię chciał jej oderwania od scholastyki i metafizyki, a oczekiwał wywierania wpływu
na nauki szczegółowe nadając im siatkę pojęciowa, metodologię i ogólną wizje świata stawiał przed nią cele utylitarne. Nie zakładał jej nauczania w szkołach ze względu na to, iż
jako nauka trudna wymagała szczególnych zdolności od uczniów. Filozofię mieli zgłębiać
jedynie ludzie wykształceni, którzy nie mogą rozwijać nauk szczegółowych bez znajomości
tej dziedziny.19
Staszic, jak: John Locke i Etienne Bonnot de Condillac uważał, że człowiek nie posiada
nic wrodzonego: nic nie zna i nic nie czuje oprócz pragnienia eudajmonii cokolwiek boleść sprawuje, tego się strzeże; co jego naturze dogadza, czyli życie zmacnia, tego on szuka.20 Przeciwstawiał się
poglądom Rousseau o pierwotnej dobroci człowieka, widząc źródło jej w wychowaniu a nie
w urodzeniu. Szczególną wagę przywiązywał do wychowania patriotycznego, koncentrującego się na walce z feudalizmem i uprzywilejowaniem szlachty. Dla niego wychowanie
jednolite oraz właściwe prowadzone przez państwo i obejmujące też kobiety było podstawą
edukacji, służyło obronie niepodległości, a po jej utracie - odzyskaniu. Dla pracy w tym
duchu, poprosił Juliana Ursyna Niemcewicza o napisanie: Śpiewów historycznych. Opowiadał
się za ograniczeniem edukacji młodzieży szlacheckiej przez obcokrajowców. Postulował on
objęcie kontrolą państwową takich guwernerów i szczegółowe zbadanie ich kwalifikacji
zawodowych. Proces wychowawczy, w który winni włączyć się rodzice, ujmował jako ciągły czyli trwający całe życie, rozpoczynający się w dzieciństwie, a szczególnie nasilony
w wieku młodzieńczym.21
Był on przeciwny wychowywaniu najmłodszych dzieci przez niewykształcone mamki.
Dostrzegał właściwą rolę zabawy, która uczyła i służyła za rozrywkę. Według niego od
szóstego roku proces rozwoju intelektualnego i fizycznego powinien przebiegać według
opracowanego planu uwzględniającego możliwości dziecka. Zdobywaną wówczas wiedzę
powinno ono rozumieć, a nie starać się tylko po nauczycielu dokładnie powtarzać. 22
Prakseologia Staszica miała swe odbicie w poglądach pedagogicznych, gdy głosił: jego
edukacyi (człowieka) wszystkich umiejętności teoryje z doświadczeniem być mają łączone. Próżno dzieci
męczemy, kiedy ich tego nauczamy, czego wykonać nie umieją. Przeto te wszystkie teoryje, które jeszcze
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doświadczenia nie cierpią, powinny w pospolitych edukacyjach być opuszczone i tylko rzadszym dowcipom
wiadome.23
Do programów szkół średnich proponował wprowadzić: mechanikę i hydraulikę, a do
szkół zawodowych łączenie dydaktyki z produkcją dóbr materialnych zaś w wyższych praktykę zawodową, np. w Instytucie Weterynaryjnym w tzw. szpitalu końskim. Głoszony przez
niego ścisły związek nauczania z wymogami życia odzwierciedlał się w strukturze szkolnictwa i programie nauczania. Wyróżniał on dwa typy edukacji: szkolnej, a po jej zakończeniu
obywatelskiej. Ten drugi typ określany przez niego też nowicjatem obywatelskim, miał polegać
na wykazaniu się posiadaną wiedzą i cnotami. Dostrzegał on niebezpieczeństwo w braku
szlachetnego kierowania młodym człowiekiem w chwili gdy ukończy edukację. Młodzież
męska tętniąca temperamentem nie może go spożytkować właściwie, bo nie ma w Polsce
stanu żołnierskiego i staje przed wyborem stanu duchownego lub urzędniczego. Proponuje
on kierowanie tej młodzieży na nieodpłatne praktyki w różnych instytucjach, co dopiero
otwierałoby jej drogę do pracy we wszystkich najwyższych instytucjach. 24
Staszic zawsze był wyczulony na potrzebę odpowiedniego kształcenia nauczycieli szkół
wiejskich i miejskich. W opracowanym Raporcie o ustawie seminarium nauczycielów wiejskich
w Poznaniu, cel tego typu szkół widział w wyrobieniu umiejętności krytycznego myślenia,
w wysokim poziomie moralnym uczniów gotowych do podjęcia pracy dla dobra ojczyzny.
Władze departamentu poznańskiego napotkały trudności w pozyskaniu odpowiedniej
kadry pedagogów. W założeniach programowych kształcenia seminarium nauczycielskiego,
położono nacisk na udoskonalenie władz rozumu, tj. naukę języka polskiego i niemieckiego,
rachunków, historii ojczystej. Jako drugą zasadę uznawano edukację moralną połączona
z religia, a służącą ukazaniu właściwych relacji międzyludzkich. Na kolejnym miejscu znajdowała się edukacja techniczna przygotowująca do potrzeb rękodzielnictwa. Za najtrudniejsza
dyscyplinę uznał pedagogikę, przekazującą posiadaną przez nauczyciela wiedzę i prawidłowo wychowująca ucznia. W toku nauki zaplanowano odbywanie praktyk zawodowych, a na
zakończenie edukacji egzamin publiczny.25
W okresie porozbiorowym był inicjatorem powołania dwóch seminariów nauczycielskich i zachęcał pedagogów do kontynuowania nauki w szkołach głównych. Interesował się
ich sytuacją materialną i prestiżem społecznym. 26 Rozważał zasadność bardzo długiego
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okresu od otrzymania pierwszego stopnia uniwersyteckiego - bakałarza, poprzez licenciatusa – wyższego stopnia, do dostojeństw doktora i związania zdobywania kolejnych tytułów
z ponoszeniem wysokich kosztów. Proponował by każdy akademik mający stopień doktora
otrzymywał tytuł szlachecki.
Pod pojęciem nauka rozumiał uporządkowany i nieustannie dopracowywany system
twierdzeń o przyrodzie i społeczeństwie, a zatem zależało mu na odkrywaniu prawidłowości ogólnych. W przemówieniu wygłoszonym 30 kwietnia 1811 r. w Towarzystwie Przyjaciół Nauk, stwierdził, że umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem […], czczym tylko
rozumu wywodem, próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów”, a na temat
uczonych mówił „nie odpowiadają swemu powołaniu […], dopokąd ich umiejętność nie nadaje fabrykom i rękodziełom oświecenia, ułatwienia i kierunku postępu.27 W jego ujęciu nauka powinna dążyć
do zaspakajania potrzeb ludzi.
Dziennik podróży powstały w czasie wojaży odbytych u boku Zamoyskich w latach 1791 –
1805, ukazuje Staszica jako humanistę, przyrodnika i polityka. Zwiedzając: muzea, biblioteki, gabinety przyrodnicze, manufaktury, wstępując do przytułków czy w bezpośrednich
kontaktach z chłopami, starał się skonfrontować te wrażenia z rzeczywistością istniejącą na
ziemiach polskich. Zafascynowany przyrodą badał i opisywał m.in.: góry, spływy rzek. 28
W latach 1818-1820 wydał on swoje największe dzieło historiozoficzne Ród ludzki,
w którym odrzucił koncepcje postępu opierające się na kryterium rozwoju nauki, sztuki,
moralności. Jego zdaniem na tym polu decydującą role odgrywa stopień i tempo likwidacji
tzw. wyłącznictwa dostępu do pewnych funkcji, godności na zasadzie pochodzenia społecznego czy płci. Rozwój społeczny dokonywał się powolnie poprzez przechodzenie od niższych do wyższych form życia społecznego. Uwydatniał on rolę mas w procesie historycznym. Wywody te naruszały ahistoryczne tomistyczne koncepcje prawa naturalnego. W XII
księdze Rodzaju ludzkiego przedstawił on obraz rodziny, w której mężczyzna jest tyranem dla
żony i dzieci. W takich relacjach rodzinnych kobieta, określana przez Staszica płcią w niewoli,
uczy swoje potomstwo obłudy w zachowaniu, by w ten sposób uczyło się sprostania oczekiwaniom innych.29
13 grudnia 1805 r. odbyło się publiczne posiedzenie Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Warszawie. Staszic w wygłoszonym wówczas przemówieniu ujął głębię problemów
pedagogicznych w szerokim kontekście politycznym i społecznym. Przeszedł on od zagadnień geologicznych adresowanych do specjalistów do apelu do młodzieży: narodu naszego
27
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jedyna nadziejo! Oto prace, do których cię wzywają; oto wiadomości, których od ciebie o twej ziemi wyglądają obce narody. Choć wyrażenie sugeruje zwrot do całej młodzieży, to w istocie apel był kierowany do środowisk mieszczańskich, kultywujących tradycje pracy umysłowej i zamiłowanie do nauk przyrodniczych. Podniósł on kwestie uprzywilejowania nauk humanistycznych
co dzieje się ze szkodą dla nauk przyrodniczych, niezbędnych do postępu technicznego
i przemysłowego. W mowie tej nawiązał do prezentowanych w 1782 r. myśli na łamach
czasopisma Monitor. Ubolewał on nad niedostrzeganiem przez działaczy Komisji Edukacji
Narodowej potrzeby szerszego kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych, przemysłowych i handlowych oraz zarzucał im niezauważenie przeobrażeń gospodarczych w Europie
Zachodniej. Jego marzeniem było zaangażowanie rodaków w rozwój przemysłu wydobywczego i przetwórczego, a nie powierzanie go cudzoziemcom, stąd głosił: Idźcież w te szlachetne zabiegi i z cudzoziemcami współzobywatylonymi ludy, a nie ustępując na waszej ziemi nikomu pierwszeństwa w cnotach, w pracach, w naukach, […] połóżcie- mówię –na tym wszystkim pracy, dowcipu,
wynalazku, umiejętności – pierwsze imię Polaka.30 Owocem wprowadzania tych myśli w życie
było jego zaangażowanie w utworzenie pierwszych uczelni technicznych: Szkoły Akademicko – Górniczej w Kielcach i Szkoły Politechnicznej w Warszawie.
Przeciwny emigracji, dążył aby młode pokolenie uczyło się szanować pracę, naukę i cnotę,
dlatego wołał: tam domy wasze niechaj staną się świątynią narodowych obyczajów. Nie aprobował on
zrywów narodowych, a kładł nacisk na pracę, stąd stał się prekursorem polskiego pozytywizmu. Pogodzony z upadkiem politycznym narodu, ukazywał perspektywy istnienia
i rozwoju moralnego, kulturalnego, gospodarczego nie dopuszczając myśli całkowitej jego
zagłady – Paść może i naród wielki, zniszczeć nie może – tylko nikczemny.31
Zdaniem Stanisława Pigonia, Staszic myśli zawarte w „Odzie do młodości” rozwinął
i uzasadnił w późniejszych wystąpieniach. 8 września 1809 r., czyli już w dobie Księstwa
Warszawskiego, na posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk, podkreślił, iż jego celem jest
ożywianie ducha narodowości Polaków przez upowszechnianie oświaty. Na kolejnej konferencji
wystąpił przeciwko polityce wynaradawiania głosząc: A ponieważ najzłośliwsze miano zamiary
i najszkodliwsze zasadzano wnyki w wychowaniu publicznym na młodzież naszą, dla obłąkania doświadczonych, dla zatrucia dusz niewinnych nienawiściom ku swym ojcom i wzgardą ku swej ojczyźnie,
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przeto najogólniej przeciw tym zamysłom przedsięwzięto w całym narodzie ostrożności.32 2 stycznia 1812
r. na posiedzeniu Towarzystwa wezwał ojców by posyłali swych synów na studia w zakresie
nauk ścisłych i technicznych.33
Wkład w organizację oświaty i szkolenie kadr wykładowców
W czasie zaborów nad Akademią Zamoyską zawisła groźba jej likwidacji. W 1781 r. kapituła Zamoyska wystosowała Pismo do cesarza w sprawie Akademii. W nim to uzasadniano
potrzebę istnienia wyższej uczelni korzystającej z niegdyś już nabytych praw od królów
polskich. W kwietniu 1783 r. prośbę ponowiono, ale nie przyniosło to pożądanego skutku.
Ponadto Andrzej Zamoyski, zajęty sprawą zatwierdzenia przez władcę statutu ordynacji,
nie poświęcił jej stosownego zainteresowania. Ubolewając nad tym akademicy zwrócili się
do niego z Memoriałem w obronie Akademii Zamoyskiej. Jego autorem był prawdopodobnie
Staszic. W piśmie liczącym dziesięć punktów wymienia konsekwencje odebrania prerogatyw uniwersyteckich Akademii. Utrata prawa doktoryzacji zmniejszy liczbę wybitnych profesorów, którzy przeniosą się do innych ośrodków naukowych, a na ich miejsce ordynat
zatrudni osoby o znacznie niższym poziomie. Potrzeba zapewnienia im odpowiednich
pomocy naukowych i wyposażenia sal pociągnie za sobą duże koszty, co doprowadzi do
pozostawienia wielu katedr bez obsadzenia wykładowcami. Z tym wiążą się negatywne
skutki dla rozwoju miasta, to jest utrata zysków przynoszonych mieszkańcom przez studentów. Na koniec Staszic odniósł się do przodków ordynata zawsze troszczących się o uczelnię. Andrzej Zamoyski zapowiedział przeprowadzenie reform dopiero w 1784 r., czyli tuż
przed jej likwidacją. 9 lipca 1784 r. odbyło się ostatnie zebranie wszystkich wykładowców. 34
W miejscu niegdyś sławnej uczelni, której poziom nauczania się obniżył utworzono liceum,
a zatrudnionym tu pedagogom, w tym i Staszicowi, odebrano prawo wykonywania zawodu.35
Staszic był zadowolony z osiągnięć Komisji Edukacji Narodowej, która jego zdaniem
stworzyła najlepsza z całej Europy publiczną edukację. Nie aprobował on jednak jej podejścia do
szkolnictwa elementarnego, ponieważ fundusze pojezuickie przeznaczone na ten cel zostały w dużej części zagrabione przez magnatów. W związku z tym utrzymanie tych szkół
postanowiono powierzyć proboszczom i szlachcie. Nie poparł on ustawy z 1783 r. dzielącej
szkoły elementarne na wyższe - dla mieszczan i niższe dla dzieci chłopskich, dające tylko
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znajomość czytania, pisania i katechizmu. Ponadto zarzucał Komisji Edukacji niedocenianie w tworzonych programach nauczania, kwestii obronności i działalności gospodarczej.
Nie był także usatysfakcjonowany z przeprowadzonej w 1778 r. reformy Akademii Krakowskiej, choć wprowadzała ona jako język wykładowy polski, powoływała katedry: etyki,
fizyki, matematyki, historii naturalnej oraz uporządkowywała fundusze uczelni. 36
Z wielką uwagą śledził poczynania zaborców w sferze oświaty. W zaborze pruskim i austriackim podważono osiągnięcia Komisji Edukacji Narodowej, tylko w zaborze rosyjskim
zaraz po objęciu rządów przez Aleksandra, nie prowadzono polityki wynaradawiania. Przeprowadzona w 1803 r. reforma edukacyjna z wykorzystaniem wzorów polskich, w 1802 r.
zgoda cara na przekształcenie uczelni wileńskiej w uniwersytet, a w 1805 r. wydanie Tadeuszowi Czackiemu pozwolenia na założenie liceum, stwarzały nadzieję na pomyślny rozwój
oświaty. 37
W 1808 r. po utworzeniu przez ministra oświaty, Stanisława Potockiego, Izby Edukacji,
powołano na jej członka Staszica. Następnie powierzono mu urząd referendarza w Radzie
Stanu oraz Radcy Stanu, tak iż jednocześnie pełnił trzy wysokie urzędy. Wyzwania przed
jakimi stanęła Izba Edukacyjna były niezmiernie trudne. W kraju funkcjonowało bardzo
mało szkół, ponadto brakowało kadry pedagogicznej. Usilna praca na tym polu przyniosła
jednak efekty. W latach 1816 – 1821 liczba szkół elementarnych wzrosła z 720 do 1222 zaś
uczniów z 23 100 do 37 600. Ponadto powstało 20 szkół wojewódzkich – liceów oraz
szkoły włościańskie, wydziałowe i podwydziałowe. 38
Po włączeniu do Księstwa Warszawskiego Krakowa zreorganizowano uczelnię, obsadzając ją kadrą polskich uczonych. W 1808 r. utworzono w Warszawie Szkołę Prawa,
a następnie szkołę lekarską. W 1816 r. stały się one wydziałami powołanego Uniwersytetu
Warszawskiego, w czym niekwestionowany udział miał Staszic.39
Na polecenie Izby Edukacyjnej w 1808 r. dokonał oceny projektów dotyczących powołania uczelni technicznej. Projekt ks. Jana Ignacego Bocheńskiego Narodowego Instytutu Politechnicznego zakładał kształcenie inżynierów, budowniczych, geometrów i kupców; zaś drugi,
planował przekształcenie chełmińskiego Korpusu Kadetów w szkołę politechniczną według wzoru uczelni paryskiej. Staszic oceniając oba projekty pozytywnie, dostrzegł realną
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szansę ich wprowadzenia w życie i wypowiedział się na ten temat na posiedzeniu Najwyższej Komisji Egzaminacyjnej, 5 września 1808 r. 40
Deficyt budżetowy państwa i brak odpowiedniej kadry pedagogicznej uniemożliwił uruchomienie szkoły politechnicznej. Po przyłączeniu Galicji Zachodniej ze staropolskim
okręgiem górniczo – hutniczym sytuacja uległa zmianie. Z inicjatywy Staszica w Planie
edukacji publicznej w Księstwie Warszawskim z 1810 r. widnieje zapis o utworzeniu na Wydziale
Filozoficznym Szkoły Głównej Krakowskiej - katedry nauki górniczej i docymazji (probiernictwa). Na polecenie Izby Edukacyjnej opracował rozkład katedr, ale napotkał trudności w ich obsadzeniu. W celu kształcenia przyszłych wykładowców: mineralogii, geologii,
administracji i górnictwa pozyskał fundusze z Izby na wysłanie Józefa Tomaszewskiego,
wybitnego absolwenta krakowskiej uczelni, na studia do Akademii Górniczej w Freibergu
w Saksonii. W 1811 r. pod wpływem Staszica Izba Edukacyjna podjęła przygotowania do
utworzenia w Krakowie Szkoły Górniczej i pozyskania prof. Gotthelta Fischera z Moskwy,
prosząc o opinie o nim u prof. Wernera z Freibergu. Decyzje Kongresu Wiedeńskiego
położyły kres tym planom.41
Staszic włączył się w prace nad reorganizacją korpusu kadetów w Chełmnie i Kaliszu
powstałych staraniem Fryderyka II i Fryderyka Wilhelma, a przejętych przez Księstwo
Warszawskie. Na sesjach Izby Edukacyjnej zabiegał o pozyskanie funduszy na ich utrzymanie. W celu dalszego kształcenia najzdolniejszych absolwentów obu korpusów przewidywano w opracowanym 1 grudnia 1807 r. Planie edukacji publicznej, utworzenie Szkoły
Wielkiej Kadeckiej. 22 grudnia Staszic przedstawił zasady rekrutacji w Prawidłach zachować się
mających w przyjmowaniu kandydatów do Korpusów Kadetów. Odzwierciedlały one demokratyczne
tendencje ówczesnej polityki oświatowej. W pierwszej kolejności przyjmowano synów
byłych wojskowych, urzędników państwowych, dzieci ubogie ale zdolne i posiadające rekomendacje z innych szkół zaś z rodzin szlacheckich tylko po jednym synu, ustępstwo
czyniono wobec rodów szczególnie zasłużonych dla kraju. Do stycznia 1813 r. z kaliskiego
korpusu wstąpiło do armii Księstwa Warszawskiego i uzyskało stopnie oficerskie 70 absolwentów. W lutym 1813 r. Stanisław Kostka Potocki opuścił Warszawę i niebawem znalazł
się w więzieniu. Pod jego nieobecność, Staszic, od jesieni 1813 r. pełniący obowiązki zastępcy Dyrektora Komisji Edukacji Narodowej, starał się bronić obu korpusów, wykazując,
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A. Winiarz, Prace Stanisława Staszica nad organizacją szkolnictwa zawodowego w Księstwie Warszawskim i Królestwie
Polskim doby autonomicznej, w:„Zeszyty Stanisławowskie” Piła 7/2008, s. 7.
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iż nie były typowymi szkołami wojskowymi. W lipcu 1814 r. car Aleksander I zwolnił
z więzienia Potockiego i ukazem z 21 sierpnia 1815 r. zezwolił mu na objęcie dawnych
urzędów.42
Zagadnienie kształcenia kadr dla przemysłu wydobywczego podjęły władze Królestwa
Polskiego omawiając dwie koncepcje. Jedna z nich opowiadała się za utworzeniem w Szkole Głównej w Warszawie przy Wydziale Filozoficznym: Szkoły Kopalń i Hutnictwa oraz
Szkoły Mineralogii Docymastycznej, zaś druga propozycja przewidywała powstanie odrębnej uczelni na wzór akademii saksońskiej. Ostatecznie zadecydował Staszic, który objął
stanowisko dyrektora Wydziału Przemysłu i Kunsztów w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, podejmując kroki w kierunku tworzenia podstaw prawno – organizacyjnych w tym zakresie. Na mocy decyzji namiestnika Józefa Zajączka z 20 lutego 1816 r.
została powołana Główna Dyrekcja Górnicza w Kielcach „jako miejscu środkowym teraźniejszych znakomitszych kopalń” i podlegała ona KRSWiP. W grudniu 1816 r. na jej czele stanął
dyrektor Głównej Dyrekcji Górniczej, mający gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną,
prof. Jan Erenhold Ullmann, także kadra pedagogiczna w znacznej mierze rekrutowała się
z wychowanków saksońskiej uczelni. Staszic z nim nieustannie analizował program nauczania dokonując wielu zmian.43
Ponieważ w 1822 r. policja przeprowadziła śledztwo w sprawie przynależności wychowanków uczelni do nielegalnych organizacji, Staszic chcąc zapobiec likwidacji jej przez
władze zaborcze, podjął kroki zmierzające do wzmocnienia dyscypliny. W 1824 r. opracowano: Przepisy dla uczniów Szkoły Akademiczno – Górniczej w Kielcach. W tym też roku formalnie kończyła się opieka Staszica nad szkołą, ponadto podał się do dymisji ze stanowiska
dyrektora Wydziału Przemysłu i Kunsztów KRSWiP i otrzymał nominacje na ministra
stanu. Zgodnie z wolą cara Aleksandra I, miał on kierować górnictwem rządowym do
chwili opracowania nowych zasad administrowania tym działem gospodarki. Dymisja Staszica była wynikiem krytyki ze strony ministra przychodów i skarbu, ks. Ksawerego Druckiego – Lubeckiego, a u jej podłoża leżały odmienne koncepcje rozwoju górnictwa i hutnictwa rządowego. Nigdy jednak ks. Lubecki nie podważał znaczenia uczelni dla kraju
i z uznaniem wyrażał się o niej w raporcie przedłożonym namiestnikowi J. Zajączkowi.44
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Na sejmie w 1825 r. komisja izby poselskiej w uwagach nad raportem Rady Stanu wyraziła imienne podziękowanie Staszicowi za założenie szkoły. 9 grudnia 1826 r. Rada Administracyjna postanowiła przenieść Dyrekcje Górniczą wraz ze szkołą z Kielc do Warszawy.
W stolicy nigdy ta placówka nie została otwarta. 45
Utworzenie Szkoły Akademiczno – Górniczej nie oznaczało dla Staszica rezygnacji ze
szkoły politechnicznej. Gdy generalny inspektor robót wodnych KRSWiP, Wojciech Lange, 16 października 1816 r. zaproponował utworzenie kursu budowy dróg i mostów oraz
mechaniki i hydrotechniki, poparł tę inicjatywę. Dzięki temu, 16 grudnia rozpoczęły się
zajęcia. Jednak powstanie tych kursów było dla Staszica rozwiązaniem doraźnych problemów kadrowych gospodarki.46
Nieustannie poszukując nowych rozwiązań na polu edukacji politechnicznej, w 1817 r.
doprowadził do utworzenia Szkoły Budownictwa i Miernictwa. Po roku połączono ją
z Wydziałem Nauk i Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego. W jej ramach powstały
cztery katedry: budownictwa lądowego, budownictwa wodnego, mechaniki praktycznej
oraz geodezji niższej i wyższej, ale z powodu braku kadr obsadzono tylko katedrę budownictwa lądowego i geodezji. W celu wzmocnienia kadr, z inicjatywy Staszica, wysłano
dwóch wybitnie uzdolnionych studentów: Jana Kantego Smolikowskiego i Teodora Urbańskiego na studia do Instytutu Korpusu Inżynierów Komunikacji w Petersburgu, a następnie
do Szkoły Dróg i Mostów w Paryżu. Po powrocie do kraju dokształcali oni praktykantów,
ale nie złożyli egzaminów uprawniających do prowadzenia wykładów. Pod wpływem Staszica, T. Urbański przygotował projekt powołania przy tworzącym się Uniwersytecie Warszawskim, Szkoły Inżynierii Cywilnej Dróg i Mostów. Po zatwierdzeniu jego, w listopadzie
1823 r., otwarto szkołę bezpośrednio podległą KRSWiP. 47
W 1812 r. na Sesji Rady Stanu Staszic stanął w obronie Funduszu Edukacyjnego przeciwstawiając się ministrowi sprawiedliwości Feliksowi Łubieńskiemu, który broniąc interesów
magnaterii proponował pozostawienie dóbr pojezuickich dotychczasowym użytkownikom.
Chciał on wykorzystać czynsze z tych gruntów na zaspokojenie potrzeb materialnych
szkolnictwa: inwestycje oświatowe, zakup pomocy naukowych, podniesienie wynagrodzenia
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dla nauczycieli. Ostatecznie przyjęto argumentację Staszica, co dodatkowo podniosło jego
autorytet.48
W 1822 r. z inicjatywą utworzenia Instytutu Politechnicznego wystąpił dyrektor Wychowania Publicznego, Józef Kalasanty Szaniawski, oraz zaproponował powołanie Rady
Politechnicznej złożonej z przedstawicieli KRWRiOP, KRSWiP, KRPiS i Towarzystwa do
Ksiąg Elementarnych. 5 kwietnia 1825 r. namiestnik cara zatwierdził skład rady, w której
funkcję prezesa pełnił Staszic. Sprawa ta ciągnęła się tak długo z powodu negatywnego
stosunku do niej Nowosilcowa. Nieustannie zmagano się z problemem odpowiednio wykształconych kadr. Pod wpływem sugestii Staszica wysłano na specjalistyczne studia zagraniczne, wybranych drogą egzaminu konkursowego, siedmiu stypendystów. Podobne posunięcie w tej kwestii miało miejsce w roku następnym. Na wniosek Staszica, Rada Politechniczna opracowała projekt Urządzenia Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, a 21
grudnia 1825 r. zatwierdziła go KRWORiP.49
4 stycznia 1826 r. z okazji otwarcia Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, Staszic w swoim przemówieniu zwrócił uwagę młodzieży na to, że: nauki są największym i najpewniejszym jej dobrem […] w nabywaniu nauk na samej ich teorii przestawać nie należy;
owszem, by zostać użytecznym społeczeństwa członkiem, trzeba usiłować, trzeba umieć nabyte nauki
i umiejętności zastosować do potrzeb krajowych, do wynalazków, kunsztów, do użytku publicznego.50
Staszic był także zainteresowany rozwojem szkolnictwa muzycznego i teatralnego. 15 lutego 1817 r. uczestniczył w otwarciu Szkoły Muzyki i Sztuki Dramatycznej podlegającej
Dyrekcji Rządowej Teatru Narodowego. Po roku jej działalności wyłoniły się koncepcje
modyfikacji programu i zorganizowania odrębnych ciągów kształcenia: muzyków, aktorów
i tancerzy. Przedstawioną propozycję opracowaną przez Józefa Elsnera, poparł Staszic.
Jednak dokonane zmiany okazały się niewystarczające, dlatego namiestnik J. Zajączek wydał 4 sierpnia 1818 r., dokument gruntownie reformujący szkoły. Na jego mocy wyodrębniono dwie szkoły dwuletnie: Szkołę Elementarnej Muzyki i Szkołę Dramatyczna. W 1821
r. KRSWiP i Dyrekcja Rządowa Teatru powołały Instytut Muzyki i Deklamacji. Składał się
on z dwuletniej Szkoły Elementarnej Muzyki i czteroletniego Konwersatorium powstałego
z przekształconej Szkoły Dramatycznej. Na wniosek Staszica na rektora powołano Józefa
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Elsnera. O zainteresowaniu jego tą placówką świadczy udział 16 marca 1822 r. w wizytacji
przeprowadzonej przez namiestnika oraz w popisach publicznych. 51
W 1816 r. Staszic, jako dyrektor Wydziału Przemysłu w Komisji Spraw Wewnętrznych
i Policji, przyczynił się do założenia w 1820r. Instytutu Agronomicznego - Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie. 52 Po dymisji S. K. Potockiego tekę ministra
wyznań i oświecenia objął Stanisław Grabowski. Wówczas to zaniepokojony o utrzymanie
dotychczasowego kursu polityki i o dalszy los szkoły, doprowadził do jej przekazania przez
namiestnika Zajączka pod zwierzchnictwo KRSWiP, ministrowi T. Mostowskiemu. 53
Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie
Staszic z myślą utworzenia fundacji Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego nosił
się od 1801 r., gdy to nabył dobra hrubieszowskie. Na akcie kupna obok jego podpisu
widnieje Anny z Zamoyskich Sapieżyny, na którą to dokonano transakcji handlowej i Aleksandra Sapiehy. Od 1814 r. pełnomocnictwo zarządzania dobrami hrubieszowskimi powierzył Józefowi Grothusowi, dawnemu administratorowi księżny. Był on współtwórcą i organizatorem Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Wyrazem wielkiej troski Staszica
o to przedsięwzięcie jest fakt, iż tuż przed śmiercią zwrócił się z prośbą do Kajetana Koźmiana o otoczenie go opieką.54
W TRH Staszic wprowadził prawo, iż co roku jedno uzdolnione dziecko pochodzenia
włościańskiego, mieszczańskiego lub szlacheckiego, którego rodzice nie mieli odpowiednich środków materialnych na edukację, mogło kontynuować nieodpłatnie naukę w szkole
wojewódzkiej – 4 lata i w szkole głównej – 3 lata. Koszty te pokrywało Towarzystwo,
a następnie absolwent był zobowiązany wspierać je radą i pomocą. Wybór najzdolniejszego
i cieszącego się nieskazitelną opinią młodzieńca, przeprowadzała Rada Gospodarcza pod
przewodnictwem wójta, w oparciu o zaświadczenie o odbyciu szkoły podwydziałowej lub
wydziałowej. Środki na tak prowadzoną edukację pozyskiwano z dochodów propinacyjnych. W szkole wojewódzkiej koszt nauki wynosił 60 korcy żyta tj. 600 zł, a w szkole
głównej 1000 korcy tj. 10 000 zł.55
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Mając na względzie zabezpieczenie odpowiednio wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
musiał stworzyć jej dobre warunki materialne. Zagadnienie to opracował w Tytule II Wychowanie, czyli szkółki. Nauczyciel zatrudniony w Hrubieszowie miał posiadać mórg ogrodu
wydzielonego z ogrodów dworskich, a z czynszów wypłacanych dotąd dziedzicowi przez
mieszczan pensję 900 zł. Pedagodzy zatrudnieni w szkółkach elementarnych w: Dziekanowie, Jarosławcu, Czerniszynie oraz Bohorodyca Pobereżany otrzymywali: mieszkanie, opał,
dwa morgi polskie ogrodu, który sami uprawiali, sześć morgów pola z gruntów dworskich
obrabianych przez włościan. Ponadto otrzymywali 300 zł rocznie, pobieranych ze składki
od posiadaczy dziedzicznych i dzierżawnych propinacji oraz młynów.
Staszic był świadom, że prawidłowy proces edukacji wymaga odpowiedniego zabezpieczenia strony materialnej. W ustawie Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego istnieje
zapis mówiący by o oddane do dyspozycji nowo wybudowane budynki szkolne w przyszłości się troszczono. W artykule 21 zobowiązał mieszkańców do odbudowy szkół w wypadku
ich zniszczenia i dokonywania okresowych reperacji. Koszty materiałów budowlanych
i pensji majstra mieli pokrywać mieszkańcy, którym ta szkoła służyła oraz wykonywać
nieodpłatnie część prac. W celu ogrzania pomieszczeń wójt miał asygnować drewno opałowe z lasów. 56
Staszic dążył do zapewnienia ciągłości nauczania, tzn. chciał umożliwić wychowankom
kształcenie się w szkołach różnych szczebli. W związku z tym widział on potrzebę utworzenia w mieście szkoły wyższego typu ze względu na istnienie w jego okolicy kilku szkół
elementarnych. W 1823 r. dzięki staraniom Staszica i Rady Gospodarczej Towarzystwa,
szkoła elementarna w Hrubieszowie została podniesiona do stopnia szkoły podwydziałowej. Na etat nauczyciela nowoutworzonej IV klasy wyasygnował z własnych funduszy
kwotę 60 000 zł. Mieszkańcy przedmieścia Sławęcina już od 1822 r. zabiegali o budowę
nowej szkoły, choć otwarto ją w 1823 r. to jednak w budynku prywatnym, a własny dom
otrzymała dopiero w 1850 r.57
Należy podkreślić, że Towarzystwo, powstało na terenach najbardziej zacofanych gospodarczo i społecznie Królestwa Polskiego. Zarząd i Rada Gospodarcza sprawująca opiekę nad oświatą z powierzonych jej obowiązków wywiązywała się dobrze. Szkoły miały
dobre warunki lokalowe i cieszyły się wysoką frekwencją, przekraczającą poziom szkół
państwowych znajdujących się na terenie Lubelszczyzny. Pomoc stypendialna dla uzdolnionej młodzieży pozwoliła części z niej ukończyć studia wyższe, jednak tylko nieliczni
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zgodnie z sugestią fundatora podjęli tu pracę. Sieroty pozostające pod opieką Towarzystwa
uczyły się rzemiosła i wspierano je w założeniu własnego warsztatu, a najzdolniejsze z nich
kształcono w szkole podwydziałowej. W dobie rozbiorów Towarzystwo znacznie wpływało na rozwój gospodarczy i społeczny regionu, w mniejszym stopniu to oddziaływanie było
widoczne także w okresie międzywojennym.
Zakończenie
W owym okresie z przedstawicieli zdeklasowanej szlachty, części mieszczan i wykształconych emigrantów zaczęły się tworzyć zalążki profesjonalnej inteligencji. Jej przedstawicielem, utrzymującym się głównie z pracy nauczycielskiej był Staszic, ale obok niego można
wymienić: Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Inteligencja odgrywała coraz większa rolę w organizacji oświaty, armii czy życiu gospodarczym.
Wiązało się to z lękiem drobnej szlachty przed przemianami kapitalistycznymi i reformami
społecznymi.
Program pedagogiczny Staszica kład nacisk na potrzebę reformy systemu edukacyjnego,
zarzucał Komisji Edukacji Narodowej niedostateczne uwzględnienie potrzeb narodu
w sferze gospodarczej i wojskowej. Jego marzeniem było nakierowanie procesu wychowania na ukształtowanie społeczeństwa, w którym tylko wspólna praca wszystkich tworzy bogactwa,
sposobna w każdym obywatelu robienia bronią dzielność zapewnia przed napastnikiem siedlisko, a małomówność, przy niej gruntowne myślenie, stanowi jedność wewnętrzną.58
Koncepcja nauki użytecznej Staszica miała bardzo szeroki zakres. Chciał on, aby bogactwa
naturalne służyły rozwojowi przemysłu, a przez to aktywizowały handel i stwarzały warunki do wzrostu zamożności społeczeństwa. Te poczynania zmniejszyłyby zacofanie Polski
w sferze uprzemysłowienia w stosunku do Europy Zachodniej. Dostrzegał rolę nauki
w zachowaniu samodzielności narodu w warunkach politycznej niewoli. Zabiegał on
o podjęcie prac związanych z zachowaniem czystości mowy polskiej, ukazaniem świetności
historii ojczystej i stawianiem młodemu pokoleniu wzorów bohaterów narodowych. Pisząc
o nauce użytecznej ujmował ją jako przekształcająca świadomość ludzi tak, aby stawali się
patriotami.
Z niezwykłą konsekwencją i uporem realizował swój plan rekonstrukcji gospodarczego
i społecznego życia oraz reedukacji narodu. Jego zdaniem każdy człowiek powinien uczest-
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S. Staszic, Być narodowi użytecznym …, s. 15.
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niczyć w zachodzących przeobrażeniach będąc świadomym, iż wszystkich nieszczęść sprawcami
są ludzie.59
Staszic nie podzielał wiary epoki Oświecenia w zbudowanie sprawiedliwości dzięki postępowi nauki i publicznej oświaty. U źródeł historiozoficznych jego rozważań była klęska
Polski i niesprawiedliwość społeczna. Ponad koncepcję nauki użytecznej wznosiła się koncepcja nauki poszukującej ostatecznych przyczyn i podstawowych praw świata. W następujących słowach formułował program na przyszłość: Tam domy wasze niechaj staną się świątynią
narodowych obyczajów. Niechaj w nich ta młodzież pod waszym okiem, pod waszym sądem wyknie szanować pracę, nauki i cnotę. A wy waszymi dochody uświetniajcie przodków pamięć i dzieła; pomnażajcie w
waszej krainie sztuki, umiejętności, rękodzieła, rzemiosła, handel, rolnictwo. Tak z zamiarami przychylnych wam mądrych rządów będąc zgodnymi, zostaniecie oraz i waszemu narodowi wierni.60
Staszic zwracał uwagę, że dobro społeczne jest uzależnione od pracy całego społeczeństwa. Wychowanie powinno prowadzić do wykorzystania zdolności każdego człowieka i
wpojenia mu prawdy, iż nie można żyć kosztem innych. W prawidłowo funkcjonującej
rodzinie widział podstawowy warunek przygotowania młodego człowieka do czekających
go zadań w dorosłym życiu.
Obserwując zachodzące przeobrażenia w społeczeństwie, szczególnie rozwarstwienie
szlachty poszukującej na równi z mieszczanami źródeł utrzymania, z naciskiem podkreślał
potrzebę rozwoju takiej nauki, która otwierałaby możliwości służby społecznej. Rozwój
techniki wpływał na konieczność kształcenia politechnicznego. Wychowanie patriotyczne
i moralne służyło narodowi w obronie jego niepodległości, a po jej utracie w utrzymaniu
tożsamości narodowej.
Niektóre z poruszanych przez Staszica zagadnień nadal zachowują swoją aktualność. Do
nich należy: troska o moralne wychowanie młodzieży, kształcenie w niej postaw patriotycznych, edukacja w zakresie kierunków technicznych, dostosowanie programów nauczania do potrzeb społeczeństwa i uwzględniających indywidualne zainteresowania uczniów,
problem emigracji młodego wykształconego pokolenia, docenienie pracy nauczycieli.
Summary
The conception of practical science developed by Staszic became very common indeed.
According to him, all natural resources should contribute to the development of industry
and, thus, stimulate trade and create favourable conditions to increase the society’s wealth.
59
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Tamże, s. 19-20.
S. Staszic, O ziemiorodztwie Karpatów…, t. 3, s. 69 – 70.
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This, in turn, would reduce Poland’s industrial backwardness in comparison to West Europe. At the same time, he recognized the role of science and was of the opinion that practical science specifically should influence people’s awareness and make them become patriots.
Some of the issues undertaken yet by Staszic are still valid today such as, for instance,
the importance of: moral principles, moral conduct, technical education, national curricula
and syllabuses (these, in fact, Staszic wrote should both be adjusted to the needs of the
society and take into account student’s individual needs), teachers’ work or the problems of
young educated emigrant generation.
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Wstęp
Życie a przede wszystkim twórczość naukowa Kazimierza J. Kowalskiego nie są wciąż
przedmiotem zainteresowań współczesnych uczonych, choć na to w pełni zasługują. Wystarczy bowiem jedynie zapoznać się z nielicznymi opracowaniami dotyczącymi podstawowych faktów biograficznych Kowalskiego,1 jak i tylko przejrzeć jego najważniejsze publikacje naukowe, żeby móc przekonać się osobiście, jak ważną rolę i miejsce zajmuje jego osoba a przede wszystkim, jakie znaczenie posiada jego pokaźny dorobek naukowy w dziejach
polskiej i powszechnej filozofii, zwłaszcza rodzimej i europejskiej myśli neoscholastycznej
głównie okresu dwudziestolecia międzywojennego. 2
Tylko bowiem pobieżne zapoznanie się ze spuścizną naukową Kowalskiego, nie mówiąc
już o dogłębnym poznaniu kilku opracowań o niej, sugeruje, że był on przedstawicielem
polskiego i europejskiego neotomizmu, którego znaczący renesans nastąpił dopiero po
1

2

Krótkie prace o jego życiu i twórczości naukowej m.in. napisali: W. Eborowicz, Ks. Biskup Kazimierz Kowalski.
Życiorys, w: „Nasza Przeszłość”, t. 34 (1971), s. 7-20; E. Piszcz, W hołdzie Arcypasterzowi w 25-lecie sakry biskupiej,
„Studia Pelplińskie”, (1971), s. 217-229; I. Posadzy, Śp. Biskup Kazimierz J. Kowalski Przyjaciel Towarzystwa Chrystusowego, w: „Studia Pelplińskie”, (1973), s. 13-18; J. Pacyna, Wspomnienia o ks. biskupie Kazimierzu Józefie Kowalskim, w: „Studia Gnesnensia” t.1(1975), s. 9-18. Por. też bibliografię prac dotyczących życia i twórczości Kowalskiego zamieszczoną w tym artykule.
Por. w tej mierze monografię M. Mylika, Geneza neoscholastyki europejskiej a polska myśl filozoficzno-społeczna na
przełomie XIX i XX wieku, Włocławek 2011, zwłaszcza s. 313-319 i 355-361.
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ogłoszeniu przez Leona XIII encykliki Aeterni Patris w 1879 roku. Ten bowiem znany
i ceniony do dziś w świecie katolickiej nauki dokument papieski przyniósł przede wszystkim historyczny fakt odrodzenia i merytoryczny rozwój myśli św. Tomasza z Akwinu, która
rozwinęła się, jak to ukazują współczesne jej opracowania, w trzech zasadniczych kierunkach.3
Pierwszym zwanym tradycyjnym, lub też, nazywanym w fachowej literaturze tematu, zachowawczą wersją tomizmu esencjalnego.
Drugim nazywanym kierunkiem otwartym tomizmu na różne prądy filozoficzne oraz, co
jest chyba najważniejsze, na wyniki nauk szczegółowych, przez co zwanym również tomizmem lowańskim. Wreszcie w trzecim kierunku zwanym dziś najczęściej wersją tomizmu
egzystencjalnego bądź precyzującego.
Warto przy tym wszystkim pamiętać, że podział ten, nie jest podziałem rozłącznym,
gdyż wyróżnione powyżej wersje tomizmu zawierają w sobie niemało wspólnych i bliskoznacznych rozstrzygnięć filozoficznych, dotyczących z reguły podstawowych zagadnień
występujących głównie w nauce Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu.
Pomimo jednak tych wszystkich trudności historycznych oraz różnych kwestii merytorycznych, a nawet niekiedy zagadnień metodologicznych, postawiono sobie za główny cel
ustalenie, która z powyższych wersji myśli tomistycznej znajduje się w nieco zapomnianych
i w sumie mało zbadanej twórczości filozoficznej Kowalskiego, którego zasadnicza działalność naukowa przypada na wspomniany okres polskiego dwudziestolecia międzywojennego.4 Przy tym interesować nas będą szczególnie trzy zagadnienia w jego spuściźnie naukowej, a mianowicie:
Po pierwsze jego sposób rozumienia filozofii (nauki) w ogóle.
Po drugie stosunek filozofii (metafizyki) do innych nauk.
Po trzecie historyczny i merytoryczny problem scholastyki i neoscholastyki w jego ujęciu.

3

4

Por. choćby E. Morawiec, W kierunku metafizyki egzystencjalnej. Studium historyczno-analityczne, Warszawa 1984, 77;
por. też M. Gogacz, Współczesne interpretacje tomizmu, w: „Znak” 15 (1963)113, s. 1339-1353; tegoż Aktualne dyskusje wokół tomizmu, w: „Zeszyty Naukowe KUL” 10 (1967)3, s. 59-70; tegoż, Filozofia chrześcijańska w Polsce Odrodzonej, w: „Studia Philosophiae Christianae” 5(1969)2, s. 49-79; tegoż, Tomizm w polskich środowiskach uniwersyteckich XX wieku, w: Studia z dziejów myśli świętego Tomasza z Akwinu, Lublin 1978, s. 335-350, oraz inne prace
współczesnych tomistów polskich i obcych.
Po II wojnie światowej Kowalski, ze względu na swoje obowiązki biskupie, zdołał opublikować jedynie pięć
artykułów o problematyce filozoficznej - por. bibliografię jego prac w Słowniku Polskich Teologów Katolickich, t.
Kp6, Warszawa 1983, s. 166-178, por. też bibliografię filozoficznych prac Kowalskiego zamieszczoną w tym
artykule.
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Całość tak pomyślanych i przeprowadzonych rozważań poprzedzi krótka biografia Kowalskiego, która, wraz z końcową bibliografią jego (i o nim) prac naukowych, pozwoli nam
lepiej ująć miejsce, rolę i znaczenie jego osoby a nade wszystko właściwie ocenić twórczość
filozoficzną tego myśliciela w panoramie polskiej i obcej myśli filozoficznej ubiegłych lat,
która wymaga, zgodnie z głoszoną od dawna potrzebą, nieustannych badań, aktualnych
opracowań, monograficznych porównań etc. Potrzebę tę bodaj najdobitniej podnosi
A. Walicki w następujących słowach: Druga połowa XIX wieku i początek XX są jeszcze mniej
zbadane, obfitują w obszary niemal całkowicie nietknięte.5 Podobne wnioski można wysnuć z analiz i dyskusji nad stanem badań dziejów polskiej filozofii innych historyków rodzimej filozofii, którzy także wciąż dostrzegają, że w dziedzinie monograficznych, akademickich studiów
o poszczególnych myślicielach polskich również istnieją ogromne luki.6 Dlatego zgłoszono szereg
praktycznych wniosków, jak np. W. Tatarkiewicza, które dotyczą sposobów i zakresu badań
nad dziejami rodzimej filozofii, zwłaszcza okresów bądź postaci słabo lub zupełnie nieznanych.7
Z tych też między innymi powodów, w zamierzeniu autora, artykuł ten powinien nie tylko ukazać zarys życia i istotę twórczości filozoficznej Kowalskiego, ale i winien otworzyć
cykl prac historyczno-filozoficznych, które dawałyby podstawę do kolejnych opracowań
monograficznych dotyczących zarówno jego poglądów naukowych, jak i dzieł innych filozofów polskich uprawiających metafizykę klasyczną głównie okresu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce.
Biografia8
Kazimierz Józef Kowalski urodził się 2 marca 1896 roku w Gnieźnie, w którym najpierw pobierał pierwsze nauki w szkole podstawowej, a następnie ukończył z wyróżnieniem gimnazjum klasyczne w 1914 roku. Dzięki religijno-patriotycznemu wychowaniu
rodziców (np. jego ojciec uczył religii w j. polskim, przez co ściągał na siebie niezadowolenie ówczesnych władz niemieckich) oraz wpływowi wuja jego matki, ks. Antoniego Cellera
(jego portret widniał stale w domu przyszłego Biskupa) wstępuje młody abiturient na studia
teologiczne do Seminarium Duchownego w Poznaniu.
5
6
7
8

A. Walicki, Historia filozofii polskiej jako przedmiot badań i jako problem kultury współczesnej, w: „Studia Filozoficzne”
1(1969), s. 106.
Tamże.
Zob. głos W. Tatarkiewicza i innych polskich historyków filozofii w: Dyskusja o historii polskiej filozofii, w: „Studia Filozoficzne” 2(1969), s. 125-127.
Opracowanie szczegółowe biografii bpa Kowalskiego, jak i monografia jego poglądów filozoficznych i teologicznych znajduje się w M. Mylika książce zatytułowanej Bp Kazimierz Józef Kowalski. Z dziejów odnowy neoscholastyki polskiej, Pelplin 2008, ss. 280.
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Tragiczne jednak wydarzenia I wojny światowej przerywają na pewien czas te studia, bo
młody alumn zostaje siłą wcielony do armii niemieckiej w 1915 roku. Fakt ten jednak nie
przeszkodził mu później w tym, by podczas wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918
roku zgłosić się ochotniczo do szeregów powstańczych, w których dowodził nawet,
w randze kapitana, I baterią poznańskiego pułku artylerii ciężkiej pod Lesznem, za co został odznaczony Krzyżem Niepodległości.
Pomimo jednak tak burzliwego okresu wojennego widziano go nieraz w pobliżu kościołów, jak też bywał nierzadko na koniu z różańcem w ręku. 9 Była to już wtedy widoczna
oznaka jego powołania do służby bożej oraz wyraz szczerej pobożności maryjnej przyszłego kapłana, który potem, już jako Biskup, podjął się nawet teologicznie uzasadniać swoją
maryjność.10
Po wojnie kpt. Kowalski wraca do seminarium poznańskiego, aby dokończyć swoje studia teologiczne, które uzupełnia również na Uniwersytetach w Monasterze i Strasburgu,
w którym składa i broni swoje magisterium. Święcenia kapłańskie otrzymuje w Poznaniu
dnia 8 października 1922 roku z rąk kardynała E. Dalbora.
Jeszcze tego samego roku zdolny neoprezbiter zostaje wysyłany na studia filozoficzne
do Louvain, które, pod wpływem E. Noëla i innych profesorów lowańskich, kończy
w 1925 roku, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę doktorską zatytułowaną Dieu dans
la philosophie de Cieszkowski.11 Przy tym należy zauważyć, że ukończenie studiów i obrona
doktoratu przez Kowalskiego nie było takie proste, jak by to na pozór się wydawało, zważywszy choćby na jego częste wyjazdy duszpasterskie do Polaków mieszkających w Belgii,
a nawet do Francji, z powodu braku polskich kapłanów na emigracji. Po doktoracie przez
rok jeszcze słuchał ks. dr Kowalski wykładów R. Garrigou-Lagrange w Rzymie oraz
uczestniczył regularnie w seminarium M. Grabmanna w Monachium.
Do Polski wraca w 1926 roku i początkowo zostaje wykładowcą filozofii i etyki społecznej w Seminarium Duchownym w Poznaniu, a następnie, po przeniesieniu studium
filozoficznego do Gniezna w 1927 roku, zostaje także jego wicerektorem. W rodzinnym
Gnieźnie przebywa do 1935 roku, do czasu nominacji na rektora Seminarium Duchownego

9
10

11

Opieram się tu na świadectwie ks. J. Pacyny, art. cyt., s. 9-10.
Por. np. „Wstęp” K. Kowalskiego w:, Regina Cleri, Szkice nauk rekolekcyjnych dla kapłanów, Potulice1947; tegoż
Kapłan a Maryja, w: „Homo Dei”, 16(1947), s. 129-137; Najświętsza Maryja Panna. Szkice rozważań miesięcznych dla
dusz Maryji poświęconych, Poznań 1947; oraz inne jego prace maryjne.
Zdumiewające jest ówczesne zainteresowanie, wymagające osobnego zbadania, osobą i twórczością filozoficzną Augusta hr. Cieszkowskiego, któremu uwagę poświęcili m.in. tacy autorzy, jak A. Żółtowski, M. Sobeski, J.
Majka, I. Chrzanowski, K. Howorko, A. Roszkowski, L. Biesiekierski, S. Pigoń i inni - zob. np. w: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1978, t. 2, s. 288-289.
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w Poznaniu dla kursów teologicznych obu ówczesnych archidiecezji, tj. poznańskiej
i gnieźnieńskiej.
W roku 1930 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
dzięki przychylności K. Michalskiego, odbywa kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy
pt.: Filozofia Augusta hr. Cieszkowskiego w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu. Po habilitacji
nowy docent otrzymał propozycję objęcia katedry filozofii we Lwowie, Wilnie i Warszawie,
jednakże kard. A. Hlond nie wyraził na żadną z tych propozycji zgody, mianując go rektorem Seminarium Duchownego w Poznaniu. Kto wie jednak, jak by się potoczyła dalsza
kariera naukowa Kowalskiego, gdyby pozwolono mu objąć w tak przełomowym dla niego
momencie życia, którąś z proponowanych mu katedr?
W Poznaniu nowy ks. Rektor poczuł się zobowiązany do kontynuowania prac misjologicznych swojego poprzednika ks. Rektora K. Rolewskiego. Stąd uwidacznia się w tym
czasie wzmożenie w twórczości Kowalskiego prac duszpastersko-naukowych poświęconych właśnie problematyce misyjnej, którą interesował się, skądinąd praktycznie, już wcześniej w Leuven.12
Nie mniej żywo interesował się też wtedy estetyką, która, dzięki staraniom poznańskiego
prof. M. Sobeskiego, stała się powodem jego powtórnej habilitacji w roku 1937 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego, na podstawie rozprawy zatytułowanej
Teorie o pięknie i sztuce w tomizmie i neotomizmie.
Pozwoliło mu to później wykładać estetykę w duchu tomistycznym na wspomnianym
wydziale Uniwersytetu Poznańskiego nawet na krótko po II wojnie światowej, to jest do
1946 roku.
Od 1938 roku zaczął również Kowalski wykładać filozofię w Wyższym Instytucie Kultury Religijnej w Poznaniu, a przy tym warto jeszcze wiedzieć, że pełnił już od dłuższego
czasu także funkcję redaktora kwartalnika Teologia Praktyczna i rocznika Annales Missiologicae,
oraz był założycielem kolekcji Studia Gnesnensia. W periodykach tych nie omieszkał też
Kowalski zamieść niemało własnych prac naukowych. Znamiennym jest również w tamtym
czasie fakt jego uczestnictwa i organizowania krajowych i zagranicznych zjazdów tomistycznych, z których jeden został wyszczególniony w XII tomie Studiów Gnesnensia.13
12

13

Por. np. K. Kowalski, Racja bytu idei misyjnej, Poznań 1927; Międzynarodowy Akademicki Kongres Misyjny a duchowieństwo, w: „Wiadomości dla Duchowieństwa”, 12(1927), s. 200-202; [V] Tydzień Misjologiczny w Lowanium (1013 VIII 1927 r.), w: „Misje Katolickie” 14(1927), szp. 463-470, oraz inne jego prace z misjologii. Por. też opublikowaną pracę doktorską A. Andrzejaka, U początków Ruchu Misyjnego w Polsce. Biskup Kazimierz Kowalski (18961972), Poznań 1993, ss. 245. Zob. też pracę B. Gielata pt.: Wkład ks. bpa Kazimierza Kowalskiego w dzieło misyjne
Kościoła w Polsce, w: „Collectanea Theologica”, 42(1972)1, s. 146-150.
Por. np.: Księga Pamiątkowa Międzynarodowego Kongresu Filozofii Tomistycznej, w: „Studia Gnesnensia”, t. 12, Gniezno 1935.
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Poza pracą naukowo-dydaktyczną pełnił też ks. Kowalski różne pracochłonne funkcje
w życiu kościelnym międzywojennej Polski. Był np. delegatem prymasowskiej Komisji
Unijnej Pax Romana, a także przedstawicielem episkopatu do spraw akademickich kół misyjnych w Polsce, oraz asystentem Stowarzyszenia Mężczyzn Katolickich dla archidiecezji gnieźnieńskiej.
Pomimo tych rozlicznych zajęć znajdował jeszcze Kowalski czas na głoszenie rekolekcji
i to zarówno dla osób świeckich, jak i dla grona duchownych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w szeregu publikacji o tematyce rekolekcyjnej,14 jak i przyczyniło się do założenia
przez niego Stowarzyszenia św. Tomasza z Akwinu, które miało również za zadanie wspomaganie powołań kapłańskich. Realizował w ten sposób głoszoną w swoich publikacjach
łączność teoretycznych rozważań filozoficznych i teologicznych z praktyką życia codziennego.15
Wybuch II wojny światowej przerwał praktycznie na zawsze tak wspaniale rozwijającą
się działalność naukową (szczególnie filozoficzną) ks. prof. K. J. Kowalskiego.
Tuż bowiem po wybuchu II wojny światowej podjął się Kowalski, z polecenia Ks. Prymasa Hlonda, reorganizacji Seminarium Duchownego dla wysiedlonych z Wielkopolski
w głąb kraju kleryków, za co Gestapo zaczęło go ścigać i co w ówczesnej praktyce skazywało go na śmierć. Odtąd więc ukrywał się przed hitlerowcami do końca wojny pod przybranym nazwiskiem Józef Powelski i duszpasterzował w Pełkiniach nad Sanem, choć nie
bał się też brać udział w tajnym nauczaniu tamtejszej młodzieży i prowadzić rekolekcje po
całym okupowanym kraju.
Zaraz po wojnie został skierowany przez bpa W. Dymka, który zastępował wówczas
jeszcze przebywającego na emigracji Kard. Hlonda, do Gniezna, by tam zorganizował życie
seminaryjne dla kleryków, gdyż gmach Seminarium poznańskiego był w tym czasie zbyt
zniszczony. Staraniem ks. Rektora Kowalskiego już 10 kwietnia 1945 roku rozpoczęły się
studia seminaryjne dla alumnów obu archidiecezji.
Jednakże 4 marca 1946 papież Pius XII przerywa te prace i mianuje go 57 biskupem
chełmińskim z siedzibą w Pelplinie. Nowo wyświęcony biskup, jak się tego można było
spodziewać, od razu szczególną opieką otoczył diecezjalne seminarium duchowne, które,

14

15

Por. np. K. Kowalskiego, Kazania pasyjne, Poznań 1930; tegoż. Św. Tomasz z Akwinu a czasy obecne, Poznań 1935,
i inne jego prace – zob. Bibliografię prac Kowalskiego zawartą w M. Mylika książce pt.: Bp Kazimierz Józef Kowalski. Z dziejów odnowy neoscholastyki polskiej, wyd. cyt., s. 205-266.
Por. np. K. Kowalski, Rola podstawowych prawd filozoficznych w odrodzeniu osobistym i społecznym, w: „Ateneum
Kapłańskie”, 13(1927)20, s. 451-469; tegoż Osobistość i filozofia św. Tomasza z Akwinu ideałami nowoczesnego katolika, w: „Ateneum Kapłańskie”, 14(1928)22, s. 242-252; oraz przede wszystkim zbiór artykułów z różnych lat
zebranych w książce pt.: Św. Tomasz z Akwinu a czasy obecne, Poznań 1935, ss. 662.
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dzięki jego osobistym staraniom, zostało w 1965 roku afiliowane przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.
Nowy ordynariusz chełmiński przeprowadził też wizytacje kanoniczne wszystkich parafii diecezji, które, w ciągu jego ponad dwudziestopięcioletnich rządów, zwiększył z 255 do
359.W tym czasie przeprowadził także Synod diecezjalny w 1959 roku, erygował dwie
kapituły kolegiackie w Chełmży w1960 roku i w Kamieniu Krajeńskim w 1965 roku, oraz
odnowił wszystkie instytucje diecezjalne i zakonne.
W Episkopacie polskim pełnił obowiązki Przewodniczącego Komisji Episkopatu dla
spraw Sztuki Kościelnej, był też Przewodniczącym Komisji Misyjnej Episkopatu, Krajowym Dyrektorem Unii Apostolskiej, oraz członkiem Komisji Studiów na KUL-u. Brał też
czynny udział w obradach Soboru Watykańskiego II, w których Ojciec św. Jan XXIII mianował go konsultorem soborowej Komisji Liturgicznej. 16
Podczas odprawiania Mszy św. na Jasnej Górze w dniu 6 maja 1972 roku doznał rozległego zawału serca, jak się później okazało, i po przewiezieniu do szpitala częstochowskiego, wkrótce zmarł. Uroczystości pogrzebowe, z udziałem Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego
i metropolity krakowskiego kard. K. Wojtyły oraz innych członków Episkopatu na czele,
odbyły się w Pelplinie. W krypcie katedry pelplińskiej złożono też jego ciało dnia 12 maja
1972 roku. Nic więc dziwnego, że po latach jeden z ich uczestników, to jest bł. Jan Paweł,
powiedział, że z wdzięcznością wspominam biskupów, którzy tu pełnili swą posługę: wielkiego uczonego,
a zarazem pasterza okresu powojennych zmagań, śp. Biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego – podczas swojej VII pielgrzymki do kraju w Pelplinie dnia 6 czerwca 1999 roku.
Poglądy filozoficzne
Zasadniczy okres twórczości filozoficznej K. J. Kowalskiego przypada, jak już powiedzieliśmy, na okres dwudziestolecia międzywojennego w Polsce, w którym napisał on swoje
programowe prace.17 Dotyczą one przede wszystkim zagadnień metafizycznych (wraz
z elementami filozofii Boga, religii i moralności), teoriopoznawczych oraz estetycznych
wyłożonych zasadniczo w duchu myśli św. Tomasza z Akwinu i jego wybranych kontynua16

17

Np. ważnym wkładem bpa Kowalskiego w dzieło soborowe, było potwierdzenie jego słów z 1938 roku,
wypowiedzianych na Kongresie Związku Misyjnego Duchowieństwa w Poznaniu, że Kościół katolicki jest z istoty
swej misyjny. Por. K. Kowalski, Poganie XX wieku, w: Księga Pamiątkowa II Kongresu Związku Misyjnego Duchowieństwa w Polsce (Poznań 12-13 I 1938 r.), Płock 1938, s. 18. Sobór Watykański II święcie potwierdził te jego prekursorskie słowa w uroczystych obradach oznajmiając całemu światu, że Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej
natury, ponieważ swój początek bierze wedle planu Ojca z posłania Syna (ex missione) i z posłania Ducha Świętego (DM 2).
Należą do nich następujące prace Kowalskiego: Istota i zadanie filozofii według zasad neotomizmu, Poznań 1929, s.
1-48; Teoria poznania, metafizyka ogólna, estetyka, w: Zarys filozofii (praca zbiorowa), t. 2, Lublin 1929, s. 1-288; Podstawy filozofii [w serii:] w: „Studia Gnesnesia”, t. 1, Gniezno 1930, s. 1-272; oraz Św. Tomasz z Akwinu a czasy
obecne, wyd. cyt.
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torów. Fakt nawiązywania, w podejmowanych zagadnieniach filozoficznych, do myśli
Akwinaty świadczy najwyraźniej, że Kowalski prezentuje tomistyczną, a dziś nazywaną
klasyczną, koncepcję filozofii. Pozostaje natomiast problem, w jakim kierunku filozofia św.
Tomasza z Akwinu jest interpretowana w jego twórczości, tj. czy po linii tomizmu lowańskiego (otwartego), czy też w ramach tomizmu esencjalnego (zachowawczego), czy może
wreszcie po myśli tomizmu egzystencjalnego?
Ustalenie tego w przypadku twórczości filozoficznej Kowalskiego jest o tyle ważne
i niemniej ciekawe, że uczony ten studiował i napisał pracę doktorską w Leuven, co sugerowałoby, że reprezentuje on Szkołę Lowańską, która jest uważana powszechnie w literaturze tematu za sztandarową postać tomizmu otwartego?
Jeśli zaś Kowalski rzeczywiście reprezentuje filozofię klasyczną (tomistyczną), to filozofia jego musi być wtedy wiedzą:
1˚ przedmiotową,
2˚ ogólną,
3˚ konieczną,
4˚ racjonalną (uzasadnioną).
Filozofia klasyczna jest przedmiotowa, gdy chodzi w niej o zbadanie tego, co realnie napotkane, obiektywnie zastane, a więc o zdobycie wiedzy o tym, co jest nam dane jako istniejące wokół nas i w nas samych. Przedmiotem więc badań takiej filozofii nie są jakieś
wytwory ludzkie, rozmaite konstrukty myślowe czy też zwykłe kwestie językowe, lecz zdobycie wiedzy na temat tego, co istnieje w oparciu o bezpośrednie dane empiryczne i znalezienie w nich potwierdzenia jej prawdziwości. Stąd postulat przedmiotowości łączy się w tej
koncepcji istotnie z postulatem empiryczności.
Po wtóre chodzi w klasycznej koncepcji filozofii o poznanie ogólne, tzn. dotyczące każdego bez wyjątku bytu. Wówczas bowiem dopiero możemy poznać warunki konieczne dla
istnienia czegokolwiek, odkryć ostateczne racje jakiegokolwiek bytu. Dlatego też ta koncepcja filozofii daleka jest od partykularyzmu i jednostronności naukowej, cechującej inne
koncepcje filozoficzne, np. pozytywizmu czy scjentyzmu. Innymi słowy, w koncepcji tej
filozofia zakresem swym nie ogranicza się do jakiejś strony czy też jednej kategorii rzeczy.
Jej przedmiotem jest nie taki bądź inny byt, lecz każdy byt jako byt.
Po trzecie, w klasycznej koncepcji filozofii zabiega się o poznanie w przedmiocie badanym tego, co konieczne, istotne. Chodzi więc w takim poznaniu przede wszystkim o ustalenie tego, co jest konieczne, a co niekonieczne w ramach pojęcia „bytu jako bytu”, oraz
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czy i jakim uwarunkowaniom podlega pierwotne zaistnienie i dalsze istnienie czegokolwiek
na tym świecie.
Po czwarte wreszcie chodzi w klasycznej filozofii o poznanie racjonalne, tj. odpowiednio
uzasadnione, czyli intersubiektywnie sensowne i intersubiektywnie sprawdzalne. Chodzi
więc o poznanie pozbawione pochopnych uogólnień na podstawie dalekich analogii filozoficznych czy daleko idących ekstrapolacji naukowych.
Intersubiektywnie sensowne, to znaczy takie, które nie pozwala sobie, już w samym
punkcie wyjścia, na tezy, które by z góry, czyli przed podjęciem badań, rozstrzygały sprawy
natury i sposobu istnienia rzeczy. Punkt wyjścia musi więc być w tej koncepcji neutralny
wobec wszelkich stanowisk filozoficznych (typu monizm i pluralizm, materializm i spirytualizm itp.), prócz oczywiście realizmu, w którym uznaje się istnienie i poznawalność danego
bytu.
Intersubiektywnie sprawdzalne, czyli takie, które każdy zdrowy na umyśle człowiek jest
w stanie zrozumieć i po zrozumieniu umieć jego prawdziwość lub fałszywość wyjaśnić
zarówno sobie, jak i innym.18
To wszystko sprawia, że klasyczną wersję filozofii nie można ujmować i uprawiać jako
nauki typu przyrodniczego, bądź też jako kontynuację badań nauk szczegółowych. Dzieje
się tak dlatego, że nauki szczegółowe uzyskują wyniki swoich badań w sposób ściśle powiązany z charakterystycznym dla nich aspektem badań (tzw. przedmiotu formalnego).
Podobnie wygląda sprawa, gdy chodzi o koncepcję filozofii w wydaniu Kowalskiego.
Albowiem dla niego również filozofia jest wiedzą naukową, charakteryzującą się właśnie
przedmiotowością, ogólnością, koniecznością i racjonalnością.
Filozofia jest dla niego poznaniem przedmiotowym, ponieważ dotyczy realnie istniejącej
rzeczywistości, transcendentnej w stosunku do podmiotu poznającego. Przedmiotem badań
tak pojętej filozofii nie mogą być, zdaniem Kowalskiego, ani same jej pojęcia ani też wyłącznie jej język, ale wszystko to, co realnie istnieje bez względu na sposób, w jaki istnieje.
Przy tym jednak wyraźnie odróżnia Kowalski to, co należy do przedmiotu badań filozofii
od tego, co badają bądź nauki przyrodnicze i humanistyczne bądź ujmuje poznawczo
zdrowy rozsądek.19
18

19

Por. np. M. Mylik, Filozofia powstania, Wprowadzenie do problematyki powstania rzeczywistości w świetle generacjonizmu
starożytnego a kreacjonizmu chrześcijańskiego, Skierniewice 2006, s. 38-47. Por. też A. B. Stępień, Wstęp do filozofii,
Lublin 1995, s. 23-24, 66-68. Zob. też S. Kamiński, Filozofia i metoda, Lublin 1993, s. 180-182.
Wyższe [od poznania potocznego] pod względem metodycznym jest poznanie nauk przyrodniczych i historycznych. Usiłuje
ono bowiem być nasamprzód przedmiotowym, to znaczy odtworzyć pewien stan rzeczy, który sam w sobie jest niezależny od świadomego działania umysłu, woli i uczucia człowieka poznającego. Poza tym metoda owych nauk stara się dotrzeć do prawd ogólnych, postępować wedle pewnego porządku, to znaczy systematycznie i metodycznie, i dojść do wyników pewnych - K. Kowalski,
Podstawy filozofii, s. 12.
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Świadczy o tym najwyraźniej jego rozróżnienie na przedmiot materialny i formalny metafizyki (filozofii). Przez przedmiot materialny rozumie to, co powyżej zostało powiedziane, to jest realną rzeczywistość, natomiast przedmiotem formalnym jest aspekt istotowy tej
rzeczywistości (bytu).20
Filozofia (metafizyka) jest również dla Kowalskiego poznaniem ogólnym, gdyż dotyczy
każdego bytu i to w aspekcie najbardziej ogólnym, to jest istotowym. Wskazuje na to najwyraźniej wspomniana wyżej jego koncepcja przedmiotu formalnego filozofii, który stanowi istota, czyli natura bytu, w metafizyce, bytu jako bytu, a w pozostałych dyscyplinach,
istota poszczególnych typów bytu. Dzięki tak właśnie pojętemu przedmiotowi formalnemu
filozofia nie skupia swoich badań na stronie zjawiskowej rzeczywistości, jak ma to miejsce
w naukach przyrodniczych i humanistycznych, ale ujmuje każdy byt w jego uniesprzeczniającej, najistotniejszej strukturze.
Tak pojęta filozofia (metafizyka) jest zarazem, według Kowalskiego, poznaniem koniecznym. Cecha konieczności tego poznania podyktowana jest bowiem samą naturą
przedmiotu formalnego, którą stanowi wyżej wymieniony zespół cech uniesprzeczniających
to, co istnieje, czyli istota. Albowiem zdaniem naszego uczonego tylko filozofia (metafizyka), dzięki takiemu właśnie aspektowi swoich badań, jest w stanie, w odróżnieniu od innych
nauk, wypowiedzieć zdania o charakterze koniecznościowym. Konieczność zdań w tym
przypadku jest następstwem ujęcia koniecznego aspektu bytu. Służy temu rozumowanie
o charakterze dedukcyjnym, które Kowalski stosuje jako metodę, w jego rozumieniu dedukcyjną, to jest w znaczeniu dedukcji tradycyjnej wznoszącej się od ogółu do szczegółu.
To w mniemaniu Kowalskiego prowadzi do poznania typu koniecznościowego. 21
Wreszcie Kowalski kładzie mocny nacisk na to, żeby poznanie, w tak pojętej metafizyce
(filozofii), było krytycznie uzasadnionym. Rację zaś krytycznego uzasadnienia widzi głównie w metodzie uprawiania filozofii, na którą składają się zasadniczo abstrakcja i wspo20

21

Potwierdza to Kowalski w Zarysie filozofii, gdzie pisze, że przedmiotem materialnym metafizyki jest wszelka rzeczywistość. Przedmiotem zaś formalnym „quod”, czyli przedmiotem badanym pod kątem widzenia danej nauki, jest byt poznany jako
byt, czyli byt transcendentny. Przedmiotem formalnym „quo”, czyli kątem widzenia metafizyki wreszcie jest trzeci stopień abstrakcji filozoficznej – por. Zarys filozofii, s. 56; por. też jego Istota i zadanie filozofii, s. 20-21, oraz Podstawy filozofii,
s. 25-26. Przy tym Kowalski wyraźnie powiada, że „obiectum formale quo” to kąt widzenia, czyli zasada badania.
K. Kowalski, Podstawy filozofii, s. 60 przypis 67.
Z konieczności tej wyprowadza metoda analizy rację bytu swego we filozofii. Posługuje się ona zasadniczo tzw. abstrakcją
filozoficzną, która prowadzi do poznania istoty przedmiotów bezpośrednio przez nas poznawalnych. (...) Stąd pochodzi konieczność metody syntetycznej, za pomocą której łączymy i w całość ujmujemy wyniki poznania analitycznego. K. Kowalski, Podstawy filozofii, wyd. cyt., s. 27; tegoż Istota i zadanie filozofii, wyd. cyt., s. 21. Współcześnie podobnie uważa się, że
najczęściej obie metody, to jest analityczna i dedukcyjna (syntetyczna) wzajemnie się przeplatają, uzupełniają i wspierają w całości uprawiania jakiejś nauki. Por. S. Kamiński, Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1961, s. 67; por.
także W. S. Jevons, The Principles of Science, New York (1874) 1958 (polski przekład tego dzieła ukazał się pt.:
Zasady nauki, Warszawa 1960, s. 70n); czy też J. Frobes, Logica formalis, Roma 1940, s. 389-394.
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mniany powyżej typ rozumowania sylogistycznego. Według niego operacje te są podstawowymi źródłami krytycznego uzasadniania tez filozofii. 22
Z powyższego jasno wynika, że Kowalski reprezentuje filozofię klasyczną typu tomistycznego. Pozostaje tylko sprawa ustalenia, do jakiego nurtu tej filozofii należy ją zaklasyfikować, a mianowicie, czy do nurtu filozofii esencjalnej tomizmu tradycyjnego, bądź
otwartego, czy też do filozofii egzystencjalnej tomizmu egzystencjalnego.
Trzeba przy tym wiedzieć, że w literaturze neoscholastycznej przez nurt filozofii esencjalnej, najogólniej rzecz biorąc, rozumie się zwykle poznanie rzeczywistości realnie istniejącej w aspekcie istotowym. Przez filozofię natomiast egzystencjalną rozumie się zazwyczaj
poznanie rzeczywistości realnej w aspekcie istnieniowym. W pierwszym przypadku chodzi
o poznanie istoty, bytu bez względu na to, do jakiej należy kategorii, tzn. takich cech, które
konstytuują naturę każdego bytu.
W drugim natomiast przypadku chodzi o poznanie bytu w aspekcie jego istnienia, tzn.
chodzi o ukazanie takich cech ontycznych, które przysługują danemu bytowi ze względu na
sam fakt jego istnienia. Na różnicę więc zachodzącą między tymi wersjami filozofii składa
się powyższy aspekt badań, a nadto, samo formowanie się (według określonej metody)
pojęcia przedmiotu filozofii (metafizyki). Albowiem w filozofii (metafizyce) esencjalnej
dochodzi się do pojęcia bytu jako bytu w wyniku operacji poznawczej zwanej abstrakcją,
natomiast w filozofii (metafizyce) egzystencjalnej dochodzi się do tego pojęcia przy pomocy tzw. separacji, a operacje te różnią się, co do natury, zasadniczo.
Podejmując się odpowiedzi na powyżej postawione pytanie należy najpierw stwierdzić,
że Kowalski prezentuje najwyraźniej filozofię (metafizykę) esencjalną.
Ze względu jednak na to, że esencjalizm jest pewną właściwością metafizyki, który w filozofii klasycznej występuje często w różnych formach i w różnym natężeniu, dlatego rodzi
się pytanie, jakiego typu esencjalizm znajduje się w filozofii Kowalskiego.
Esencjalizm bowiem zauważa się zawsze tam, gdzie:
1. W strukturze bytu wyklucza się istnienie jako element składowy bytu (np. Arystoteles).
2. Wprawdzie przyjmuje się istnienie, lecz jego rolę w bycie sprowadza się do czegoś
przypadłościowego w stosunku do samej istoty bytu, najczęściej do uobecniania lub uaktualniania treści będących skądinąd bytem (np. Awicenna).

22

Poznanie naukowe podług św. Tomasza polega na wytłumaczeniu przedmiotu przez przyczyny, czyli na poznaniu metodycznym,
krytycznym i pewnym, o wartości ogólnej (koniecznej, wiecznej), przedmiotowej czyli niezależnej w sobie od poznającego podmiotu
i absolutnej tzn. podniesionej ponad czas i przestrzeń, ponad zmienność i względność. K. Kowalski, Podstawy filozofii, wyd.
cyt., s. 15; tegoż Istota i zadanie filozofii, wyd. cyt., s. 9-10; tegoż Filozofia Augusta hr. Cieszkowskiego w świetle zasad
filozofii św. Tomasza z Akwinu, Poznań 1929, s. 43-44, 72 i 134.
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3. Przyjmuje się jedynie różnicę myślną między istotą i istnieniem w bytach (np. Suarez).
4. Wreszcie przyjmuje się wprawdzie istnienie jako moment konstytutywny bytu, a relację w stosunku do istoty określa się przy pomocy pojęcia różnicy realnej, to jednak nie
interpretuje się, czy też nie akcentuje się w sposób właściwy jego roli, jaką on pełni, jeśli
chodzi o samą bytowość bytu.
W świetle tych ustaleń wydaje się, że Kowalski prezentuje esencjalizm w ostatnim wydaniu. Albowiem w jego filozofii (metafizyce) sposób poznania podyktowany jest ściśle
przedmiotem badań. Dlatego właśnie przedmiot formalny pozwala Kowalskiemu zbudować kolejne tezy metafizyczne jedynie w aspekcie istotowym, z pominięciem właściwego
bytowi aspektu istnieniowego. Nie znaczy to jednak, żeby Kowalski nie przyjmował istnienia, które razem z istotą, współkonstytuuje każdy byt, lecz to, że nie zaakcentował jego
podstawowej roli w wyjaśnianiu powstania bytu. Pozwala to z kolei odpowiednio zidentyfikować esencjalne stanowisko Kowalskiego w zakresie przedmiotu jego metafizyki. W nim
bowiem esencjalny charakter metafizyki uwarunkowany jest ostatecznie, jak już powiedzieliśmy, samą koncepcją jej przedmiotu i to głównie przedmiotu formalnego. Przedstawiciele
tego nurtu, w tym i Kowalski,23 w sposób dość jednolity dzielą filozofię na metafizykę
ogólną, która za przedmiot materialny ma wszystko, co istnieje aktualnie lub możliwie
i rozpatruje to w aspekcie bytowości bytu, bez względu, do jakiej należy kategorii, oraz na
metafizykę szczegółową, której przedmiotem materialnym są określone klasy bytu,
a przedmiotem formalnym ponownie aspekt ich bytowości. 24
Bardziej jeszcze esencjalny charakter metafizyki Kowalskiego jest widoczny w sposobie
konstruowania przez niego pojęcia bytu jako bytu, czyli właściwego przedmiotu badań filozofii (metafizyki). Stosuje on jak wiemy abstrakcję filozoficzną, typu arystotelesowskiego,
stopnia metafizycznego, dzięki której ukazuje nie tylko stosunek filozofii do prawd zdrowego rozsądku i prawd innych nauk niefilozoficznych, ale i za pomocą niej otrzymuje pojęcie przedmiotu formalnego badań metafizyki, czyli pojęcie bytu jako bytu.25
23

24

25

K. Kowalski dzieli metafizykę na metafizykę ogólną (ontologię), czyli na naukę o bycie w ogólności, oraz na metafizykę
szczegółową, która ze swej strony składa się z metafizyki o bycie skończonym i z nauki o bycie nieskończonym (teodycea).
K. Kowalski, Zarys filozofii, wyd. cyt., s. 54.
Ukazuje to np. E. Morawiec na podstawie sposobów uprawiania metafizyki przez takich autorów, jak J. Gredt,
Joannes di Napoli, F. X. Maquart, P. P. Descoqs i innych, dz. cyt., s. 88-91; tegoż O metafizyce klasycznej w sensie
funkcjonalnym, w: „SPhCh” 21(1985)2, s. 80-85.
Przez abstrakcję rozumie Kowalski proste poznanie jednej strony przedmiotu przez umysł, który wstrzymuje się od przedstawienia sobie innych cech przedmiotu, złączonych lub niezłączonych z tamtą, nazywamy abstrakcją. (...) W tak pojętej abstrakcji wyróżnia abstrakcję całkowitą (abstractio totalis),która jest wspólną wszystkim naukom, gdyż każda nauka bada to, co
jest ogólne i konieczne. Natomiast abstrakcją formalną [abstractio formalis] umysł ludzki ustanawia przedmioty formalne poszczególnych nauk. Różnica abstrakcji formalnej stanowi podstawę odróżnienia nauk. Stąd abstrakcja formalna zawiera
zdaniem Kowalskiego trzy stopnie poznania. Na pierwszym zasadza się fizyka w klasycznym wydaniu, na drugim matematyka w znaczeniu arystotelesowskim, i wreszcie na trzecim poznaje się przedmiot metafizyki, tj. byt
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Tak właśnie pojęta abstrakcja wysuwa się u Kowalskiego na pierwsze miejsce jako operacja poznawcza. Przebiega ona przez znane powszechnie trzy stopnie, w których ujmuje
się coś, co jest wspólne wszystkim przedmiotom rzeczywistym i możliwym poddanym
kolejnym etapom abstrahowania. Będzie to właśnie treść, która jest nieodłączna od bytu.
Wówczas zupełnie jest obojętne, czy w procesie abstrakcji wyszło się od takiego czy innego
przedmiotu. Ważne jest to, do czego się dochodzi, a mianowicie, na czym się ostatecznie
ów proces zatrzymuje, a zatrzymuje się na pewnym zespole treściowym, dającym się wyrazić w pojęciu. Ten rezultat abstrakcji określa się w literaturze terminem bytowość. Bytowość
w esencjalnej koncepcji filozofii charakterystycznej dla tomizmu esencjalnego (zachowawczego), oznaczając element konstytutywny bytu jako takiego, oznacza zarazem przedmiot
formalny filozofii, a w niej także i metafizyki. Tak jest też u Kowalskiego i dlatego jego
filozofię (metafizykę) należy zaliczyć do historycznie i merytorycznie wyróżnionego esencjalnego nurtu tomizmu zachowawczego.
Jednakże utożsamienie metafizyki Arystotelesa z metafizyką św. Tomasza z Akwinu nie
jest jedyną, choć zasadniczą, cechą tomizmu tradycyjnego. Albowiem badacze dziejów
tomizmu polskiego, jak np. M. Gogacz,26 podkreślają jeszcze dwie inne cechy tomizmu
tradycyjnego, a mianowicie jego podręcznikowy i kompilacyjny charakter.
Podręcznikowy charakter tomizmu zachowawczego polega głównie na tym, że poglądy
św. Tomasza z Akwinu czerpie się nie tyle bezpośrednio z dzieł Akwinaty, ale pośrednio
z podręczników jego duchowych spadkobierców, jak np. od Jana od św. Tomasza,
J. Gredta czy D. Merciera. Nie daje to możliwości, zdaniem Gogacza, na prezentowanie
autentycznych rozumowań, analiz i uzasadnień Tomaszowych, które rozpoznaje się głównie dzięki terminologii.
Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, gdy pod uwagę weźmiemy, że podobną terminologię stosują także inni filozofowie, jak np. Idzi Rzymianin, Duns Szkot czy Kajetan, których przecież ujęcia odbiegają od teorii bytu Akwinaty. Powoduje to ostatecznie, że nie
można rozpoznać w pracach tomistów omawianego nurtu właściwej myśli Tomasza, gdyż
jest ona w dużej mierze kompilacją twierdzeń różnych autorów z twierdzeniami Akwinaty.
W ten sposób odczytana z tomistycznych podręczników myśl św. Tomasza również
w podręcznikach była wyrażana. W przypadku Kowalskiego jest podobnie.
Czerpał on bowiem swoje poglądy filozoficzne nie tylko z pism Arystotelesa i św. Tomasza, ale i niemało z podręczników scholastycznych, głównie Merciera i Noëla, biorąc od

26

jako byt (ens in quantum ens). K. Kowalski, Zarys filozofii, wyd. cyt., s. 51-52; tegoż Filozofia Augusta hr. Cieszkowskiego, wyd. cyt., s. 42 i 50.
Por. M. Gogacz, Tomizm egzystencjalny na tle odmian tomizmu, w: W kierunku Boga, Warszawa 1982, s. 59-81.
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nich nie tylko terminologię, ale i metody badań, jak np. teoriopoznawczą méthode de la sincerite radicale, właśnie Merciera.27 Spowodowało to w jego pismach kompilację twierdzeń autorów podręczników scholastycznych (i nie tylko!) z twierdzeniami Tomasza z Akwinu. To
właśnie najprawdopodobniej przyniosło nie dostrzeżenie przez Kowalskiego autentycznej,
egzystencjalnej teorii bytu Akwinaty.
Wreszcie też swoje esencjalistyczne poglądy w zakresie teorii bytu wyraża Kowalski
w podręcznikach, bo tak właściwie należy potraktować jego programowe prace z okresu
dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Należą do nich następujące prace Kowalskiego: Istota i zadanie filozofii według zasad neotomizmu, Poznań 1929; Teoria poznania, metafizyka
ogólna, estetyka, [w:] Zarys filozofii (praca zbiorowa), t.2, Lublin 1929; Podstawy filozofii [w serii:]
„Studia Gnesnesia”, t. 1, Gniezno 1930; oraz Św. Tomasz z Akwinu a czasy obecne, Poznań
1935.
Filozofia a inne nauki
Jak wiadomo, po ogłoszeniu encykliki Aeterni Patris, rozpowszechnił się w chrześcijańskim świecie naukowym pogląd, iż filozofia klasyczna, nurtu tomistycznego, winna
uwzględniać wyniki nauk szczegółowych, tak empirycznych, jak i formalnych. Głównym
inicjatorem i zarazem pierwszym wykonawcą tej nowej wtedy odmiany filozofii klasycznej
tomizmu otwartego był w Louvain kardynał D. Mercier (1815-1926). W jego bowiem pracach zauważyć można wpływ nauk przyrodniczych w takich dyscyplinach filozoficznych,
jak metafizyka, filozofia przyrody i teoria poznania. W metafizyce bowiem zbudował teorię
istot rzeczy w oparciu o obserwację i harmonię jej wyników z teoriami przyrodniczymi.
W kosmologii natomiast zastosował kryterium przyjęcia perypatetyckich twierdzeń w zgodzie z tezami ówczesnego przyrodoznawstwa. Wreszcie nawet teorię poznania ujmował
jako autonomiczną dyscyplinę filozoficzną w stosunku do metafizyki i zbliżył ją wyraźnie
do poziomu nauk szczegółowych, zwłaszcza empirycznej psychologii. W takim oto, skrótowo przedstawionym, duchu stworzył Mercier szkołę filozoficzną, której specyfiką było
jednak spowodowanie renesansu filozofii klasycznej nurtu tomistycznego, z tym, że takiej,
jaką zastano w początkach XX wieku, tj. na drodze łączenia jej z najnowszymi osiągnięciami na polu ówczesnej nauki i filozofii.28
27

28

Z powyższych wywodów wypływa wniosek, dotyczący tak konieczności jak metody postępowania w tej dziedzinie: trzeba zająć się
z całą szczerością i z metodyczną ścisłością, zagadnieniem poznania filozoficznego (Méthode de la sincerite radicale kard. Merciera). K. Kowalski, Podstawy filozofii, wyd. cyt., s. 88.
Por. np. E. Gilson, Historia filozofii współczesnej, tłum. B. Chwedeńczuk i S. Zalewski, Warszawa 1977, s. 315;
por. też S. Kamiński, Filozofia i metoda, wyd. cyt., s. 101-102; por. również E. Morawiec, Odkrycie metafizyki egzystencjalnej, Warszawa 1994, s. 150-151.
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Jednakże do grona uczniów tej szkoły nie można w pełni zaliczyć K. J. Kowalskiego,
choćby już z racji przedstawionych w poprzednim rozdziale. W metafizyce bowiem Kowalski, mimo że podobnie, jak Mercier w swojej Métaphysique gènèrale i Critériologie gènèrale, ujmował przede wszystkim istotowy aspekt rzeczywistości, to jednak filozofia polskiego
uczonego, dzięki swojemu przedmiotowi formalnemu i metodzie badań (abstrakcji), wyraźnie odróżnia się od poznania tak potocznego (tzw. experimentum), jak i nauk szczegółowych
(tzw. ars).29 Zatem filozofia – powiada ostatecznie Kowalski – jako nauka rozumowa o najgłębszych racjach i przyczynach wszechrzeczy, jest siłą metody, przedmiotu, pewności i wyników swoich nauką
wyższą od umiejętności matematyczno-przyrodniczych.30 Jest ona dla nich raczej nauką oceniającą
ich wyniki i kierującą ich badaniami (scientia iudex et rectrix).31
Analogicznie rzecz wygląda, gdy chodzi o stosunek filozofii do nauk humanistycznych.
W tym przypadku bowiem filozofia, dzięki swej metodzie badań i uzyskiwanych za pomocą
niej wyników, różni się zasadniczo od wszystkich nauk humanistycznych. Dlatego z jednej
strony filozofii nie można włączyć do tych nauk, a wręcz nawet przeciwnie, winna ona, jak
w przypadku nauk przyrodniczych, oceniać je i nimi kierować. Z drugiej jednak strony
filozofia faktycznie wiele korzysta z dorobku nauk humanistycznych, jak ma to np. miejsce
w historii filozofii. Dlatego filozof powinien zachować podobną postawę, jaką ma wobec
nauk szczegółowych, i pozostawać w stałym kontakcie z naukami humanistycznymi, by
z ich badań i wyników korzystać w dziele wspólnego poszukiwania prawdy. 32
Z powyższych powodów również do filozofii przyrody, którą w sumie niewiele zajmował się Kowalski, nie można włączać zarówno wyników badań nauk szczegółowych, jak
i rezultatów analiz nauk humanistycznych. Postulował jedynie refleksję nad wartością wyników nauk przyrodniczych w celu przygotowania systematycznej filozofii natury, która, jeśli
miałaby być filozofią sensu stricto, tzn. niezależną w sobie od różnych hipotez nauk przyrodniczych, mogłaby skutecznie przeciwstawić się ówcześnie pojętemu scjentyzmowi, pozytywizmowi, matematyzmowi czy historyzmowi. Przy tym wiąże jeszcze Kowalski obowiązek

29
30
31
32

K. Kowalski, Podstawy filozofii, wyd. cyt., s. 16; tegoż Filozofia Augusta hr. Cieszkowskiego, wyd. cyt., s. 137-138.
K. Kowalski, Podstawy filozofii, wyd. cyt., s. 36.
Wobec nauk przyrodniczych i historycznych filozofia odgrywa rolę nauki oceniającej i kierującej. Stąd też nazwano ją scientia
iudex et rectis. K. Kowalski, Podstawy filozofii, wyd. cyt., s. 39.
Filozofia więc - na podstawie metody i pewności swej - różni się zasadniczo od wszystkich nauk historycznych i ma wartość
rozumową w sobie zasadniczo (de jure) niezależną od wszelkich badań historycznych. (...) Stąd wynika, że każdy filozof w żywym kontakcie z naukami historycznymi żyć, a wyników historii filozofii również w dziele dążenia do prawdy używać powinien.
K. Kowalski, Podstawy filozofii, wyd. cyt., s. 37.
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zajęcia w filozofii odpowiedniego stanowiska wobec współczesnych mu badań na polu
logiki, a w szczególności wobec ówcześnie panującej logistyki. 33
Nieco inaczej natomiast wygląda stosunek filozofii do teologii, którą określa Kowalski
jako nadprzyrodzone i naukowe poznanie zawartości prawd objawionych, ułożone w system.34 Tak pojęta teologia różni się jego zdaniem od filozofii zarówno, co do przedmiotu formalnego quo
i quod, jak i co do samego sposobu poznawania. Z racji bowiem różnicy przedmiotu formalnego, teologia podporządkowuje sobie materialnie filozofię, natomiast z racji różnicy w
sposobie poznawania, teologia jest normą negatywną wobec filozofii. Teologia więc ma za
zadanie chronić filozofię od błędów i wypaczeń bez jednoczesnego krępowania jej autonomii
metod badań naukowych i uzyskiwanych za ich pomocą wyników poznawczych.
Dlatego niedorzecznością wydaje się Kowalskiemu utożsamienie czy absorpcja jednej
z nich przez drugą, a raczej uprawnione jest ich wzajemne się ścieranie i uzupełnianie
w swoich właściwych porządkach poznawczych. Z jednej bowiem strony nauki teologiczne
przyczyniły się nieraz w historii tak do postawienia i rozwiązania wielu zagadnień filozoficznych, jak i do wykończenia ostatecznego syntezy filozoficznej, przez potwierdzenie jej
wartości ze względu na pewność nieomylną Stwórcy świata. Z drugiej zaś strony filozofia
posiada ogromne znaczenie w teologii ze względu na tak intelektualne jak duchowe sprawności usuwające przeszkody (removens prohibens), przez co pogłębia się studium teologii
i żywo rozwija życie religijne.
Przy tym wszystkim Kowalski bardzo mocno podkreśla, że między wynikami badań filozofii i teologii nigdy nie może zachodzić sprzeczność, ponieważ ten sam, jeden Bóg jest
przyczyną sprawczą, wzorczą i celową badań oraz prawd tak nauk przyrodzonych, jak
i nauk teologicznych.35
Wreszcie w teorii poznania Kowalski również odchodzi od szkoły Merciera, który epistemologię traktował jako samodzielną, niezależną od metafizyki, dyscyplinę filozoficzną.
U polskiego zaś autora teoria poznania należy do nauki o bycie, jest wstępem do metafizyki
oraz jej częścią obronną.36 Według niego bowiem epistemologia podejmuje w swojej części

33

34
35

36

Winna neoscholastyka zastanawiać się nad wartością rozumową nowoczesnych nauk przyrodniczych. Tym sposobem może ona
przygotować systematyczną filozofię natury, która, o ile jest filozofią, jest w sobie niezależną od poszczególnych hipotez nauk
przyrodniczych, a przeciwdziałać przez to scjentyzmowi, pozytywizmowi, matematyzmowi i historyzmowi. Związany z tym zdaniem jest obowiązek zajęcia stanowiska wobec nowoczesnych badań na polu logiki, w szczególności w stosunku do logistyki.
K. Kowalski, Podstawy filozofii, wyd. cyt., s. 51-52.
Tamże s. 41.
Wobec tego uważamy określenie prawdziwej i dobrej filozofii mianem „ancilla theologiae” za bardzo i trafne wyrażenie owego
harmonijnego współdziałania w dziedzinie teologii rozumu ludzkiego - poddanego autorytetowi Boga w Trójcy św. Jedynego - z
działaniem łaski nadprzyrodzonej. K. Kowalski, Podstawy filozofii, wyd. cyt., s. 40-41.
Tamże s. 80.

Lumen Poloniae – NR 2/2012

Bp Kazimierz Józef Kowalski (1896-1972) – jeden z zapomnianych neoscholastyków formatu europejskiego.

171

ogólnej zasadniczo dwa zagadnienia, to jest zagadnienie epistemologiczne,37 w którym
rozpatruje się wartość tego, co się poznaje, oraz zagadnienie ontologiczne, 38 w którym bada
się, w jaki sposób możliwe jest poznanie. W rozwiązaniu obu zagadnień zaleca Kowalski
stosowanie, oprócz realizmu poznawczego, także wspomnianą wcześniej méthode de la sincerite radicale Merciera,39 której punktem wyjścia jest wątpienie, oraz szereg innych założeń
teoriopoznawczych ujętych zasadniczo w duchu ówczesnej Szkoły Lowańskiej.
W sumie powyżej zarysowana postawa filozoficzna Kowalskiego jest o tyle ciekawa, że
choć studiował on w Louvain, to jednak nie przyjął całkowicie sławnego do dziś profilu tej
szkoły, której istotnym momentem było korzystanie z osiągnięć nauk szczegółowych,
zwłaszcza empirycznych. Kowalski natomiast pozostał na linii uprawiania filozofii klasycznej nurtu tomizmu zachowawczego, akcentując w niej istotny charakter przedmiotu jej
badań. Bliższe zaś badania z pewnością ukazałyby, w jakim stopniu zbliżył się do tomizmu
lowańskiego, a w jakim się od niego oddalił. Rozwiązaniu tej właśnie kwestii będą służyły
po części nasze kolejne rozważania poświęcone problematyce scholastyki i neoscholastyki
w ujęciu Kowalskiego.
Problem scholastyki i neoscholastyki
Przyjęło się też uważać w literaturze fachowej tematu, że wydanie encykliki Aeterni Patris
przez Leona XIII w 1879 roku wywołało wspomniany renesans scholastyki, a zwłaszcza
tomizmu.40
Tym niemniej odrodzenie to przyniosło, oprócz wzmożenia prac sensu stricto nad problematyką scholastyczną, również niemało rozpraw, artykułów, dyskusji, polemik etc.,
dotyczących całości tegoż ruchu odrodzeniowego, który z czasem nazwano neoscholasty-

37

38
39
40

Według Kowalskiego naukowa refleksja nad ludzkim poznaniem pozwala najpierw postawić pytanie, jakie są
ogólne warunki poznania prawdziwego w ogóle. Odpowiedź na to zagadnienie stanowi część ogólna teorii poznania. Pozwala to z
kolei zastanowić się nad dwoma zagadnieniami, a mianowicie, jaka jest wartość tego, co poznaje, czyli przedmiotu poznania (stanowi to tzw. problemat epistemologiczny), oraz zapytać, jakim sposobem poznaję przedmioty poznane, „jak poznanie jest możliwem” (jest to tzw. problem ontologiczny). Natomiast w części szczegółowej swojej teorii poznania stawia Kowalski
pytanie, jaka jest wartość poznania poszczególnych władz w odnoszeniu się do rozmaitych przedmiotów. K.
Kowalski, Podstawy filozofii, wyd. cyt., s. 81.
Tamże s. 81-156.
Tamże s. 177-228.
Nieco odmienne zdanie zdaje się posiadać w tej kwestii polski uczony I. Radziszewski, który powiada, że
encyklika Aeterni Patris nie tyle wywołała odrodzenie scholastyki, ile sama została wywołana przez dokonywujący się już od
pewnego czasu renesans tej myśli. Encyklika raczej ten już istniejący renesans jakby usankcjonowała oraz pogłębiła i zmodyfikowała. Jednakże nie można twierdzić, jakoby ona była jedyną czy nawet główną przyczyną powrotu do tomizmu, ani tym bardziej już, że go narzuciła. I. Radziszewski, Odrodzenie filozofii scholastycznej, „Przegląd Filozoficzny”, 4(1901), s. 488.
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ką.41 Jednakże już na początku jego narodzin problem scholastyki i neoscholastyki był np.
w Polsce przedmiotem ożywionych dyskusji i ostrych sporów, jak to np. miało miejsce
pomiędzy S. Pawlickim a M. Morawskim.42
Zauważa się przy tym wyraźnie dające oddzielić się dwa stanowiska w tej kwestii, tj. tradycyjne i odchodzące od niego, czyli nietradycyjne.
W pierwszym z nich broniło się zastanej formy i treści scholastyki, widząc w niej wartość nieprzemijającą. Tak np. uważał Henryk Struve, dla którego neoscholastyka a zwłaszcza
neotomizm, choć dokonuje próby (opartej na bazie doświadczenia bądź rozumu) obrony prawd będących
niezbędną podstawą poznania, to jednak nie zmienia przez to swego charakteru zasadniczo dogmatycznomistycznego. 43
W drugim natomiast na różne sposoby podważało się na ogół wartość dotychczasowej
myśli scholastycznej, sięgając do jej unowocześnienia poprzez stosowanie różnych nauk
niefilozoficznych, jak to np. najbardziej bodaj propagowali przedstawiciele tzw. Szkoły
Lowańskiej.44
Stąd problem scholastyki i neoscholastyki bywa zwykle rozpatrywany na dwóch zasadniczych płaszczyznach:
Raz, wokół zagadnień związanych z faktem historycznego zaistnienia scholastyki. Rozpatrywało się w tym wypadku wartość filozoficzną i historyczną powstania scholastyki oraz
podawało główne powody jej upadku.
Dwa, wokół zagadnień związanych z neoscholastyką. W tym przypadku chodziło o problem powrotu do scholastyki, to jest, jaką on miał wartość dla dalszego rozwoju poznawczej myśli filozoficznej i czy powrót ten nie jest narzucony przez encyklikę Aeterni Patris
i inne dokumenty papieskie, a przez to i szkodliwym nawet hamulcem rozwoju myśli filozoficznej w ogóle.
Zbadanie tych zagadnień na podstawie mało znanego ujęcia scholastyki i neoscholastyki,
dokonanego przez K. J. Kowalskiego, z pewnością przyczyni się nie tylko do lepszego

41

42

43
44

Szerzej na ten temat zobacz w: M. Mylik, Geneza neoscholastyki europejskiej a polska myśl filozoficzno-społeczna na
przełomie XIX i XX wieku, Włocławek 2011, zwłaszcza rozdział Filozoficzno-instytucjonalny wpływ encykliki Aeterni
Patris Leona XIII na powstanie i rozwój światowego ruchu neoscholastycznego s. 109-125.
Istotę tego sporu, jak i całą polemikę, która się wokół niego wywiązała, przedstawił wyczerpująco B. Dembowski, Spór o metafizykę. Główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1969, s. 5978.
H. Struve, Historia logiki jako teorii poznania w Polsce, Warszawa 1911, s. 349 i ns.
Por. np. A. Stoeckl, Geschichte der Philosophie des Mittelalters, 1846-1866, t. 3; M. Morawski, Filozofia i jej zadania,
Lwów 1877; S. Pawlicki, X. Mariana Morawskiego „Filozofia i jej zadanie”, w: „Przegląd Polski” 47(1877-78); i inne
prace polskich i obcych historyków filozofii.
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zrozumienia i oceny jego poglądów filozoficznych, ale i pomoże we właściwym ujęciu
samego wielowiekowego fenomenu scholastyki.
Narodziny scholastyki i powody jej upadku
W tej kwestii K. J. Kowalski zdawał sobie najpierw sprawę z tego, że sam wyraz scholastyka, jak i to, co przez niego rozumiano, było w ciągu minionych wieków niewłaściwie
rozumiane, często niesprawiedliwie osądzane a nawet w jego czasach nieraz pogardzane
przez wielu filozofów. Mimo to jednak sądził, że nadchodzi czy wręcz już nadszedł czas jej
rehabilitacji oraz sprawiedliwej oceny. Scholastyka bowiem była, zdaniem Kowalskiego,
systemem filozoficznym, który charakteryzował się pewnym całościowym uporządkowaniem nauk, powstałym jako rezultat uogólnień (abstrakcji) dokonanych przez badaczy
dziejów myśli średniowiecza na podstawie indywidualnych systemów filozoficznych uczonych średniowiecznych.45 W takim systemie scholastycznym zawarte są nie tylko poglądy
filozoficzne myślicieli chrześcijańskich średnich wieków, ale i wiele zagadnień odziedziczonych po Platonie, Arystotelesie, św. Augustynie oraz uczonych arabskich i żydowskich.
Podobne rozumienie scholastyki prezentował przed Kowalskim wspomniany powyżej
M. Morawski, dla którego scholastyka średniowieczna była również historycznym wytworem poglądów uczonych tzw. prądu pośredniego, powstałego pomiędzy prądem empirycznym a prądem idealistycznym, w jego autorskiej klasyfikacji dziejów powszechnej filozofii.
W skład tego prądu pośredniego, skądinąd dla Morawskiego jedynie prawdziwego, wchodzili tacy filozofowie, jak w starożytności Sokrates, Platon i Arystoteles, potem św. Augustyn wraz z innymi Ojcami Kościoła, a także filozofowie arabscy, w średniowieczu natomiast po części nominaliści w wydaniu Roscelina i Ockhama oraz przede wszystkim św.
Anzelm z Canterbury i św. Tomasz z Akwinu wraz ze swoimi kontynuatorami, w nowożytnych zaś czasach głównie Bacon i Kartezjusz, i na końcu wreszcie współcześni mu scholastycy.46
Nieco inaczej natomiast pojmował scholastykę S. Pawlicki, dla którego była ona w dziełach swoich największych koryfeuszów syntezą filozofii i teologii, ale nie była ani jedną ani drugą. W obu
zarówno posługiwano się Pismem św. i Arystotelesem, a choć w zasadzie wiedziano, że co innego wiedza,
a co innego Objawienie, w praktyce zacierano między nimi wszelką granicę.47 Taki scholastyczny twór
45

46
47

Scholastyką nazywamy system filozoficzny, czyli całość uporządkowaną pewnych nauk, która jako taka jest rezultatem abstrakcji dokonanej przez badaczy myśli średniowiecza na podstawie indywidualnych systemów filozoficznych licznych średniowiecznych
myślicieli. K. Kowalski, Podstawy Filozofii, s. 47.
Por. tabelę kierunków filozofii sporządzoną przez M. Morawskiego w jego pracy Filozofia i jej zadanie, Kraków
1877, s. 24.
S. Pawlicki, X. Mariana Morawskiego „Filozofia i jej zadanie”, w: „Przegląd Polski” 47(1877-1878), s. 390.
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myślowy, udziwaczniony potem jeszcze zwyrodniałą formą, musiał zginąć, zdaniem Pawlickiego, gdy zrodziły się z niego i usamodzielniły nauki teologiczne oraz gdy upadła perypatetycka fizyka.48
Niezależnie jednak od tego rodzaju źródeł powstania samego fenomenu scholastyki, jak
i szeregu sporów panujących na jej temat, to dla Kowalskiego charakteryzował się ona
zawsze uniwersalnością przedmiotu swoich badań, posługiwała się naukowymi zasadami
badawczymi, ujmowała wszechstronnie badane zagadnienia poznawcze oraz wykluczała
wszelkie czynniki emocjonalne w samym procesie badawczym.49
Wszystkie te cechy systemu scholastycznego potwierdzać mają, zdaniem Kowalskiego,
rezultaty badań poczynione przez takich myślicieli, jak Denifle, De Wulf, Mandonnet,
Grabmann, Erle, Gilson i wielu innych.
Samym szczytem zaś takiego systemu scholastycznego była dla Kowalskiego metafizyka
św. Tomasza z Akwinu, której dorównać nie były w stanie najwspanialsze poglądy mistrzów i szkół scholastycznych z XIV, XV czy XVI wieku. Panujące natomiast w tych
wiekach kontrowersje filozoficzne przyczyniły się w pewnym stopniu do wszechstronnego
rozważenia zagadnień scholastycznych. Jednak już wówczas zauważa Kowalski początki
upadku systemu scholastycznego, który ostatecznie się dokonał na początku tzw. ery nowoczesnej. Kryzys taki następuje, jego zdaniem, z trzech, głównych powodów:
Po pierwsze z braku wybitnych umysłów scholastycznych. Jest to ciekawy sąd Kowalskiego wyjaśniający przyczynę upadku tego rodzaju problematyki filozoficznej.
Po drugie na wskutek sztucznego połączenia tez metafizyki z hipotezami fizyki Arystotelesa. Podobne jednak zdanie w tej kwestii miał już również Pawlicki i Morawski, a przed
nimi Stoeckl.50
Po trzecie wreszcie dlatego, że scholastyka straciła łączność zarówno z naukami przyrodniczymi i historycznymi, jak i z innymi systemami filozoficznymi o odmiennych orientacji, tradycji, metod etc. W tej chyba kwestii najbardziej zbliża się Kowalski do Szkoły Lowańskiej. Albowiem ten stan rzeczy panujący między scholastyką a innymi naukami empirycznymi czy poglądami filozoficznymi wyjaśnia nasz uczony następująco.
Mianowicie uważa, że scholastycy ery dekadenckiej nieświadomi byli prawdziwej wartości nauk przyrodniczych i pochopnie zespolili fizykę Arystotelesa i astronomię Greków ze
swoją metafizykę oraz zaniechali prawie całkowicie nowych doświadczeń. Stąd szybko
48
49
50

Tamże s. 392.
Głębokość zasad i szerokość poglądu, uniwersalność przedmiotu i nieosobistość pracy są ogólnymi i charakterystycznymi cechami
systemu scholastycznego, K. Kowalski, Podstawy filozofii, s. 47.
A. Stoeckel, Geschichte der Philosophie des Mittelalters, t. 3, 1864-1866.
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pojawiła się opozycja między tym sztucznym tworem, czyli starą fizyko-filozofią a nowopowstałymi naukami przyrodniczymi, które wówczas mogły się poszczycić już wielkimi
odkryciami. Właśnie w tej opozycji upatruje ostatecznie Kowalski narodzin, jak to on nazywa, nowoczesnej filozofii, która przyczyniła się do upadku scholastyki. 51
Dodatkowej przyczyny upadku scholastyki doszukuje się Kowalski jeszcze w historycznych narodzinach protestantyzmu, który szczególnie swoim subiektywistycznym i sentymentalistycznym ujęciem nauki, spowodował dalszą ruinę nie tylko scholastyki, ale także
(poprzez swój tzw. egocentryzm religijny i egocentryzm filozoficzny) stał się jednym z głównych
źródeł błędów tzw. nowoczesnej filozofii, oraz przyczyną rozprężenia i słabości intelektualnej, moralnej, społecznej i religijnej ludzkości.52
Przez cały ten jednak czas myśl św. Tomasza z Akwinu nie zaginęła całkowicie (szczególnie teologiczna) – jak to słusznie zauważa Kowalski – lecz zdobywała sobie powoli
i systematycznie coraz to nowych zwolenników. Szczególnie zaś wiek XIX przyniósł wiele
istotnych zmian. W pierwszej bowiem połowie tego wieku tacy autorzy, jak Buzzeti
w Parmie, Euken w Niemczech, Liberatore i Taparelli w Rzymie oraz Sanseverino w Neapolu rozpoczynają gruntowne badania nad spuścizną filozoficzną Akwinaty. Po nich następują prace Rassa, Liebermanna, Kleutgena, Wernera, Stoeckela, Desaulniersa, a w Polsce
powstają liczne dzieła P. Semenenki i E. Ziemięckiej.
Przyczynił się do tego w niezbadany sposób Leon XIII, który w swojej encyklice Aeterni
Patris wskazał – konkluduje Kowalski – na filozofię Tomasza z Akwinu jako niezawodny
sposób odrodzenia umysłu, woli, serca, nauki i kultury całej ludzkości. Uważał bowiem
nasz uczony, że z inicjatywy tego wielkiego papieża powstały liczne zakłady katolickie czy
założono niejedne katedry filozofii, w których rozpoczęto na dobre badania i szerzenie
myśl Akwinaty.
Takim to też generalnie sposobem powstała i rozwijała się przez następne dwa wieki
neoscholastyka, przez którą Kowalski rozumiał głównie neotomizm. 53
Charakterystyka ruchu neoscholastycznego
Według K. J. Kowalskiego rozwijający się w jego czasach tzw. Ruch neoscholastyczny charakteryzował się przede wszystkim nową metodą badań naukowych, którą była dla niego
wspomniana wcześniej methode de la sincerite radicale Merciera. Metoda ta gwarantować miała,
51
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K. Kowalski, Podstawy filozofii, wyd. cyt., s. 48-49
Tamże s. 49.
Tamże s. 50. Kowalski używa zamiennie tych nazw w swoich pracach, nie uwzględnia więc tym samym poczynionego przez wielu odróżnienia między tymi terminami, który uwzględnia dziś już nawet czterotomowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1975 i inne wydania, zobacz w niej hasła neotomizm i neoscholastyka.
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w rozumieniu Kowalskiego, bezwzględną szczerość metodyczną i rzetelność naukową
dotyczącą tak określenia jak poszczególnych rozwiązań podstawowych zagadnień filozoficznych. Punktem wyjścia tej metody jest wątpienie ogólno-metodyczne, które stanowi
zarazem zasadnicze osiągnięcie Kowalskiego w jego metafizyce poznania. 54
Podobny jednak punkt wyjścia filozofii zaproponował wcześniej Jan Nuckowski, który
podał cztery zasadnicze prawdy, na których należy oprzeć budowanie systemu filozoficznego. Prawdami tymi pierwotnymi są: 1. fakt świadomości, 2. fakt i zasada oczywistości, 3.
zasada tożsamości i niesprzeczności, 4. zasada racji.55
Nie inaczej też określa cztery podstawowe prawdy F. Gabryl, które jego zdaniem potrafią zbudować każdy system filozoficzny i mogące dać oparcie wszelkim zasadom poznawania. Należą do nich: fakt samowiedzy, zasady tożsamości i niesprzeczności oraz zasada wystarczającego
powodu, inaczej zasada racji.56
Przed nimi jeszcze podmiotowy punkt wyjścia filozofii przedstawiali u nas najpierw
Pawlicki w swoich Kilku uwagach o podstawie i granicach filozofii,57 a potem Morawski w swojej
programowej pracy Filozofia i jej zadania,58 oraz znów nie omieszkali dyskutować ze sobą na
ten sporny temat.59
Przy tym wszystkim Kowalski sądził, że ruch neoscholastyczny przyjmował i podtrzymywał, w sposób rozumny i krytyczny (a nie np. ekskluzywny czy niewolniczy), wieczne
zasady filozofii oraz to, co jest nieśmiertelne w metodzie i syntezie filozoficznej św. Tomasza z Akwinu.60
Stanowi też neoscholastyka W oczach Kowalskiego stanowiła też neoscholastyka naukę
zawierającą w sobie szereg prawd absolutnych, a więc była systemem racjonalnym, obiektywnym i realistycznym.61
Tak ujęta problematyka neoscholastyki przez Kowalskiego potwierdza raz jeszcze nasze
dotychczasowe ustalenia, że był on rzeczywiście przedstawicielem tomizmu zachowawczego. Dalsze jednak rozważania Kowalskiego, dotyczące problematyki neoscholastycznej,
ukazują już nie tyle, co jego pełne odejście od zachowawczej wersji tomizmu, ile dają wyraz
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Por. np. K. Kowalskiego, Zarys filozofii, wyd. cyt., rozdziały dotyczące Epistemologicznego zagadnienia poznania
(s. 8-29) i Ontologicznego zagadnienia poznania (s. 30-44).
J. Nuckowski, Zasadniczy punkt wyjścia w badaniu filozoficznym, Kraków 1899, s. 110 i ns. Por. też B. Dembowski,
dz. cyt., s. 61.
F. Gabryl, Noetyka, Kraków 1900, s. 38.
S. Pawlicki, Kilka uwaga o podstawie i granicach filozofii, Kraków 1878.
M. Morawski, Filozofia i jej zadania,[wyd.1] Kraków 1877.
Dyskusję tą przedstawił i wnioski z niej wyciągnął B. Dembowski, dz. cyt., s. 57-62.
K. Kowalski, Podstawy filozofii, wyd. cyt., s. 100-103; tegoż Zarys filozofii, wyd. cyt., s. 16-18.
K. Kowalski, Podstawy filozofii, wyd. cyt., s. 50-51.
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pewnej postawy filozoficznej zbliżającej go do zasadniczych poglądów Szkoły Lowańskiej,
dzięki której wyróżnia się tzw. tomizm otwarty.
Albowiem Kowalski był też zdania, że neoscholastyka winna utrzymywać żywy kontakt
z naukami przyrodniczymi i historycznymi w celu zastanowienia się nad ich wartością
i efektami filozoficznych rozważań.62
Wreszcie neoscholastyka nawiązywać winna kontakty naukowe i prowadzić ożywioną
dyskusję z dorobkiem filozofów innych orientacji myślowych w celu ewentualnego przyjęcia ich prawd niepodważalnych, oraz w celu należytego określenia i rozwiązania zagadnień
postawionych w jej systemie.
Wtedy dopiero ostatecznie – zdaniem Kowalskiego – neoscholastyka może dać nam odpowiedź na wszystkie zagadnienia filozoficzne postawione w jej nowoczesnym systemie
filozoficznym.63
Zadania i cele neoscholastyki
Powyżej scharakteryzowany Ruch neoscholastyczny winien, zdaniem Kowalskiego, nie tylko
w jego czasach, ale i w przyszłości spełniać, idąc za hasłem Leona XIII novis vetera augere,
trzy następujące zadania:
Po pierwsze myśliciele neoscholastyczni powinni zastanowić się nad wartością rozumową nauk przyrodniczych, aby przygotować systematyczną filozofię natury, która, jeśli jest
filozofią w sensie stricto, to jest w sobie niezależną od poszczególnych hipotez nauk przyrodniczych, a przez to może skutecznie rywalizować ze wspomnianym scjentyzmem, pozytywizmem, matematyzmem czy historyzmem. Wiąże z tym Kowalski także obowiązek
zajęcia odpowiedniego stanowiska wobec współczesnych mu badań na polu logiki,
a w szczególności wobec działań logistyki.
Po wtóre w neotomizmie należy również uświadomić sobie sprawę z absolutnej wartości
poznania metafizycznego dotyczącego pierwszych zasad oraz wszystkich prawd, które
w sposób poprawny i pewny do pierwszych zasad się odnoszą bądź dadzą się do nich
sprowadzić. W ten sposób neoscholastyka może się ustosunkować do błędów intuicjonizmu, sentymentalizmu i zbudowanej na nich filozofii i psychologii religii, a także podać
prawdziwą i poprawną wersję przyrodzonego poznania religijnego. Szczególnie ważne jest
tu dla Kowalskiego to, żeby opierając się na rozwiązaniach Akwinaty, właściwie ukazać
problematykę poznania, odpierając tym samym błędy kantyzmu, idealizmu, subiektywizmu,
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fenomenalizmu, sceptycyzmu itp. Natomiast na gruncie filozofii moralnej neoscholastyka
winna rozwijać i pogłębiać naukę etyki stosowanej, czyli socjologię, przez co spodziewa się
rozwiązania wielu nabrzmiałych problemów w życiu ludzi różnych społeczności, nawet
w wymiarze międzynarodowym.
Po trzecie wreszcie Ruch neoscholastyczny winien, zdaniem Kowalskiego, zgłębiać centralne
i fundamentalne teorie metafizyczne, podjąć się na nowo zbadania teorii aktu i możności,
analogii bytowej itp. zagadnień. W ten sposób przyczynić się można do wykazania sprzeczności wewnętrznej monizmu, udowodnienia błędów panteizmu etc., w celu uzupełnienia,
udoskonalenia i podania prawdziwego i zarazem syntetycznego poglądu na całość istnienia
wszechświata.
W tym wszystkim dostrzega Kowalski jeszcze jeden cel o charakterze praktycznym.
Mianowicie uważa, że neotomizm, wiążąc odwieczną głębię swojej myśli ze ścisłością odpowiedniej do niej metody scholastycznej, będzie mógł skutecznie przyczynić się do odrodzenia nowoczesnej kolebki naukowej ludzkości, co stanowić ma najlepsze pole przygotowawcze do urzeczywistnienia się zawsze aktualnych kwestii religijnych, działań społecznych, wydarzeń chrześcijańskich etc.
Zakończenie
Powyżej skrótowo ukazane poglądy filozoficzne K. J. Kowalskiego nasuwają, co najmniej, kilka ważnych wniosków.
Po pierwsze wskazują, że filozofia (metafizyka) w ujęciu Kowalskiego, jak i rozumienie
przez niego samej nauki, należy do klasycznie pojętej dziś koncepcji filozofii i nauki zarazem.64 Wskazuje na to głównie prezentowana przez niego koncepcja przedmiotu i metoda
poznania filozoficznego.65
Po wtóre Kowalski wyraźnie nawiązał do esencjalnej wersji metafizyki w historycznie
i merytorycznie wyróżnionym nurcie zachowawczego tomizmu. Wskazuje na to jego koncepcja bytu jako przedmiotu formalnego filozofii oraz sposób jego konstrukcji. Widoczne
jest tu również znane w historii filozofii esencjalne utożsamienie metafizyki Tomasza
z Akwinu z metafizyką Arystotelesa.
Po trzecie historyczne ujęcie problemu scholastyki w wydaniu Kowalskiego w sumie nie
wiele wnosi nowego w tej problematyce, bo stanowi raczej zarys powszechnie znanego

64
65

Por. np. A. Bronk, S. Majdański, Klasyczność filozofii klasycznej, w: „RFKUL”, 39-40/1992, z.1; por. też E. Morawiec, Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej, Warszawa 1998, s.13-65.
Również metody i zadania filozofii Kowalskiego wyraźnie wskazuje na przewagę filozofii klasycznej w jego
twórczości naukowej.
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ujęcia w literaturze tego tematu. Ciekawy jest w nim, co najwyżej, wątek protestancki. Interesująca natomiast wydaje się być charakterystyka ruchu neoscholastycznego w wydaniu
Kowalskiego, a szczególnie stosowanie przez niego méthode de la sincerite radicale z jej punktem wyjścia w postaci wątpienia ogólno-metodycznego. Natomiast zalecany przez niego
odpowiedni i krytyczny stosunek względem nauk szczegółowych ma charakter jedynie
raczej deklaratywny.
Po czwarte również deklaratywne jest hasło Kowalskiego przygotowania systematycznej
filozofii natury, gdyż nie poszły w tym kierunku żadne jego badania czy prace naukowe.
Natomiast po mistrzowsku już czyni, w ramach swojej filozofii neotomistycznej, zapowiadaną krytykę innych (błędnych) poglądów i kierunków filozoficznych.
Po piąte, w wysuwanej często przez uczonych chrześcijańskich kwestii, czy neoscholastyka (neotomizm) jest filozofią z nakazu papieskiej encykliki, raczej nie wypowiada się
wprost, widać stąd, że nie stanowiło to chyba dla niego żadnego problemu, skoro go generalnie nie poruszał w swoich pracach.
Tym niemniej wszystkie powyższe wnioski, wypływające z Kowalskiego koncepcji filozofii (metafizyki), jej stosunku do innych nauk oraz żywego wówczas problemu scholastyki
i neoscholastyki, powinny nas skłonić nie tylko do właściwego zrozumienia i oceny twórczości Kowalskiego, ale i do sięgnięcia po same prace tego myśliciela, które często zapomniane i niezbyt cenione (jak i zresztą wiele innych dzieł polskich filozofów) niewielu znajdują dziś chętnych do ich rzetelnej analizy i oceny.
Dlatego też z tych powodów przypomnieliśmy nieco zapomniane i w sumie mało poznane poglądy i biografię naukową Kowalskiego, co pozwala nam lepiej i pełniej ująć zarówno miejsce i rolę jego osoby, jak i znaczenie twórczości naukowej tego myśliciela w
panoramie polskiej i obcej myśli filozoficznej ubiegłych lat, która wymaga, głoszoną od
dawna potrzebę, nieustannych badań, porównań, analiz, opracowań etc.
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Summary
The conclusions that arise out of Kowalski’s conception of philosophy (metaphysics) in
relation to other sciences and, especially important in those days, problem of scholasticism
and neo-scholasticism should persuade us not only to understand his works accordingly but
also to actually reach for, often forgotten and undervalued, works of the philosopher.
It is for the above mentioned reasons that Kowalski’s works and his biography were recalled, which, in fact, helps us better understand his scientific input in both Polish and
foreign philosophical thought propagating the need for constant research, comparisons,
analyses and studies.
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Zygmunta Ziembińskiego ewolucja prawna aksjologicznych koncepcji stosowania norm postępowania
Zygmunt Ziembiński’s legal evolution of the axiological conceptions
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Problematyka znaczenia i uzasadniania norm prawnych i moralnych pojawiała się bardzo
często w pracach Zygmunta Ziembińskiego (1920-1996). W jego publikacjach można
znaleźć wiele wnikliwych analiz na temat zakresu istnienia i stosowania norm. Wzorując się
na pracach Marii Ossowskiej (1896-1974) z zakresu moralności oraz na analizach z zakresu
teorii i moralności prawa Czesława Znamierowskiego (1888-1967) poznański filozof
stworzył koncepcję normy postępowania mogącą zawierać postulaty etyczne i prawne
jednocześnie. Podjął zatem rozważania, które wcześniej nie przedmiotem zainteresowania
krajowego środowiska naukowego.
Analiza pojęcia normy postępowania zdaje się być, obok rozważań na temat
sprawiedliwości, fundamentalnym osiągnięciem filozofii prawa Ziembińskiego. Jego prace,
wysoce cenione już za życia za ich neutralny stosunek do dominujących doktryn
politycznych spowodowały, że nota o Ziembińskim znalazła się w publikacji Kto jest kim
w Polsce 19841 a dla przykładu zabrakło takowej choćby o Jacku Kuroniu. 2 Choć Ziembiński
1

2

Zob. Kto jest kim w Polsce 1984. red. L. Becala i inni, Warszawa 1984, s. 1148. Należy podkreślić, że publikacja
ta jest informatorem biograficznym typu „Who’s who” zawierającym notki biograficzne wybitnych osobistości
świata nauki, polityki, artystów oraz sportowców. Na uwagę zasługuje fakt, że w publikacji znalazły się
nazwiska osób żyjących w czasie jej wydania.
Zob. Maria Ossowska (1896-1974) w świetle nieznanych źródeł archiwalnych, red. J. Dudek, S. Konstańczak, J.
Zezuła-Nowak, Zielona Góra 2011, s. 122. W komentarzu do Przemian obyczajowych Ossowskiej J. Dudek
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osobiście nie angażował się w politykę władz PRL, to jego koncepcje cenione były zarówno
przez całe ówczesne środowisko naukowe w tym tajże środowiska popierające ten ustrój. O
uniwersalnym znaczeniu jego teorii świadczyć może fakt, że wykorzystywane są również
współcześnie w polskiej filozofii i teorii prawa..
Logiczny i lingwistyczny wymiar pojęcia normy
Choć pojęciu normy nie można odmówić sensu logicznego, gdyż jako wytwór języka
(mowy) posiadać musi rację bytu przez samą możliwość wyrażenia słownego, to nie jest
ono samo w sobie możliwe do stosowania w oderwaniu od kontekstu językowego z uwagi
na jego wieloznaczność Paradoksalnie jest ono jednak niezbędnym elementem regulującym
funkcjonowanie każdej dziedziny życia, lecz w każdej z nich używane jest do określenia
innego wycinka rzeczywistości lub stanu rzeczy. Stanowi pewnego rodzaju substrat
określający formę społecznego świata.
Termin „norma” jest terminem wieloznacznym, określającym nie tylko pewnego rodzaju dyrektywę
postępowania, ale również używanym do określenia jakiegoś przyjętego prawidła, wzorca, przyjętej miary
czy ilości czegoś. Wieloznaczność ujawniają pochodne od tego terminu przymiotniki (unormowany,
normatywny, znormalizowany, normalny itd.). Przy tym znaczenia podstawowe tego terminu występują
w całym szeregu odmian znaczeniowych, co powodować może liczne spory terminologiczne. 3 Najprostszym
rozwinięciem pojęcia normy jest określenie jej jako reguły postępowania, co zarazem
stanowi pierwszy stopień złożoności tego wyrażenia. To właśnie norma postępowania jest
punktem wyjścia klasyfikacji nie tylko zachowań społecznych, ale również abstrakcyjnych
wytworów ludzkich działań takich jak równania, rysunki czy wzory. Dla przykładu normą
w psychologii będzie zapewne pewien emocjonalny schemat zachowań, zaś lingwista
określi ją mianem elementu systemu językowego uznawanym za wzorzec, a socjologia pod
tym pojęciem odkryje pewien stabilny historycznie model zachowań grup lub jednostek.
Rzecz jasna za pomocą narzędzi metodologicznych normy postępowania można rozbić na
pomniejsze elementy i poddać je analizie, np. w socjologicznej normie postępowania
zawierać się będzie norma obyczajowa, prawna czy religijna. Bez względu na zastosowanie
pojęcia normy uznać należy, że posiadać ona musi pewne cechy determinujące jej
ontologiczne istnienie. Norma a właściwie jej treść posiadać musi również cechy
epistemologiczne, aby istniała możliwość poznania zawartych w niej postulatów przez
adresata oraz cechy aksjologiczne determinujące możliwość poddania zawartego w jej
przekazie ocenie.

3

zwraca uwagę, że autorka Norm moralnych wspierała opozycję w czasie powojennego socjalizmu na ziemiach
polskich, w tym m. in. Jacka Kuronia.
S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 25
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Interpretacja powinności jako zakresu stosowania norm
Badania przeprowadzone przez Zygmunta Ziembińskiego doprowadziły go do prostej,
choć niesprecyzowanej do końca konkluzji: norma postępowania ma być wypowiedzią (określoną
w toku dziejów- historii, tradycji lub kultury) spełniającą rolę czy funkcję sugestywną, wynika, że
odnosić się ona może tylko do zachowania przyszłego, a nie do uprzedniego, w czasie który minął,
w którym coś się stało i co zadziałano, zmienić już się nie może.4 Normy postępowania powinny
być zatem formułowane na podstawie doświadczeń przeszłości a więc czasów gdy dane
postępowanie nie mogło być uznawane za normę w sensie semiotycznym. Zauważyć
należy, że nie może być uznana za normę postępowania taka wypowiedź, która nie nakazuje określonego
zachowania, choć określenie tego zachowania może być sformułowane nie w sposób behawioralny (jakie
ruchu należy wykonać czy jakich zaniechać), lecz w sposób skutkowy (przez określenie stanu rzeczy, który
przez dane zachowanie ma być osiągnięty).5 Postępowanie jest zatem przedmiotem czyjegoś obowiązku
(jako nakazy lub zakazy)6 Normą więc jest określenie powinności jakiegoś działania. To
właśnie powinność zachowania jest niezbędnym elementem istnienia normy w materii
społecznej. Alf Ross7 słusznie uznał, że dla możliwości stosowania normy konieczne jest
określenie choćby podstawowych elementów składowych, wspólnych dla każdego rodzaju
normy wyróżniając:


adresata normy- jednostkę lub grupę zobowiązaną do przestrzegania normy



postępowanie do realizacji- zakres podjętych czynności lub czyny, których
należy zaniechać



okoliczności podjęcia zachowania- w jakich sytuacjach dane czynności należy
podjąć lub w jakich sytuacjach zaniechać pewnych działań.

Kazimierz Opałek zwrócił uwagę, że jeśli bezosobowo przekazuje się roszczenie lub
wolę co do stanu rzeczy nie wskazując konkretnego adresata lub adresatów, bez choćby
domyślnego określenia kto ma w jaki sposób zachować się w danych okolicznościach
powinien nie sposób określić takiej woli jako normy a jedynie jako wypowiedź optatywną a
zatem wyrażającą czyjeś życzenie, które nie musi być nawet możliwe do spełnienia. 8 Norma
postępowania musi w swej dyrektywie wziąć pod uwagę możliwości psychofizyczne
adresata, podczas gdy wypowiedź optatywna nie. Nie może pozostawać zatem w zgodzie
z treścią normy postępowania nakaz snu przez dwie godziny na dobę lub zakaz spania
4
5
6
7
8

M. Zieliński, Z. Ziembiński, Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, Warszawa 1992, s. 23.
Tamże.
Z. Ziembiński, Przepis prawny a norma prawna, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny”1960, nr 1, s. 106.
Zob. A. Ross, Directives and Norms, Londyn 1968, s. 106-108
K. Opałek, Z teorii dyrektyw i norm, Warszawa 1974, s. 105-107.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

188

Łukasz Moniuszko

przez dwadzieścia dwie godziny. Wypowiedź optatywna w swej istocie może zakładać takie
zachowanie z uwagi na to, że jej treść nie wymaga realizacji lub nie istnieje powszechna
możliwość realizacji.
Trafnie Ziembiński zwrócił uwagę na to, że określająca zachowania społeczne norma
postępowania musi nakazywać lub zakazywać pewnych działań określonych w treści normy
okolicznościach. Dopóki okoliczności takie nie nastąpią obowiązek danego działania uznać
należy jedynie za potencjalny, przez co rozumieć należy gotowość do podjęcia określonego
zachowania. Przewidywanie takich przyszłych sytuacji w treści normy Ziembiński nazwał
zakresem zastosowania normy postępowania. Zatem zakres taki ma zastosowanie
w ustalaniu okoliczności przewidywanej przez daną normę. Podstawowym celem
funkcjonowania norm jest sugestywne oddziaływanie na jej adresatów- czasem na
zachowania autorów norm, ale z zasady na zachowanie innych.- aby zachowywali się (lub
powstrzymali się od pewnych zachowań) w określony sposób, gdy norma znajdzie
zastosowanie. Norma wyznacza adresatowi określony czyn do realizacji lub określony typ
zachowania, jeśli tylko znajdzie zastosowanie. Ziembiński zauważył także, że niezależnie
czy norma wyznacza spełnienie określonego czynu, czy też typu zachowań wyróżnić można
normy konkretne oraz normy abstrakcyjne. Zwrócić należy uwagę, że jedne nie wykluczają
drugich gdyż to czynniki osobowo-środowiskowe adresata decydują, jaką norma przyjmie
postać. To, że norma postępowania sugeruje komuś pewne zachowanie, nie oznacza, że
zaistnieje konieczność wielokrotnego powtarzania takiego czynu a nawet może ona nie
znaleźć zastosowania w odniesieniu do indywidualnego adresata. Nie musi on bowiem
znaleźć się w okolicznościach określonych w normie, a jeśli się w takich znajdzie, nie musi
dana norma mieć zastosowania do wszystkich ludzi. Posiłkując się przykładem - osoba
cywilna, która znajdzie się pośród żołnierzy nie będzie musiała słuchać poleceń
zwierzchnika tych żołnierzy, choć nie ulega wątpliwości, że znalazła się ona w sytuacji,
gdzie pewna norma postępowania funkcjonująca w armii posiada niezbędny w danych
okolicznościach zakres zastosowania. Podkreślić należy, że nie chodzi tu o zachowania
określone przepisami lecz o kulturowe aspekty danych zachowań. Niewykonanie rozkazu
przez podwładnego nie może nosić cech normy, gdyż jest to uregulowane prawnie.
Praktykowanie natomiast zwyczajów, że przełożony zasiada przy stole jako pierwszy
a dopiero następnie podwładni, uznać można za normę postępowania - normę obyczajową
rzecz jasna, która osoby cywilnej dotyczyć nie musi.9

9

Por. M. Zieliński, Z. Ziembiński, Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, s. 24-30 oraz K. Opałek, Z teorii dyrektyw i
norm, s. 136-138.
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Ziembiński słusznie zwracał uwagę, że norma może bliżej nie określać, jakie dokładnie
zachowanie winno być realizowane przez adresata lub daje możliwość wyboru spośród
kilku zachowań. Wówczas adresat decydujący się na podporządkowanie się normie
powinien skorzystać z ostatniego możliwego opisanego w treści normy zachowania, jeśli
dorzucił wszystkie wcześniejsze. Podporządkowanie się normie treści danej normy to
dobrowolne przyjęcie jej kryteriów przez adresata, norma bowiem nie może narzucać
obowiązku a jedynie sugestywną powinność. 10
Tetyczne uzasadnienie postępowania jako legitymizacja zastosowania normy
Aby norma postępowania mogła funkcjonować społecznie musi ona mieć
odzwierciedlenie w postępowaniu jej adresatów lub co najmniej zakładać ich wiedzę o jej
istnieniu. Czesław Znamierowski nazwał to zjawisko aktem tetycznym zakładając a priori
społeczny poziom wiedzy na temat danego sposobu postępowania. 11 Szersze uzasadnienie
tetyczne obowiązywania norm prezentuje Maria Ossowska, która jako pierwsza w Polsce,
prowadząc rozważania o motywach postępowania, wypracowała pojęcie normy tetycznej
rozbudowując teorię Znamierowskiego.12 Jednak zarówno Ossowska, jak Znamierowski
normę tetyczną sprowadzili do aspektu prawnego, czyli jej stanowienia przez
ustawodawców uznając, że taką normę może wyrazić jedynie persona lub podmiot
posiadający jakąś władzę nad jej adresatami.13 Zatem oboje dokonują rozgraniczenia
pomiędzy normą aksjologiczną a normą tetyczną stwierdzając, że norma aksjologiczna broniła
się przez powołanie na jakąś ocenę, norma tetyczna - przez powołanie się na fakt, że zostało powzięte
przez czynniki autorytatywne odnośne postanowienie. 14 Zatem normy tetyczne otrzymują
legitymizację, w tym także nawet paternalizm, ponieważ są związane z jakimś aktem
stanowienia. Założyć zatem należy, że tetyka normowania polega na obowiązku stosowania
nałożonemu przez wyższą instancję w odniesieniu do adresata normy.
Koncepcje norm postępowania Ziembińskiego
Syntezy aksjologicznych i tetycznych zakresów normowania dokonał właśnie Zygmunt
Ziembiński. Zwrócił on przede wszystkim uwagę, że norma postępowania sama w sobie
nie może posiadać determinatów stosowania, gdyż w swej istocie odwoływać się musi do

10
11
12
13
14

Tamże, s. 138.
Por. Cz. Znamierowski, Podstawowe pojęcia teorii prawa, Poznań 1924, s. 14-29.
M. Ossowska, Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1966, s. 133
Por. Tamże, s.134. Ossowska w tym szkicu prezentuje poglądy Znamierowskiego i po ograniczonej polemice
do większości z nich się przychyla.
Tamże, s. 135.
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woli adresata. Dopiero odnalezienie sposobu egzekwowania doprowadzić może do
konieczności jej przestrzegania, ponieważ w przeciwnym razie za normę sensu stricto uznana
już być nie może.15
Za punkt wyjścia dla swojej teorii Ziembiński przyjął koncepcję Marii Ossowskiej.
W ślad za nią zwrócił uwagę, że normy moralne kształtują normy prawne, gdyż kulturowe i
obyczajowe podwaliny moralności muszą mieć odzwierciedlenie w legitymizacji społecznej.
Schemat stosowania norm wypracowany przez Ossowską może wyglądać następująco:
norma moralna (aksjologiczna)  norma prawna (tetyczna) obowiązek
stosowania,
zatem: norma moralna  norma prawna.
Choć Ziembiński nie wskazuje bezpośrednio na Ossowską, to w swych polemikach
wskazuje brak w jej koncepcji elementu, który nakładałby obowiązek przestrzegania normy.
Zaistnienie takiego obowiązku zakładać musi konieczność jego obowiązywania w danym
obszarze. Kolejnym problemem jest określenie adresatów tych obowiązków - jedne normy
obowiązywać muszą wszystkich, podczas gdy inne po przez swe treści odnosić się mogą
jedynie do pewnych grup lub jednostek. Ziembiński odnalazł rozwiązanie odkrywając
aspekt wcześniej niezauważony a stosowany od wieków, że aby norma niosła obowiązek
stosowania musi nastąpić jej uprawomocnienie, a więc umieszczenie jej w przepisie
prawnym.16 Ziembiński zatem przeprowadził dystynkcję pomiędzy normami a przepisem
prawnym. Przepis prawny to wypowiedź faktycznie przez prawodawcę sformułowana. Norma prawna to
także wypowiedź, tyle że wyidealizowana- jest to mianowicie wypowiedź konstruowana w danym języku,
która spełnia narzucone warunki formalne: nakazuje lub zakazuje. 17
W odróżnieniu od swoich prekursorów Ziembiński nie uznaje zatem obowiązku
stosowania normy samej w sobie. Dopiero zawarcie jej w przepisie nakłada na adresatów
nakazy lub zakazy z nią związane. Analizując obowiązujące przepisy uznać należy tę
koncepcję za słuszną. Norma postępowania, niezależnie czy moralna, czy prawna
w wyidealizowanej treści zawiera przekaz, którego adresatem jest każdy człowiek mogący
się znaleźć w pewnych okolicznościach. Behawioralne doświadczenia przeszłości ukazują,
że pewnych okolicznościach mogą znaleźć się niezliczone rzesze ludzi, niezależnie czy
potrafią się w tych okolicznościach odnaleźć. Dla dobra rannego człowieka leżącego
w mało uczęszczanym miejscu najlepiej byłoby gdyby odnalazł go lekarz, co nie oznacza,
15
16
17

Zob. Z. Ziembiński, Przepis prawny a norma prawna, s. 108-111
Por. Tamże, s. 105-120
L. Nowak, Zygmunta Ziembińskiego koncepcje interpretacji. Pewne komentarze, dopełnienia i aplikacje, w: „Poznańskie
studia z filozofii humanistyki” 1999, nr 5 (18), s. 423.
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że inny przypadkowy przechodzień ma ominąć go obojętnie. Ocena moralna tej sytuacji
zakłada, że tak lekarz, jak przypadkowy przechodzień powinni wykazać się minimum
altruizmu i udzielić pomocy - bez względu na jej efektywność. W przepisie prawnym
sytuacja ta pod groźbą kary zobowiąże lekarza do udzielenia fachowej pomocy
a przechodnia jedynie do jej wezwania i zapewnienia bezpieczeństwa.
Normy postępowania a przepis prawny- zakres interpelacji
Rozpatrywane zarówno przez Ossowską i Znamierowskiego normy aksjologiczne
i tetyczne Ziembiński rozdzielił na normy moralne oraz normy prawne. Za normę prawną
uznaje on jedynie zachowania uzewnętrzniające się, podczas gdy norma moralna to nie
tylko zachowania uzewnętrzniające się ale również (jeśli nie przede wszystkim) postawy
wewnętrzne.18 Choć zarówno normy prawne, jak i normy moralne mogą w zasadzie odnosić się do
wszelkiego rodzaju zachowań się ludzkich, empirycznie stwierdzamy, że poszczególne dziedziny naszego
życia są przez te normy traktowane w sposób nierównomierny. Normy prawne w małym stosunkowo
stopniu ingerują w sferę życia, którą nazywamy sferą życia osobistego. (…) Dostrzegać należy dziedzinę
takich objętych przez normy prawne spraw, które same przez się są obojętne moralnie; będzie to sfera
przepisów organizacyjno- porządkowych, dotyczących formularzy, pieczęci, terminów itp. Większość tych
przepisów mogłaby ulec zmianie, nie powodując żadnych istotnych zmian we współżyciu społecznym. Ocena
moralna nie interesuje się tym, czy pieczęć na danym dokumencie ma być okrągła czy prostokątna. (…)
To, iż cenimy moralnie pewien ustrój państwowy i istnienie pewnego określonego państwa o tym właśnie
ustroju, jest czynnikiem współkształtującym ocenę moralną takiego czy innego postępowania,
nakazywanego przez normy prawne tego państwa 19 Normy moralne zatem przenikają się
z normami prawnymi a czasem granica pomiędzy nimi się zupełnie zaciera.
Tak więc norma moralna jest równa normie prawnej na płaszczyźnie stosowania.
Ziembiński nie dowodzi tego wprost, ale analiza jego publikacji z zakresu moralności prawa
prowadzi do wniosku, że norma moralna bez przekształcenia w normę prawną może
zostać zawarta w przepisie prawnym. Istnieją wszak przepisy prawa miejscowego, które
wywodzą się bezpośrednio z obyczajów stanowiąc akty prawne. Zatem w odróżnieniu od
swych poprzedników, w tym przede wszystkim Ossowskiej, zdaniem Ziembińskiego nie
istnieje konieczność wyłonienia normy prawnej z normy moralnej (choć istnieje taka
możliwość), aby wprowadzić dla niej obowiązek stosowania. Zakłada on nawet syntezę obu
tych norm w przepisie charakteryzując je funkcjonalnie jako odrębne byty aksjologiczne

18
19

Z. Ziembiński, Normy moralne a normy prawne, „Prace Wydziału Prawa UAM” 1963, nr 6, s. 129.
Tamże, s. 130-131.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

192

Łukasz Moniuszko

mogące, lecz nie muszące na siebie wpływać. Wnioski z koncepcji poznańskiego uczonego
przedstawić można w sposób następujący:
Rysunek 1

NORMA PRAWNA
PRZEPIS PRAWNY

Np. PRAWO

NORMA MORALNA

MIEJSCOWE

NNNorma

Ziembiński przeniósł na inną płaszczyznę również problemy tetyczne prezentowane
przez jego poprzedników. Rozdzielił bowiem aparaturę pojęciową normy tetycznej od
normy prawnej, znajdując tym samym dla uzasadnień tetycznych nowe zastosowanie.
Ustanowienie normy dla innych podmiotów (…) ma doniosłość społeczną wtedy kiedy między stanowiącym
normę a jej adresatem istnieje jakiś stosunek społeczny, który skłania adresata do odpowiedniego
zareagowania na ten fakt. Na czym stosunek ten się opiera, to sprawa rozważań socjologów; może on
polegać na tym, iż normodawca może spowodować jakieś zło dla nieposłusznego adresata normy albo
odmówić mu jakiegoś dobra, lub na tym, iż cieszy się zaufaniem i jest dla adresata normy autorytetem
opartym na jakiś charyzmacie czy też przekonaniu o trafności intelektualnej i o cennej formułowanych
przez niego wskazań, a niekiedy polegać może na miłości do normodawcy i obawie przed tym by nie
sprawić mu przykrości przez odmowę zrealizowania ustanowionej przezeń normy. 20 Zatem tetyczne
uzasadnienie normy nie musi prowadzić do następującego rozwiązania:
norma prawna = norma tetycznaobowiązek stosowania21
Wychodząc nawet z niekompletnie sformułowanego założenia Ossowskiej, że norma
moralna powinna stać się normą prawną zanim znajdzie obowiązek realizacji, Ziembiński
słusznie zwrócił uwagę, że uzasadnienie tetyczne ma miejsce już w trakcie samego
powstania normy. Musi ona bowiem mieć źródło w jednostce lub organizacji cieszącej się
pewnym przywilejem wśród adresatów lub w jakikolwiek inny sposób potrafić wpływać na
ich poziom wiedzy.22 Może zostać to przedstawione w sposób następujący:
20
21
22

M. Zieliński, Z. Ziembiński, Uzasadnienie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie, Warszawa 1988, s. 153.
Por. M. Ossowska, Socjologia moralności, Warszawa 1986, s. 143-162.
M. Zieliński, Z. Ziembiński, Uzasadnienie twierdzeń, s. 153.
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Rysunek 2

Akt tetyczny uznać należy za determinant obowiązywania normy w materii społecznej, a
nie jak postulowali poprzednicy Ziembińskiego, za samodzielnie oddziaływujący twór
normatywny. Od normodawcy oczekiwać należy zależności tetycznej pomiędzy nim
a adresatami, w przeciwnym razie nie istnieje możliwość powstania normy postępowania.
Zależność ta przejawia się w akcie tetycznym przy formułowaniu treści norm oraz
w normie tetycznej rozumianej jako zależności pomiędzy nadawcą i odbiorcą treści normy.
Autor normy w końcu nie musi wyznaczać aksjologicznych granic swoich oczekiwań
postulując od razu prawny aspekt przekazu.
Żadna z norm, czy jest to norma moralna, czy prawna nie może sankcjonować adresata,
który się do normy nie zastosuje. Obowiązek23 lub kara musi być bowiem odpowiednio
umotywowana i wyznaczona wedle ściśle określonych zasad. Jedynym rozwiązaniem tego
problemu jest umieszczenie normy w przepisie prawnym a zatem zapisie obowiązującym
wszystkich ludzi na określonym terenie.
Umieszczenie norm postępowania w przepisach prawnych (na przykładzie
wybranych przepisów polskiego prawa karnego)
Jak już wcześniej wykazano norma postępowania zawiera w swej treści wolę autora, nie
nakaz stosowania. Dopiero umieszczenie normy w przepisie obliguje adresata do jej
przestrzegania. Zwrócić uwagę należy, że formułowanie przepisu jest bardziej precyzyjne
niż treść normy. Dana norma może bowiem znaleźć zastosowanie w kilku przepisach
dotyczących tego samego skutku ale uczynionego w inny sposób.
Przykładem normy moralnej, która została przekształcona w normę prawną a następnie
umieszczona w przepisach prawnych jest przyjęta w większości społeczeństw norma „nie
23

We współczesnym prawoznawstwie toczą się spory czy przepis prawny zawiera w ogóle obowiązek skoro jego
nie dopełnienie zazwyczaj wiąże się z karą, która najczęściej rozpatrywana jest jako osobny element składowy
przepisu, obok właśnie obowiązku.
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zabijaj”. Zakaz moralny pozbawiania życia innych umieszczono choćby w Dekalogu
a następnie wiele razy powtarzany jest tak w Starym, jak i Nowym Testamencie. Wszystkie
monoteistyczne religie świata potępiają zabijanie, a niektóre wierzenia dalekowschodnie
odnoszą je również do zwierząt. W tym przypadku nawet osoby niewyznające żadnej wiary
są w stanie zdroworozsądkowo wyjaśnić sobie konieczność powstrzymywania się od
odbierania życia innym.
Przykładem wielopoziomowego zastosowanie zakazu zabijania drugiego człowieka jest
polskie prawo karne. Jedne z artykułów kodeksu karnego dotyczący zabójstwa brzmi
następująco:
Art. 148: § 1. Kto zabija człowieka ,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat
8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto zabija człowieka:
1) ze szczególnym okrucieństwem,
2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
4) z użyciem materiałów wybuchowych,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności
albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej
prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego
podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną
bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
§4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.24
Treść tego przepisu, oprócz zawartej w nim sankcji oraz podmiotu zamachu (człowieka
a nie innego stworzenia) sugeruje, że sformułowany on został bezpośrednio na kanwie
normy moralnej. Przejawem normy prawnej w tym przypadku może być jedynie określenie
dotkliwości kary. Dla realizacji tego czynu koniczne są następujące okoliczności:
człowiek (sprawca)pozbawienie życiaczłowiek (ofiara) : naruszenie
przepisu25

szczególne okrucieństwo silne wzburzenie

24
25

Kodeks karny, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 (Dz.U.97.88.553 z póżn.zm), art. 148.
Dalej zastąpione skrótem „n.p.”
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Pozostając na gruncie rodzimych ogólnie obwiązujących przepisów karnych należy
zwrócić uwagę, że nie jest to jedyny zapis cytowanej ustawy charakteryzujący zabójstwo.
Pozostałe jednak zawierają konkretne okoliczności ustalone przez prawodawcę a zatem
muszą już odzwierciedlać normę prawną. Artykuł 149 opisuje: Matka, która zabija dziecko w
okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 26
Przepis ten również traktuje o zabójstwie, zakłada jednak pewne szczególne okoliczności.
Czynu tego, w odróżnieniu od zabójstwa opisanego w poprzednim przepisie może
dokonać jedynie:
kobietamatkaw okresie 

pod wpływem porodu pozbawienie życia

dziecka: n.p
Brak choćby jednego z wymienionych czynników powodować musi, że jest to czyn
wyczerpujący znamiona innego przepisu (np. art. 148 kodeksu karnego)
W kolejnym, artykule 150 tej samej ustawy zapisano:
§ 1. Kto zabija człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wyjątkowych wypadkach sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet
odstąpić od jej wymierzenia.27 Jest to również przypadek pozbawienia życia człowieka lecz
ponownie okoliczności zaistnienia takiego zdarzenia wymusiły wypracowanie zupełnie
odrębnego przepisu. Dla zaistnienia takiego zdarzenia niezbędne są następujące elementy:
człowiek (sprawca)żądanie ofiary/współczucie ofierzepozbawienie życia
człowieka (ofiary): n.p.
Konkluzja
Nie ulega wątpliwości, że wśród współczesnych polskich badaczy teorii prawa i państwa
Zygmunt Ziembiński pozostawił rozwiązania, które po niezbędnych modyfikacjach
powodowanych przeobrażeniami świadomości społecznej, znajdują faktyczne zastosowanie
w życiu społecznym. Jego największą zasługą w tej dziedzinie jest stwierdzenie, że norma
postępowania to wyidealizowana wola jej autora, a przepis to możliwe do zastosowania jej
elementy. Zgodnie z powyższym przykładem formuły „nie zabijaj” wyrażenia norm
i przepisów mogą przedstawiać się tak:
1.

Norma moralna - w zależności od okoliczności i środowiska jej obowiązywania

może odnosić się do wszystkich istot żywych. Wyraża samą wolę lub zdanie autora o tym,
że pozbawianie życia jest czynem złym a wynikać to musi z prawa do życia. Doświadczenie

26
27

Kodeks karny, art. 149.
Kodeks karny, art. 150
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cywilizacyjne ukazuje, że norma ta w większości przypadków stanowi o życiu ludzkim,
jednak tak być nie musi. W tym przypadku wola autora wyrażona musi być za pomocą
prośby i wyjaśnienia, że jest to czyn niewłaściwy.
2.

Norma prawna- odnosić się może wyłącznie do istot ludzkich. Biorąc pod uwagę,

że jest to element poprzedzający przepis prawny nie może odnosić się do innych stworzeń.
Oczywiste bardzo pośrednią drogą jest możliwe dowiedzenie niekompletności tego faktu
lecz w tym przypadku nie ma takiej potrzeby. Norma prawna wyrażona jest jako nakaz lub
zakaz posunięcia się do danego czynu, za który normodawca przewiduje karę, bez jej
dokładnego opisu.
3.

Przepis prawny - zapisanie norm i nałożenie na adresata bezwzględnego

obowiązku ich stosowania. Opisuje on już szczegółowo sytuacje, okoliczności i sankcje za
jego złamanie a zatem żądania autora. Przepis musi zawierać normy, jednak jego moc
sprawcza w pewnych przypadkach zezwala na ich łamanie. Wówczas to przepis ma wpływ
na treść normy prawnej (norma prawnaprzepis prawny)gdyż bez niej nie mógłby istnieć.
Choć to paradoks to musi mieć zastosowanie. Odwrócenie tej sytuacji musi w oczywisty
sposób pominąć normę moralną, ponieważ nie zakłada ona okoliczności szczególnych,
choć może je usprawiedliwiać. Przepis prawny może legalizować pozbawianie ludzi życia
pod pewnymi warunkami lub w pewnych okolicznościach. Bez szczegółowej analizy uznać
należy, że zabijanie w czasie wojny jest w ściśle sprecyzowanych okolicznościach jest przez
pewne przepisy dozwolone. Innym zalegalizowanym wymiarem pozbawiania życia może
być prawo stanowe obowiązujące choćby w Stanach Zjednoczonych, gdzie, w niektórych
stanach obowiązuje kara śmierci.
Niezależnie od rozbudowy systemów prawa stanowionego uznać należy, że przepis
prawny jest konsekwencją zarówno norm moralnych jak i prawnych. Choć te pierwsze
w większości przypadków przekształcane są w normy prawne, na podstawie których
stanowione jest z kolei prawno to mogą one samodzielnie implikować w przepisy prawne.
Choć można odnosić wrażenie, że istnienie niektórych przepisów ukazuje łamanie norm
to z całą pewnością stwierdzić należy, że jest to błąd dający się odkryć za pomocą prostej
negacji logicznej. Skoro istnieją przepisy - jak w analizowanych przypadkach - zabraniające
zabijania człowieka oraz przepisy zezwalające na odbieranie życia to należy zwrócić uwagę,
że pochodzą one od tej samej normy- nie zabijaj. Jednak w drugim przypadku dla
utworzenia przepisu pastowana została negacja, zakładająca w jego treści zgodę na
pozbawianie życia w określonych okolicznościach.
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Wywieść wniosek należy, że umieszczenie normy postępowania w przepisie prawnym
nadaje jej najbardziej precyzyjne brzmienie z możliwych wyrażeń. To właśnie przepis
odkrywa wszystkie możliwości zastosowania danej normy, czego przykładem jest norma
potępiająca zabijanie usytuowana w wielu wariantach w polskim kodeksie karnym.
Streszczenie
Prezentowany szkic stanowi charakterystykę pojęcia normy postępowania wypracowanej
przez Zygmunta Ziembińskiego. Autor wychodząc od pojęcia normy postępowania
dowodzi, że normy tetyczne nie muszą być determinowane przez normy prawne. Zdaniem
autora na szczególną uwagę zasługują propozycje sformułowane poznańskiego filozofa –
Zygmunta Ziembińskiego, który w swej koncepcji dokonał ewolucji poglądów Marii
Ossowskiej i Czesława Znamierowskiego wykazując, że norma moralna nie musi zostać
przekształcona w normę prawną aby zawierać się w przepisie prawnym. Autor stara się
ukazać te zmiany za pomocą wzorów logicznych.
Podsumowując swoje przemyślenia autor dochodzi do wniosku, że to norma moralna
może przekształcić się w normę prawną, jednak jest to warunek jest prawnego
obowiązywania.
Summary
The paper characterizes the norm of conduct concept introduced by Zygmunt
Ziembiński and its author proves that tetic norms do not have to be determined by legal
norms. According to the author, of prime importance here are the suggestions formulated
by Zygmunt Ziembiński who, in his conception, made a real evolution of Maria Ossowska
and Czesław Znamierowski’s points of view, by showing that moral principle does not
have to be transformed into legal norm so as to be included in a legal article. What is more,
the author tries to show that with the help of logical patterns.
In his conclusion, the author states that in some circumstances it is moral principle
which can be transformed into legal norm indeed.
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Józef Tischner- eseista, filozof, profesor, teolog i ksiądz katolicki poprzez swoje dzieło
w spotkaniu z drugim człowiekiem, piśmiennictwie i nauczaniu stał się, jak słusznie podkreśla Jan Szmyd […] swoistym i silnie wykonturowanym fenomenem w życiu umysłowym,
społeczno- kulturowym i religijnym Polaków końca XX wieku 1. Polega on między innymi
na stworzeniu własnych koncepcji filozoficznych, spośród których na plan pierwszy wyłaniają się 2 koncepcje oparte na wzorach obcych- agatalologiczna filozofia spotkania oraz
antropologiczna filozofia dramatu2. Tej pierwszej, wywodzącej się z filozofii dialogu i będącej jej drugim określeniem, będzie poświęcona uwaga w poniższym artykule.
Filozofia dialogu/spotkania, rozwinęła się jako odrębny kierunek w latach dwudziestych
XX wieku w obrębie trzech tradycji religijnych- judaizmu, katolicyzmu i protestantyzmu,
której ujęcia istniały niezależnie od siebie. Z żydowską filozofią dialogu łączą się nazwiska:
M. Buber, H. Cohen, A.J Heschel, E. Lévinas, F. Rosenzweig; z protestancką: D. Bonhoeffer, E. Brunner, H. Griesbach, F. Gogarten i E. Rosenstock-Hussey; Ksiądz Józef Tischner, należy obok F. Ebnera, G. Marcela, M. Nédoncella do grupy dialogików katolickich.
[Gadacz 2009] Religijny charakter tej filozofii opiera się na założeniu, że każde spotkanie
jest darem absolutnego Ty- Boga. Filozofowie dialogu inspirowali się filozofią S. Kierkegarda, L. Feuerbacha, H. Bergsona a także F. Nietschego 3.
1
2
3

J. Szmyd, Filozofowanie użyteczne. Studia z filozofii praktycznej, Bydgoszcz 2003, s. 69.
Tamże, s. 68.
T. Gadacz, Historia filozofii wieku nurty tom 2. neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, Kraków 2009, s. 507.
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Filozofia dialogu wykształciła się w ramach personalizmu i choć pokrewna egzystencjalizmowi, w przeciwieństwie do niego była programowo religijna. Centralnym jej pojęciem
zamiast egzystencji, stała się dialogiczna relacja Ja-Ty. Pozostaje ona w ścisłym związku
z fenomenologią. Personalistyczne ujęcie filozofii dialogu polega na pojmowaniu osoby
relacyjnie a nie substancjalnie 4.
Chociaż koncepcja filozofii dialogu różni się u poszczególnych myślicieli, zajmujących
się tym zagadnieniem, wszystkim wspólna jest idea monizmu metafizycznego przeciwstawiana pluralizmowi metafizycznemu. Wyraża się ona w krytyce idei metafizycznej Całości i
Jedności. Z krytyką idei Całości można się spotkać u F. Rosenzweiga, F. Ebnera i E. Lévinasa. W połączeniu z nią występuje również krytyka idealizmu filozoficznego, w tym szczególnie filozofii G.W.F. Hegla. Filozofia dialogu bywa również nazywana filozofią Innego,
gdyż według dialogistów, Ja i Ty nie są częściami żadnej całości a Ty jest radykalnie Innym5.
Fundamentem dla filozofii dialogu jest zasada dialogiczna, zgodnie z którą człowiek staje się Ja osobą, tylko w spotkaniu z Ty. A zatem bycie osoby jest „współbyciem”. O Ty nie
można nic powiedzieć, ponieważ mówimy do Ty. Tu jednak filozofia dialogu napotyka na
nieprzekraczalną granicę. Spotkanie Ja i Ty ma dla wszystkich dialogików charakter wydarzenia, którego nie da się przewidzieć ani wydedukować z żadnych danych. Dla spotkania
charakterystyczna jest wyjątkowość Ja i Ty, dlatego, jak twierdzą dialogicy, nie każdy konwencjonalny dialog, czy komunikacja są źródłowym spotkaniem/dialogiem 6.
Relacja między Ja i Ty jako centralna kategorią dwudziestowiecznej filozofii dialogu nazwana została nazwana przez Martina Bubera zasadą dialogiczną. Ja konstytuuje się, odpowiadając na wezwanie Ty. Relacja dialogiczna jest trójczłonowa, co znaczy, że zachodzi
między osobami ludzkimi- Ja i Ty oraz osobą Boga- Ty. Taką konstrukcję relacji dialogicznej podzielali prawie wszyscy myśliciele związani z filozofią dialogu. Nie byli jednak zgodni,
co do wielu szczegółowych kwestii, między innymi źródła wezwania- zastanawiali się czy
jest nim Bóg, czy inny człowiek?; wzajemności relacji- czy jest ona symetryczna, czy asymetryczna?; statusu ontologicznego Ja w relacji- czy relacja prowadzi do samoofiary Ja, jego
unicestwienia, czy też je konstytuuje?; relacji między wolnością i odpowiedzialnością- czy
warunkiem odpowiedzialności jest wolność, czy też odwrotnie, warunkiem wolności jest
pierwotna odpowiedzialność?7
4
5
6
7

Tamże, s. 505.
Tamże, s. 506.
Tamże, s. 507.
Tamże, s. 508.
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Krytycy filozofii dialogu zarzucali mu antyfilozoficzność. Należy jednak zauważyć, że
niektórzy filozofowie dialogu zakładali taką postawę i woleli określać siebie mianem „teologów” lub „myślicieli religijnych”8.
J. Tischner żywił to samo przekonanie, co F. Rosenzweig, że pierwotnym źródłem wezwania dialogicznego jest Bóg, który pyta o człowieka, zanim człowiek zapyta o Boga. To
wołanie Boga, który jest miłością konstytuuje ją jako Ja. Odwołał się wprost do stwierdzenia F. Rosenzweiga i M. Bubera- Bóg daje się człowiekowi w Objawieniu. U tych myślicieli
przedstawione wydarzenie nazywa się darem obecności, pozwalającym na doświadczenie
rzeczywistej wzajemności bycia przyjętym i złączonym9. Samo antropologiczne nastawienie
nie jest wystarczające, bo […] człowiek nie jest w stanie osiągnąć własnym działaniem
źródeł własnego bytu, i przepadłby w nicość, gdyby nie znalazł oparcia w Duchu absolutnym, który go tworzy: skończoność to metafizyczna zależność od Boga 10. Podobnie, jak
wynika z myśli innego myśliciela nurtu personalistycznego, L. Stefaniniego, że […] Bóg
nieskończenie mnie przewyższa, lecz nic nie jest we mnie bardziej obecne niż Bóg 11.
Filozofię J. Tischnera sytuuje się w kręgu filozofii personalistycznej, gdyż jego zdaniem,
największą wartością w etyce chrześcijańskiej oprócz Boga stanowi człowiek jako dziecko
boże, którego miłość do Boga musi się wyrażać miłością do drugiego człowieka. Zatem
człowiek jest osobowością, jeśli w swoim życiu wewnętrznym ma na uwadze zarówno
miłość do Boga jak i do ludzi12. Ten wywodzący się z grona fenomenologów katolickich
myśliciel, za jedną z głównych kategorii dla swoich rozważań przyjął filozofię dialogu,
uzasadniając, iż odpowiada ona na zasadniczą potrzebę człowieka- dialogu i komunikacji z
innym człowiekiem. Koncepcję komunikacji w sensie fenomenologicznym uznał za podstawę sensu zjawisk społecznych i związków ludzi w pełnym zakresie, zauważając, że bez
niej nie mogłoby istnieć żadne życie społeczne13.
J. Tischner rozszerzył wizję F. Rosenzweiga i M. Bubera, że dialog powinien być odpowiedzią miłości wobec Boga i jednocześnie wobec bliźniego, dodając, że biblijne pytanie,
„gdzie ty jesteś?” nie jest pytaniem postawionym przez transcendentnego Boga, lecz Boga
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Tamże.
Tamże.
I. Świtała (red.), Doświadczenie moralne i filozofia człowieka. Esperienza morale teoria sull'uomo, Częstochowa 1999, s.
62.
L. Stefanini, Personalismo filosofico, Brescia, w: Doświadczenie moralne i filozofia człowieka. Esperienza morale e teoria
sull'uomo, I. Świtała (red.), Częstochowa 1962, s. 200
J. Kwapiszewski, Filozofia ks. Józefa Tischnera jako źródło dialogu, Słupsk 1998, s. 15.
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obecnego w człowieku, w ludzkiej twarzy14. […] U Tischnera rozum dialogiczny poprzedza
rozum filozoficzny15.
Dialog jako integralna część spotkania z drugim, wypełnia według J. Tischnera między
innymi funkcję probierza jego wiarygodności. Podczas dialogu bowiem ulegają rozproszeniu wątpliwości w związku z drugim- czy nie używa on wobec mnie zasłony lub maski.
Będąc w mojej obecności ukazuje swoją twarz 16. Za specyficzną formę dialogu J. Tischner
uznał wydarzenie spotkania z drugim. Z niego wywiódł kategorię nadziei, obecnej w komunii między ludźmi, rozszerzając zakres już istniejących w ramach tej filozofii, na przykład prawdy i pracy. Głoszone przez J. Tischnera poglądy miały charakter dialogicznopolemiczny, formy zaś, jakie przybierał jego dialog, uzależniał od rozmówcy.
Dialog, potocznie rozmowa, wymiana myśli, w działalności filozoficznej i duszpasterskiej, służył J. Tischnerowi jako element konieczny do uświadomienia sobie źródeł problemu w różnych kwestiach społecznych i poszukiwania sposobu ich rozwiązania. Głoszone przez J. Tischnera poglądy wychodzące się z koncepcji dialogu, stawały się dialogotwórcze z uwagi na wywoływane nimi reakcje w środowiskach intelektualnych 17. Zasadnym
wydaje się w tym kontekście postawienie pytania […] na ile koncepcje fenomenologiczne
zainspirowały księdza katolickiego do przewartościowania aksjonogicznych postaw chrześcijaństwa i jakie były reakcje środowiska katolickiego na te koncepcje 18.
Jedna z ważniejszych jego dyskusji społecznych dotyczyła kwestii zmniejszającego się
znaczenia religii katolickiej w świecie. Ksiądz J. Tischner zauważył słabą kondycję swojego
wyznania, wyrażającą się w postępującej laicyzacji. Za przyczynę tego stanu rzeczy uznał
czynniki zewnętrzne oparte na nowej ideologii marksistowskiej, proponującej ideologię
inspirowaną naukowym, materialistycznym światopoglądem, która stała w opozycji do
nauki Kościoła. Jednocześnie jednak ksiądz J. Tischner nie przyjmował bezkrytycznie
wszystkich zjawisk zachodzących wewnątrz religii katolickiej. Za negatywną podstawę
światopoglądową katolicyzmu uznał przede wszystkim tomizm. Ta podwójna krytykazarówno środowiska marksistowskiego jak i katolickiego, musiała wywołać po obu stronach reakcję. Po stronie marksistów spotkał się z ostrą polemiką w odzewie na uprawianą
wobec nich krytykę. W środowisku katolickim doszło natomiast do wewnętrznego dialogu
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T. Gadacz, Historia filozofii wieku nurty tom 2. neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, dz. cyt., s. 509.
S. Barszczak, Chabry wolności. Studium myśli ks. Józefa Tischnera, Częstochowa 2005, s. 62.
W.P. Glinkowski, Miejsce spotkania w myśli filozoficznej J. Tischnera, w: Księga pamiątkowa dla uczczenia aktu nadania
Księdzu profesorowi Józefowi Tischnerowi honorowego doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 181.
J. Kwapiszewski, Filozofia ks. Józefa Tischnera jako źródło dialogu, dz. cyt., s. 4-5.
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między próbą nowego ujęcia konfesji a tradycyjną postawą broniącą podstaw tomizmu
w religii.
Jedna z płaszczyzn zainteresowań J. Tischnera, które rozwinęły się w latach 1980-1981,
dotyczyła kategorii dialogu i pracy w kręgu marksistów i chrześcijan a także samych chrześcijan19. W obliczu kryzysu sytuacji społeczno-gospodarczej okresu dominacji ideologii
marksizmu oraz związanych z nim nastrojów społecznych, rozpoczął wraz z innymi intensywny proces klerykalizacji życia społeczno-kulturalnego. Wyrażająca się w dialogu społecznym działalność tego księdza nie ustała nawet w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, po upadku socjalizmu w Polsce. Tej części prawicy, która nadmiernie upajała się zwycięstwem, zwracał uwagę, że również poglądy strony przeciwnej nie koniecznie są pozbawione prawdy. Uwagi J. Tischnera odbiły się na krytyce ortodoksyjnego katolicyzmu
w Polsce- przeciwko triumfalizmowi części prasy katolickiej i poglądom wielu ludzi ze
świata publicystyki i polityki. Publikacje księdza J. Tischnera wydane po 1990 roku, ukazywały niewłaściwość postaw polskiego środowiska katolickiego, zamykającego się na inne
Kościoły i propagowały pojednanie oraz ekumenizm20.
Wspomniana powyżej krytyka tomizmu przez księdza J. Tischnera, opierała się na jego
poglądzie, że filozofia tomistyczna nie odpowiada wymogom współczesnej nauki. W niej
widział źródło kryzysu wartości współczesnego człowieka, nie zaś w obiektywnych warunkach życia. Kształtowanie się jego poglądów zbiegło się z nową sytuacją Kościoła po II
Soborze Watykańskim, sugerującym możliwość poszukiwania nowych sposobów ewangelizacji świata. Stanowisko księdza J. Tischnera spotkało się jednak z ostrą krytyką ze strony
środowiska katolickiego w Polsce, gdyż duża część katolików nie była przygotowana do tak
radykalnych przewartościowań. Hierarchia kościelna natomiast była przychylna nowym
prądom i tendencjom, ale nie wszyscy byli za szybkim ich wprowadzeniem 21. Protektora dla
swoich koncepcji ksiądz J. Tischner znalazł w osobie Karola Wojtyły- ówczesnego biskupa
z Krakowa, późniejszego Papieża, który rozwinął w swoim pisarstwie nurt personalistyczny. W związku z tym J. Tischner nie musiał obawiać się ostrej krytyki ze strony tradycyjnie
nastawionych środowisk, nie mogących zgodzić się z tezami J. Tischnera, że tomizm jest
chrześcijaństwu niepotrzebny. J. Tischner uważał, że między jego tezami a niektórymi
podstawowymi elementami chrześcijaństwa pojawia się nieodwracalna antynomia a widząc
tę antynomię, postawił sobie za cel przewartościowanie filozofii chrześcijańskiej w ten
sposób, by ogniskiem jej zainteresowań były nie kwestie dotyczące bytu jako takiego, czyli
19
20
21
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sprawy metafizyki, lecz bezpośrednio dotyczące człowieka- to znaczy ogólniej mówiącantropologia z aksjologią22.
J. Tischner, odbiegając swoją koncepcją od tradycji katolickiej, traktuje Boga nie jako coś
danego a priori, lecz jako pewien ideał, który można wybrać i który należy stwarzać wśród
ludzi. Zatem zarówno człowiek jak i Bóg są pewną potencjalnością, która się realizuje
w życiu i w działaniu. Koncepcje Tischnera są zbieżne z wątkami egzystencjalizmu religijnego i przeciwstawiają się tradycyjnemu pojmowaniu zależności człowieka od Boga. Wyszedł z koncepcją, by objawić Objawienie, to znaczy realizować wartości ewangeliczne
w życiu bez pośrednictwa wykładni tomistycznej. Takie stanowisko mogło stać się podstawą do praktycznego zastosowania dla koncepcji ekumenicznych w obrębie Kościoła katolickiego. Rezygnacja z pewnych przesłanek filozoficznych konfesji pozwoliła otworzyć się
bardziej na oczekiwanie innych wyznań. Takie postulowanie nowych koncepcji teologiczno-filozoficznych uczyniło J. Tischnera filozofem nastawionym na dialog 23.
Przełomowym dla J. Tischnera okazał się rok 1987- rok wyboru krakowskiego kardynała
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jako protektor J. Tischnera nowy Papież pozwolił na
pozyskanie szacunku dla jego koncepcji i autonomiczne działanie. Zaczął zatem uprawiać
filozofię służącą człowiekowi, która pozwoliłaby mu głębiej wniknąć w jego subiektywność w perspektywie aksjologicznej. Wkroczył swoją myślą w świat dramatu życia człowieka, jego bólu, niepokoju oraz nadziei, jako sile duchowej społeczeństwa. Bronił zagrożonej
prawdy i praw osobowych człowieka, jego wartości moralnych i religijnych24.
Akt spotkania z drugim niesie ze sobą pewne wartości, o czym można przeczytać
w Przestrzeni obcowania z drugim J. Tischnera. Daje człowiekowi możliwość kontaktu z Bogiem. W nim przebiega również proces „dialogicznego” współkonstytuowania podmiotów,
co znaczy, że człowiek sam odnajduje w sobie kryterium tego, czy został, czy nie został
zrozumiany. Wprawdzie propozycja zrozumienia pochodzi od drugiego, ale akt jej uznania
za prawdę od samego człowieka25. Porozumienie między podmiotami jest również możliwe
w akcie przedstawienia się, czyli w pokazaniu siebie jako podmiotu. Człowiek umożliwia w
tej sytuacji drugiemu zrozumienie siebie, to jest wpisanie sensu narzuconego przez siebie
w otaczający świat26.
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Analizując społeczeństwo i człowieka w nie uwikłanego J. Tischner bierze pod uwagę
następujące kategorie: „odbicie” jako wiadomość faktu społecznego, „sumienie”, „światło
wewnętrzne” i „dramat”. Przy pierwszej kategorii podkreśla aktywność w procesie poznania - nie tylko patrząc interpretujemy, lecz także interpretując patrzymy, co świadczy
o uczestnictwie w życiu społecznym27. Prostym odbijaniem stanu rzeczy jest myślenie.
Istotnym motywem myślenia jest splot właściwości charakteryzujących tragiczność ludzką
i bunt przeciwko złudzeniu, z którym człowiek ma do czynienia. Za przykład tego zjawiska
J. Tischner podaje platońską parabolę jaskini. W niej odbija się światło dobra. Powoduje
ono kontrast, który eksponowany, uwypuklany jest przez blask i cień. Światło jest zatem
czymś absolutnie prostym a brak jego kontrastu nie powoduje inspiracji do stawiania pytań.
Myślenie powstaje jako tendencja do wyjaśnienia tajemnicy tragiczności, którą objawił
człowiekowi agatologiczny horyzont spotkania. W łonie samego myślenia usytuowana jest
wolność. Siłą duchową kierującą życiem społecznym ma być nadzieja 28.
Cechą charakterystyczną spotkania jest usytuowanie człowieka „wobec”. W przeciwieństwie do bycia „obok” zakłada wzajemność i troskę jednego człowieka o drugiego 29. Dla
przebiegu spotkania a potem także dla całego procesu obcowania człowieka z człowiekiem
dzięki prawdzie wyłania się istotne. Widoczne stają się różnice między ludzką grą, złudą,
fantomem, a ludzką twarzą, czyli „ikoną drugiego”30.
W przeciwieństwie do Lévinasa, jak zauważa Barszczak odniesienie do drugiego nie będzie zabierać człowiekowi wolności, lecz przeciwnie, w pewnych warunkach wolność człowieka może zostać wyzwolona i stać się naprawdę dobra31. Rozumienie dramatu obecnego w filozofii J. Tischnera to rozumienie, że
człowiek jest istotą dramatyczną: Każdy przeżywa dany czas w otwarciu się na drugiego człowieka- na
scenę dramatu. Czas dla uczestników jednego dramatu jest jeden 32. Należy jednak podkreślić, że dla
J. Tischnera istnieje jeden zasadniczy dramat- dramat z Bogiem a każdy inny wątek dramatyczny jest
jedynie fragmentem tego dramatu33.
J. Tischner postulował, że dialog winien zbliżać ludzi do prawdy przez to, że należy
uwzględnić w nim także inny niż własny punkt widzenia. Emocje ludzi i pokusa władzy są
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J. Tischner, Myślenie o etosie społecznym, Znak 1980, nr 309, s. 290.
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natomiast przeszkodą w jego prowadzeniu34. Komunikacja w ujęciu fenomenologii i J.
Tischnera jest podstawą sensu wszelkich zjawisk społecznych i związku człowieka z człowiekiem Stan społeczny konstytuuje się dzięki aktom specyficznie społecznym, aktom
komunikacji. Bez komunikacji żadne życie społeczne i polityczne nie byłoby możliwe.
Komunikacja otwiera bowiem sensowny horyzont życia społecznego 35.
W odniesieniu do dialogu między marksistami a chrześcijanami w Polsce, J. Tischner
krytykował marksistów za ich założenia teoretyczne i uznał, że aby ich dialog z chrześcijanami mógł być autentyczny, powinni z nich zrezygnować. Publikowane przez J. Tischnera
teksty zawierały negację materialistycznego spojrzenia marksistów na świat przyrodniczy
i społeczny a także ich koncepcji człowieka. Sugerował zarazem, że najlepszy byłby dialog
chrześcijaństwa i marksizmu w optyce transcendencji 36. Polski kształt dialogu J. Tischnera
jako publikacja dostępna początkowo jedynie w wydaniach emigracyjnych i podziemnych
stała się głosem w sprawach publicznych Polski- roli Kościoła w społeczeństwie, etycznych
podstaw liberalnej demokracji i odpowiedzialności intelektualistów. Omówił w niej dokonujące się w Polsce, jedyne w swoim rodzaju spotkanie chrześcijaństwa z marksistowskim
socjalizmem- dwóch przeciwstawnych koncepcji obiecujących „drogę człowieka do szczęścia. ”.
W 1976 J. Tischner traktował dialog z marksizmem nie tylko jako dialog z tym, co dzieje
się w świecie zewnętrznym, lecz także z tym, co żyje w nim samym. Zgadzał się z K. Marksem i F. Engelsem, że dzięki pracy w człowieku kształtuje się człowieczeństwo i dzięki
pracy człowiek osiąga szczególną godność moralną: Praca stwarza podstawową więź człowieka z człowiekiem-„bliźnim”, „towarzyszem pracy” z nadzieją na zwycięstwo. Walka o
wyzwolenie pracy spod ciężaru wyzysku jest natomiast najbardziej właściwym przejawem
ludzkiego dążenia do heroizmu 37. J. Tischner pisał te słowa, w 1976. W tym czasie traktował dialog między chrześcijaństwem a marksizmem inaczej niż później, na początku lat 80tych. Widać tu próbę identyfikowania terminów z dwóch systemów światopoglądowoideologicznych. Dla chrześcijańskiego pojęcia „bliźni” i marksistowskiego pojęcia „towarzysz pracy” ksiądz katolicki próbuje znaleźć wspólny mianownik, którym jest „więź”
człowieka z człowiekiem oparta na uprawianiu wspólnej pracy”38.
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Od 1980 roku filozof ten atakował realny socjalizm w Polsce. Do swych ataków wykorzystywał specyficznie rozumianą teorię oraz praktykę dnia codziennego39. J. Tischner
obawiał się konsekwencji wychowania w modelu materialistycznym i ateistycznym na tyle,
że starał się podważyć tradycję materialistyczną, na której oparty był według niego marksizm40. Społeczna własność środków produkcji, jak podkreślał, stoi w sprzeczności z koncepcjami, które zakładają, że istota ludzka w sposób przyrodzony ma prawo do własności
prywatnej41. J. Tischner chciał być w zgodzie z tą koncepcją, dostrzegał jednak obiektywne
prawa socjalizacji świata. Starał się zatem pokazać, że rezygnacja z tradycyjnej nauki społecznej Kościoła nie jest konieczna, bo można dostosować ją do wymogów współczesności42. W odniesieniu do walki klasowej J. Tischner prezentował pogląd, że jest ona czymś
złym jako przykład prawa „jedności i walki przeciwieństw”. W państwie socjalistycznym
jako przejaw walki klasowej dopuszczał jednak strajk 43.
Alternatywne w mniemaniu J. Tischnera koncepcje w stosunku do marksizmu, przygotowane przez niego w latach 70-tych nie miały jednak szerszego rezonansu społecznego.
Znane były właściwie jedynie środowisku inteligencji, czytelników „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”. Dopiero kryzys w roku 1980 i działalność „Solidarności” sprawiły, że
koncepcje tego filozofa bardziej się upowszechniły 44. Uprawiane przez J. Tischnera filozofia i publicystyka, a także przedmiot jego były często krytykowane zarówno w środowisku
katolickim jak i laickim. Najczęstszy zarzut dotyczył skłonności tego filozofa do zbyt pochopnych uogólnień45.
J. Tischner oparł filozofię „spotkania z drugim” oraz koncepcję nadziei na koncepcji „ja
aksjologicznego”. Rozważania te doprowadziły go do potwierdzenia przyjętej przez siebie
tezy, że żadna filozofia nie musi stać w sprzeczności z doktryną chrześcijańską, jest nawet
bardziej adekwatna do wymogów współczesnego świata. Ten inny punkt widzenia na
chrześcijaństwo zyskał wielu zwolenników wśród konfesji katolickiej. J. Tischner jako filozof wykształcony na metodologii fenomenologicznej założył, że można opierając się na
fenomenologii dokonać przewartościowań w koncepcjach chrześcijańskich, gdyż religia nie
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musi- według niego- być inspirowana tylko jedną filozofią. To założenie pozwoliło mu na
krytykę filozofii tomistycznej46.
Ważnymi głosem w dialogu ze społeczeństwem J. Tischnera są jego poglądy na temat
Ojczyzny, której dzieci łączy relacja wzajemności, czyli sytuacja, w której każdy może powiedzieć: jestem sobą dzięki tobie. Wzajemność jest jakimś tworzeniem. We wzajemności
człowiek buduje wewnętrznie człowieka. Twierdził, że mieszkańcy naszego kraju są Polakami na zasadzie wzajemności. Między człowiekiem a polskością natomiast istnieje wolność, która potwierdza się przez wybór Polski 47.
Dla dialogu polityków ze swoimi elektorami, ksiądz J. Tischner daje drogowskaz prawdomówności w dążeniu do władzy. Podkreśla, że władza wprawdzie pochodzi od Boga, ale
przemoc w władzy i nadużycia władzy nie są nigdy jego udziałem. Przywołując więc przykazanie dane przez samego Boga: „nie będziesz dawać fałszywego świadectwa przeciw
bliźniemu swemu”, ksiądz J. Tischner przestrzega przed kłamstwem politycznym i zatracaniem reguł moralności i agitacji. Podkreśla, że każdy człowiek, nawet jeśli jest przeciwnikiem politycznym ma prawo do czci i szacunku. Należy wystrzegać się władzy przez posądzenia, oszczerstwa, pomówienia oraz składanie próżnych obietnic 48. W kontekście dialogu
z politykami, ksiądz J. Tischner mówił o trudnościach polegających na konflikcie pomiędzy
teoretyczną a praktyczną stroną życia. Grupa społeczna polityków stara się oprzeć swoje
działanie na rozumie praktycznym, stale coś zmieniając. Duchowość natomiast wymaga
używania rozumu teoretycznego, to znaczy wnikania w głąb rzeczy 49.
Ideę dialogu w kontekście głoszenia kazań J. Tischner widział w mówieniu z wiernymi a
nie w mówieniu do nich50. W swojej pracy duszpasterskiej, w rozważaniach nad liturgią,
stwierdził, że jest ona dialogiczna. W jej przypadku szczególnie ważna jest przestrzeń obcowania, która ma charakter pozasłowny. Podkreślał jednocześnie, że dialogu z innymi,
w tym wypadku z wiernymi, trzeba się uczyć, gdy mówił: „Ja sobie zdolność nawiązywania
dialogu wypracowałem dopiero po latach”51.
Swoją metodę dialogu określał: „Każdemu coś”, to znaczy całość przemówienia ma być
przeznaczona dla wybranych, poszczególne odcinki dla wszystkich, nawet bardzo zmęczonych czy rozproszonych. Negatywnie zaś postrzegał stosowanie metody obniżania poziomu wywodu na rzecz słuchaczy, to jest, jak ją określał, „równania w dół”. Był świadom, że
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[…] dla każdego trzeba mieć inną stylistykę i obrazowanie i tak metafora orki jest skierowana przede wszystkim do gospodarzy. Do kobiet natomiast trzeba mówić bardziej emocjonalnie, uczuciowo. W ocenie swoich umiejętności homiletycznych, wyrażał jednak powątpiewanie, że są one sctricte teologiczne. Uważał siebie bardziej za filozofa, gdyż jak podkreślał, mówienie o religii powinno opierać się o Ewangelię a nie o politykę czy ekonomię52. [Tischner 1999: 111]
U J. Tischnera dialog to nie tylko spotkanie i rozmowa człowieka z człowiekiem.
Poprzez spotkanie drugiego człowieka dochodzi do dialogu człowieka z Bogiem w osobie
drugiego. Jak zdecydowanie stwierdza J. Tischner Bóg to nie metafizyka, ale konkret i podaje za przykład własne doświadczenie, kiedy szedł do chorego z komunią i nie znał drogi.
Wtedy naprzeciw wyszła u kobieta i zaprowadziła go na miejsce. Fakt ten był według księdza rozwiązaniem problemu Boga osobowego, obecnego i nie obecnego między ludźmi.
Dialog ma miejsce wszędzie tam, gdzie zawiązuje się wspólnota. Wspólnota natomiast,
jak mówi Tischner, rodzi się z solidarności. Solidarność ma natomiast ścisły związek
z sumieniem. Gdzie nie ma sumienia, tam nie może zaistnieć wspólnota. Stwierdzenie to
najogólniej wyraża myśl zawartą w Tischnerowskim traktacie Etyka Solidarności. Solidarność
społeczną na płaszczyźnie etycznej w powiązaniu z kategorią sumienia filozof określił
mianem „solidarności sumień”. Etykę solidarności należy postrzegać w sposób ponadczasowy, bo dzięki temu jest możliwe […] uwolnienie działalności człowieka od bieżących
uwikłań politycznych, zależności ekonomiczno-społecznych, emocjonalnego zaangażowania uniemożliwiającego otwarcie się na innego człowieka, krąg jego poglądów i ideologicznych koncepcji. Taka postawa […] pozwala na podjęcie dialogu z politycznym przeciwnikiem, co więcej, pozwala dialog ów postrzegać również w przestrzeni etycznej. [Świtała
2010: 99] Początek Etyce solidarności dała głośna homilia do przywódców NSZZ Solidarność
- Solidarność sumień, wygłoszona przez księdza J. Tischnera w Katedrze Wawelskiej, w 1980
roku53.
W Etyce solidarności ksiądz J. Tischner podkreśla rolę pracy człowieka, która ma decydujący wpływ na jego osobowość. Wszelkie zaburzenia procesu pracy powodują zatem zaburzenia procesów kreacji człowieka. Podstawową formą tych zaburzeń procesu jest wyzysk
pracy. [J. Tischner, Etyka solidarności, s. 52 ] Inny personalista włoski, A. Rigobello uzupełnia rozważania odnośnie etyki solidarności o ważny aspekt. […] Solidarność we wspólnocie
interpersonalnej ma swój fundament duchowy, bardzo intymny, on jest bardzo szeroko
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usprawiedliwiany, także na polu etycznym, racjonalnym. Solidarność nie jest tylko doświadczeniem wspólnoty, jest także cnotą54.
W niespełna 6 lat po opublikowaniu Polskiego kształtu dialogu i Etyki solidarności J. Tischner zrobił zasadniczy zwrot w swej koncepcji dialogu. Po spotkaniu w Budapeszcie ogłosił
artykuł w „Tygodniku Powszechnym”, gdzie opowiedział się za dialogiem. W artykule sam
zachęcał do „dialogu nad łóżkiem chorego”. Uważał, że patologie społeczne łatwiej można
zwalczyć wspólnym wysiłkiem marksistów i chrześcijan 55.]
Kształtowanie się filozofii spotkania należy […] do godnych uwagi dokonań filozofii
polskiej lat 70. i 80. XX wieku […] jako refleksja nad człowiekiem w jej dwóch odmiennych
nurtach. W stosunku do zachodnioeuropejskich wzorów filozofii spotkania z pierwszego
ćwierćwiecza XX wieku, w Polsce zaczęła się pojawiać z prawie pięćdziesięcioletnim opóźnieniem, ale udało się tu wypracować jej specyficzną odmianę będącą zwrotem w refleksji
filozoficznej56.
W Polsce filozofia spotkania rozwijała się i przebiegała w dwóch różnych kierunkach.
J. Tischner jako myśliciel religijny tworzył swoją koncepcję obok Andrzeja Nowickiegohistoryka filozofii, teoretyka kultury i religioznawstwa z warszawskiego i lubelskiego ośrodka akademickiego. A. Nowicki tworzył nurt filozofii spotkania religijnie niezależnego w
postaci „inkontrologii” a także spokrewnionych z nią konstrukcji teoretycznych i metodologicznych. Natomiast ksiądz J. Tischner jako filozof i teolog z Krakowskiego środowiska
filozoficznego i kościelnego rozwijał w nurcie katolickim inną niż pierwszy agatologiczną
koncepcję spotkania57.
Ksiądz J. Tischner przenosząc swoje rozważania na spotkanie z drugim porusza ważną
kwestię zaufania. Podkreśla, że w ludzkim życiu nie jest możliwa rezygnacja z prowadzenia
jakiejś gry, zakładania masek, bo istnieje niewiele sytuacji, [...] w których możemy stanąć
wobec ludzi bez jakiegoś zakłamania. Okres rachunku sumienia sprawia, że gra i maski nie
maja już żadnego znaczenia. W zaufaniu do Boga jako ojca -jak w przypowieści biblijnej
o synu marnotrawnym/ o miłosiernym ojcu- człowiek wierzy, że Bóg wiedzący wszystko
może stanąć ponad jego grzechem i ma odwagę przyznać się do grzechu przed sobą i przed
Nim58. W spotkaniu z innymi ludźmi ksiądz J. Tischner uważa za najbardziej moralną po-
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stawę szczerości, czyli autentyzm- bycie sobą. Wyraża się przez to prawda wcielona
w człowieka, który powinien znać swoje miejsce wśród ludzi bez poniżania się i wywyższania59.
Jako że ksiądz J. Tischner był w pewnym okresie uczniem i protegowanym profesora
Karola Wojtyły- późniejszego Papieża Jana Pawła II, warto poświęcić choć marginalną
uwagę jego koncepcji dialogu, z której ów duchowny poświęcił jedną z centralnych płaszczyzn swojej filozoficznej i eklezjalnej działalności. Według Jana Pawła II dialog jest głównym i niezbędnym elementem każdej etycznej myśli ludzkiej. Jest poszukiwaniem tego, co
jest i co pozostaje ludziom wspólne, dobre, prawdziwe i sprawiedliwe, nawet w sytuacji
napięcia sporów i konfliktów. Najistotniejsze w nim jest dostrzeżenie bliźniego. W swoim
założeniu istniejący jako wymiana międzyludzka i możliwy do zrealizowania dzięki ludzkiej
mowie, w rzeczywistości jest wspólnym poszukiwaniem. Wynikiem dialogu miłości jest
braterstwo Dialog jest jednak nie tylko wymianą myśli, ale również w pewnym sensie „wymianą darów”. Decydująca w dialogu jest jedność wobec różnic. W dzisiejszych czasach,
podkreślał Jan Paweł II, zachodzi konieczność, żeby chrześcijanie byli bardziej świadomi
tych elementów, które nas łączą.
Innym ważnym rysem dialogu według tego Papieża jest to, że leży on na jedynej drodze
do samospełnienia człowieka: zarówno poszczególnych osób, jak też każdej ludzkiej
wspólnoty. Wydaje się wprawdzie, że pojęcie „dialog” wysuwa na pierwszy plan moment
poznawczy- dia-logos, lecz każdy dialog ma również wymiar całościowy, egzystencjalny. Jeśli
modlitwa stanowi „duszę” odnowy ekumenicznej i dążenia do jedności, to w niej też zakorzenia się i z niej czerpie moc to wszystko, co Sobór określa jako „dialog”. Jak widać z
powyżej przytoczonych przykładów, ksiądz J. Tischner przejął wiele do swoich koncepcji
ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego od Jana Pawła II, dla którego te dwie kategorie
były podstawowymi elementami a zarazem duszpasterskimi priorytetami. Wkład działalności intelektualnej J. Tischnera w rozwój koncepcji dialogu docenił sam Papież, ujmując jej
ocenę w słowach: „Był obdarzony niezwykłym talentem obserwacji świata i życia.
A wszystko, co dostrzegł, odnosił do Boga, który jest miłością. W tej perspektywie tworzył
podwaliny do realizacji idei dialogu ze wszystkimi ludzi dobrej woli, również tymi, którzy
nie zaznali łaski wiary. Filozof i teolog, który był otwarty na człowieka a równocześnie
nigdy nie zapominał o Bogu. Stworzył duchowe podwaliny etyki solidarności, która dziś
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nadaje kierunek trudnym zmaganiom narodu polskiego o taki kształt demokracji, w której
byłaby respektowana godność każdej osoby ludzkiej” 60.
Jak można po przyjrzeniu się pracy intelektualnej i duszpasterskiej księdza J. Tischnera
zauważyć, ważniejsze dla niego niż filozofia medytacyjna okazywało się zawsze nachylenie
ku drugiemu człowiekowi- kształtowanie filozofii mającej w zamiarze „naprawianie” świata.
Jak zauważył K. Tarnowski- jego [...] wewnętrzne poczucie i szacunek dla ludzkiej wolności
prowadziły go prosto w objęcia filozofii podmiotu, fenomenologii i filozofii dialogu61. Jak
natomiast podkreślał R. Panasiuk słowa Tischnera, filozofem chrześcijańskim nie powinien
być […] mistrz subtelnych rozróżnień pojęciowych, żywiący się Arystotelesowymi i Tomaszowymi konstrukcjami dotyczącymi natury bytu i kosmosu, ale wrażliwy na problemy
ludzkiej biedy, współczujący z bliźnimi, bliski trapiącym ich problemom, duchowy ich
przewodnik, myślący razem z nimi, towarzyszący im w ich dramacie ziemskiego pielgrzymowania współwędrowiec62. U S. Barszczaka czytamy, że głównym założeniem filozofii
J. Tischnera jest to, że […] człowiek jako byt relacyjny implikuje bycie ukierunkowanym,
otwartym na, nastawionym na inne relacje, różne od niego, które go obejmują i kreują
w nieustanną symbiozę63. J. Kwapiszewski natomiast zauważa w filozofii J. Tischnera, że
jako idealista przyjmuje założenie, że wszystkie działania życiowe ludzi można poznać
o tyle, o ile są one zakorzenione w myśleniu i występują jako jego rezultat, jako skutek
założonych w nim wartości. Wynika z tego, że rzeczywista zmysłowo-przedmiotowa działalność ludzi jest warunkowana działalnością ducha. W oparciu o idealistyczne przesłanki
J. Tischner pragnął przez swą działalność filozoficzną kształtować świadomość społeczną
w kierunku przyjętego przez siebie modelu64.
Filozof ten i duszpasterz szukał inspiracji u wielu myślicieli. Fascynował się filozofią
Platona, św. Augustyna, Kartezjusza, mistyką Mistrza Eckharta, J. Taulera i świętego Jana
od Krzyża, filozofią Pascala, S. Kierkegarda, M. Ricouera. W filozofii świętego Augustyna
J. Tischner dostrzegł dramat dobra i zła. Największy wpływ na niego wywarli jednak
F. Hegel, E. Husserl, R. Ingarden, M. Scheler, M. Heidegger, F. Rosenzweizg i E. Lévinas.
F. Hegel był dla Tischnera głównie piewcą rozumnej wolności. E. Husserl i R. Ingarden
dali mu metodę. F. Rosenzweiga cenił za jego zasadę dialogiczną: Ja jest darem tego, kto
60
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mówi do mnie Ty oraz zasadę niesprawdzalności tożsamości ludzkiej do świata lub Boga.
Za nim pojmował objawienie jako to, co dzieje się między osobami. Z polskich myślicieli
obok R. Ingardena, pewien wpływ na Tischnera mógł wywrzeć K. Wojtyła, szczególnie
jego otwarcie na problematykę wolności, autentyczności i jedności osoby, a także jej etycznego działania i filozofia dialogu. Bliski J. Tischnerowi był również A. Kępiński Uważał
jego myśl za swoistą odmianę polskiej filozofii nadziei i uznawał go za jednego z najlepszych znawców polskiej melancholii. Pod jego wpływem napisał między innymi „Ludzi z
kryjówek”. Z teologów największy wpływ na J. Tischnera wywarł święty Jan od Krzyża, H.
Urs von Balthasar i H. de Lubac, z pisarzy i poetów Dante, W. Szekspir, F. Dostojewski,
C.K. Norwid, W. Gombrowicz, B. Leśmian, Z. Herbert 65.
Mimo że, J. Tischner jako filozof i duszpasterz był całkowicie zaangażowany w sprawy
społeczne a jego filozofia okazała się bardzo oryginalna, nie brakowało kontrowersji wokół
jego osoby. W gronie oceniających go miał również wielu przeciwników. Początkowo
przedstawiciele środowiska konfesyjnego ostro zwalczali twórczość J. Tischnera. Później
natomiast środowisko to podzieliło się na dwie części. Jedna z nich stała się gorącym zwolennikiem twórczości J. Tischnera. Druga natomiast nadal nie mogła mu wybaczyć podważania założeń tomizmu. Należy jednak podkreślić, że wówczas krytyka ta dotyczyła jedynie
stanowiska J. Tischnera wobec krytyki doktryny, nie zaś jego osoby, w której widziano
odpowiedzialnego partnera. W 1984 roku pojawiły się też za granicą wypowiedzi krytyczne
w stosunku do J. Tischnera w „Studi Cattolici”, gdy okazało się, że Watykan nie zamierzał
odchodzić daleko od tradycyjnych koncepcji teologii i wiary 66.
Summary
The present article ist devoted to philosophy of dialog, otherwise philosophy of
meeting, wich has been singled out in tweentieth years of XX century, mainly within
religion. Captivation of the philosopy within three religion: Judaism, Catholicism and
Protestantism exists independently and theit views differ within the confines of individual
captivation concerning. Philosophy of dialog of priest Joseph Tischner belong to concept
within the confines of catholic religion. Below will be presented individual postulates from
captivation philosophy basing on personalism and phenomenology method of J. Tischner.
It will be showed also here, which themes took J. Tischner alive word taking advantage
equal as well as publications.
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T. Gadacz, Historia filozofii wieku nurty tom 2. neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, dz. cyt.
J. Kwapiszewski, Filozofia ks. Józefa Tischnera jako źródło dialogu, dz. cyt., s. 117.
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Wojciech Słomski, Jak rozumieć filozofię współczesną,
Wydawnictwo Europejskiego Kolegium Edukacji
w Warszawie, Warszawa 2012, 169 s.
Książka Wojciecha Słomskiego Jak rozumieć filozofię współczesną jest merytoryczną kontynuacją pracy Myśląc o filozofii współczesnej. O ile poprzednia praca koncentrowała się głównie
na relacjach: filozofia i filozof a społeczeństwo, to praca Jak rozumieć filozofię współczesną
omawia głównie relację filozofii współczesnej i nauk szczegółowych. Nie jest to jedyny
temat tej pracy. Można wyróżnić w niej przynajmniej kilka ważnych tematów: 1. Trudność
w zdefiniowaniu filozofii w XXI wieku; 2. Relacje pomiędzy filozofią a naukami szczegółowymi; 3. Relacja pomiędzy filozofią a dziedzinami pokrewnymi, jak np.: religioznawstwo
czy politologia; 4. Próby odróżnienia filozofii autentycznej od filozofii pozornej; 5. Rzut na
filozofię modernistyczną; 6. Pytania o przyszłość filozofii.
Słomski zauważa, że obecnie bardziej niż kiedykolwiek przedtem mamy trudności
w zdefiniowaniu filozofii. Oddzielenie filozofii od literatury i sztuki wydaje się dzisiaj niemożliwe, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, że w wielu przypadkach literatura, sztuka i filozofia
zmierzają do tego samego celu, czyli do wyrażenia „prawdy o człowieku”(s. 18).
Mogłoby się komuś wydawać, że rozwiąże sprawę wprowadzenie kryterium formalnego.
Polegało by ona na tym, że zaliczamy do filozofii teksty, które ukazały się w czasopismach
filozoficznych. Kryterium to nie daje możliwości odróżnienia filozofii autentycznej od tego,
czym filozofia jest, tylko z nazwy, czyli stwarza pozór filozofii. Ale o tym później.
Rozważania o nie możliwości zdefiniowania filozofii kończą się słusznym stwierdzeniem: paradoksalnie to właśnie brak powszechnie akceptowanej definicji filozofii stanowi jedną z głównych
przyczyn rozwoju filozofii i pojawienie się wciąż nowych idei filozoficznych. Każdy twórczy filozof pojmuje
przedmiot, metodę oraz cele filozofii na swój własny indywidualny sposób (s. 20-21).
Już z tej uwagi widać dlaczego filozofia jest dziedziną elitarną w świecie rządzonym
przez mentalność metkową, mentalność klienta kupującego w supermarketach. Podobnie
filozofia nie jest dostępna mentalności opcji wziętych z programów komputerowych. Nie
kupuje się tego, co nieokreślone i nie wchodzi się w zakładkę, która nie ma określenia,
ponieważ takich zakładek po prostu nie ma.
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Te trudności w zdefiniowaniu filozofii, które istniały zawsze w filozofii współczesnej
zdają się nasilać. Dziedzina ta jest współcześnie o wiele bardziej zróżnicowania niż kiedykolwiek (s. 25).
Chcąc dzisiaj zaliczyć do filozofii tylko to, co należy do niej w oczywisty i ogólnie akceptowalny sposób musielibyśmy bardzo ją okroić (s. 25).
Prawdziwa twórcza filozofia jest dzisiaj dziedziną o wiele bardziej zróżnicowaną od każdej popularnej postaci filozofii i zabieg taki nie miałby sensu – zauważa Słomski (s. 25, 26).
Nie rozwiąże problemów zdefiniowania filozofii współczesnej żadne kryterium formalne: Jeżeli zatem bierzemy pod uwagę ukazujące się w danym okresie publikacje z dziedziny filozofii, to
określenie „filozofia w XXI wieku” wydaje się być całkowicie uprawnione, jest bowiem oczywiste, że tak
ukazująca się obecnie literatura filozoficzna różni się pod wieloma względami od tego, co ukazywało się w
minionych dekadach (s. 26).
Twierdzenia dotyczące prób zdefiniowania filozofii XXI wieku autor kończy uwagą: (…)
nie możemy pytać, czym jest filozofia XXI wieku, lecz co najwyżej czym filozofia być powinna, i to według
kryteriów, których wybór pozostaje sprawą całkowicie arbitralną (s. 27)
Czy to jest bardzo pesymistyczny wniosek? I tak, i nie. Należy go rozumieć w kontekście
całej tradycji filozoficznej, której ważność nie ulega dla autora żadnej dyskusji. Po drugie.
Filozofia jest próbą namysłu nad ukrytymi założeniami nauk szczegółowych, co wyznacza
cel oraz powagę pytań i rozstrzygnięć filozoficznych. Z poprzedniej pracy autora Myśląc
o filozofii współczesnej wiemy, że społeczna funkcja i odpowiedzialność filozofia jest nadal
bardzo poważnym kryterium, wszelkiego filozoficznego namysłu. W ten sposób brak jednego niepodważalnego kryterium pozwalającego zaliczyć jakąś refleksję do filozofii wskazuje według Słomskiego po raz kolejny na kreatywność jaką może i powinna odznaczyć się
królowa nauk humanistycznych (s. 27-28).
Sytuacja umożliwiająca współczesnemu filozofowi kreatywność prowadzi, według autora, do jednego ale zasadniczego pytania: jak odróżnić filozofię autentyczną do pozornej,
czyli takiej, która posługując się pojęciami filozoficznymi sugeruje autentyczny, ważny
i odpowiedzialny namysł. Czy zawsze potrafiliśmy poznać płytkie żonglowanie pojęciami
filozoficznymi obliczone na ciekowość?
Pytanie o definicję filozofii to nowość w humanistyce europejskiej. W poprzednich wiekach ono nie padało ponieważ paradygmaty myślenia filozoficznego były wystarczająco
określone (s. 10-11, 52).
Dzisiaj zostaliśmy zmuszeni do znalezienia kryteriów, według których moglibyśmy odróżnić autentyczną refleksję filozoficzną od jałowych sporów (s. 81).
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Autor uważa, że zadanie to jest pierwszoplanowe dla filozofii i ważne dla społeczeństwa.
Filozofia „pozorna” buduje modele „autentycznego” życia, pełniące funkcję drogowskazów pozwalających
nadać sens rzeczywistości, wywierając jednocześnie rodzaj intelektualnej presji nakłaniającej do przyjęcia
tychże modeli. Zaliczyć tutaj można nie tylko wielkie dwudziestowieczne ideologie, u których podstaw
leżała zawsze mniej lub bardziej wyrafinowana teoria filozoficzna, lecz także niektóre prądy w filozofii
dwudziestego pierwszego wieku, które nie przekształciły się wprawdzie w ideologię choć odnieść można
wrażenie, że stały się one rodzajem światopoglądu, pełnią w wymiarze jednostkowym funkcję analogiczną
do tej jaką w wymiarze społecznym pełniły właśnie ideologie (s. 85).
Przykładem takich kierunków filozoficznych są według autora psychoanaliza, marksizm
i egzystencjalizm. Pomimo tych jaskrawych przykładów filozofii pozornej sformułowanie
kryterium pozwalającego odsiać ziarno od plewu na niwe filozoficznej nie jest łatwe – pisze
Słomski. Wprowadzając (pozytywne) kryterium zgodności z nauką, matematyką, czyli kryterium pojęciowej jasności, należałoby usunąć z filozofii nawet niektórych jej filozofów,
łącznie z Krytyką czystego rozumu Immanuela Kanta. Wymóg pojęciowej jasności według
postmodernistów wyrugował z filozofii to, co indywidualne, niepowtarzalne i niewyrażalne
pojęciowo. (s. 88).
Takim kryterium nie może być też samoświadomość własnych założeń, która jak się
wydaje odróżnia filozofię od poezji; (…) zawsze bowiem okaże się, że u podstaw określonej filozofii
leżą założenia, do których ujawnienia i zakwestionowania filozofia ta nie była zdolna (s. 94).
Może tedy zamiast mówić o autentycznej filozofii należałoby mówić o autentycznym filozofowaniu – pyta autor. Ale i to kryterium nie wystarcza, bo dotyczy postawy myśliciela
a nie wyników myślenia. Na nic nie przyda się wprowadzenie kryterium kontynuowaniu
tradycji, na nic kryterium jej zaprzeczenia w filozoficznym dążeniu do autentycznego, nieskrępowanego przez autorytet tradycji poznawaniu rzeczywistości (s. 95).
Te rozważania o potrzebie i możliwościach, a może niemożliwościach odróżnienia filozofii autentycznej od filozofii pozornej autor kończy znaczącymi zdaniami: Nawet więc, jeżeli
dany rodzaj rozważań filozoficznych spełnia wszystkie warunki rzetelnej filozofii, które wymienione zostały powyżej, to i tak grozi mu przekształcenie się w filozofię pozorną, rezygnującą z tych czy innych względów z podejmowania najważniejszych problemów filozoficznych. Z drugiej jednak strony pomiędzy filozofią
autentyczną a filozofią pozorną istnieje pewna przestrzeń poszukiwań, o której nie da się niczego konkretnego powiedzieć, gdyż jest ona obszarem kształtowania się nowych idei i stylów filozofowania. W przestrzeni tej nie obowiązują żadne ustalone reguły, toteż nie potrafimy przyporządkować jej do żadnej dziedziny wiedzy o ściśle określonych celach i metodach badawczych. Jeżeli w ogóle można mówić o postępie
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w filozofii, to postęp ten dokonuje się właśnie w owej przestrzeni, z niej bowiem wywodzą się wszelkie
nowatorskie pomysły i programy badań filozoficznych. (s. 105).
Tym obszarem „pomiędzy” wydaje się postmodernizm. To właśnie postmoderniści wysunęli postulat uwolnienia filozofii od kryterium zgodności z nauką. Oznacza to suwerenność filozoficznej refleksji, co jak mi się osobiście wydaje jest sprawą kapitalną w sytuacji
coraz większego zwłaszcza naszych umysłów przez naukę. Postmodernistyczna teza o
egzystencjalnej niewystarczalności nauki jest według Słomskiego zbieżna z postawą starożytnych sceptyków. Postawa ta zaowocowała, tak w starożytności, jak i współcześnie zwrotem ku problematyce etyczno-moralnej (s. 118). Oczywiście autor zauważa istniejące tutaj różnice
(s. 118-119), ponieważ sceptycyzm współczesnych postmodernistów różni się znacznie od
myśli sceptyków starożytnych.
Mając na myśli pokusy i obserwacje jakim ulegały w przeszłości różne kierunki filozoficzne, które dużo bardziej niż postmodernizm spełniały kryteria jasności, autor formułuje
bardzo ciekawą obronę postmodernistycznej refleksji. Kończąc ten wątek pisze:
(…)zaryzykować można tezę, że filozofia „literacka”, odrzucająca pokusę formułowania skończonych,
zamkniętych interpretacji, jest w stanie powiedzieć nam o owych zjawiskach i zagrożeniach dużo więcej niż
filozofia wyrastająca z tradycji oświecenia. (s. 145).
Na antypodach filozofii postmodernistycznej jest filozofia nauki, bazująca na odkryciach
naukowych i uzgadniająca swoje twierdzenia ze stanem nauk szczegółowych. Słomski nie
ma wątpliwości, że chcąc zdefiniować filozofię XXI wieku należy pokazać jej stosunek do
nauk szczegółowych. Tego zagadnienia nie można już dzisiaj pominąć. Autor omawia
różne aspekty tego problemu. Zauważa na przykład, że filozofia, która programowo podejmuje tylko te zagadnienia, jakie rozstrzygają nauki przyrodnicze popada z konieczności
w redukcjonizm. Taka filozofia musi również zrezygnować z ideału człowieczeństwa, ze
wskazywania jaki człowiek powinien być. Zakłada się tutaj, że człowiek podlega tym samym
deterministycznym prawom co wszystkie inne gatunki i nie ma zdolności wykraczania poza te prawa,
a tym samym nie zachodzi zasadnicza różnica pomiędzy zachowaniami człowieka a zachowaniami organizmów stosujących te same co człowiek strategie przetrwania). (s. 60-61, 103)
Zajmowanie się etyką normatywną i w ogóle szeroko pojęta duchowością jest cechą
wspólną filozofii i religii oraz mitu. Na tym polu trudno jest odróżnić filozofię od religii.
Tutaj może nam pomóc zwrot filozofii w kierunku ścisłości i dowodliwości czyli właśnie
w stronę nauki. Stawia to filozofię w bardzo niezręcznej sytuacji, ponieważ nie istnieje dla
filozoficznej refleksji absolutny punkt wyjścia i absolutnie pewny dowód (s. 91-92).
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Paradoksalnie ale to właśnie trudne położenie filozofii staje się jej siłą, ponieważ stwarza
niejako obowiązek poddania krytycznej refleksji własnych jawnych i ukrytych założeń.
Wielu filozofów uważa, że cechą, która odróżnia filozofię od nauk szczegółowych, jest jej bezzałożeniowość. Przez bezzałożeniowość można rozumieć bądź brak jakichkolwiek założeń mających wpływ na to,
co i jak myślimy o rzeczywistości, bądź też zdolność do poddawania przyjmowanych przez siebie założeń
krytycznej analizie. Można oczywiście wysunąć zastrzeżenie, że myślenie, którego nie ukierunkowują
żadne założenia co do natury rzeczywistości oraz natury samego myślenia, jest ideałem, którego w praktyce
osiągnąć nie sposób. Ideał ten powstaje jednak jedynie na płaszczyźnie myślenia jednostkowego, tzn. dotyczy tego, jak każdy z nas postrzega otaczającą go rzeczywistości, nie zaś sposobu opisywania i wyjaśniania
tej rzeczywistości przez poszczególne dyscypliny naukowe. Tymczasem teza o bezzałożeniowości filozofii
odnosi się do filozofii jako dziedziny będącej efektem zbiorowego wysiłku poznawczego. (s. 93)
Filozofia ma obowiązek również uczynić naukę swoim własnym przedmiotem, starając
się odpowiedzieć na pytanie, czym jest nauka, czym jest teoria naukowa, w jaki sposób
możliwy jest postęp w nauce, czym jest poznanie naukowe (s. 97).
To jednak nie rozstrzyga czy dany myśliciel powinien uważać swoje rozważania za część
nauki czy za odrębny od nauki rodzaj poznania. Nie rozstrzyga również, czy filozofia powinna liczyć się z wynikami nauk szczegółowych czy nie. Ta autonomiczność filozofii jest
bardzo bliska autorowi. Jako argument za autonomicznością filozofii wobec nauki przytacza dość powszechne oczekiwanie aby filozofia stawała się interpretacją faktów naukowych
co niesie wymóg autonomiczności obydwu dziedzin (s. 98).
Z drugiej strony podaje też argument za pewną jednością czy choćby niesprzecznością
pomiędzy filozofią i naukami szczegółowymi. Filozoficznej proweniencji jest również pojęcie normy
(odgrywające kluczową rolę w np. pedagogice) a także pojęcia motywu, przyczyny, celu itd. Już zatem
choćby z tego powodu problem przejścia od myślenia naukowego do myślenia filozoficznego wydaje się być
problemem sztucznym, opiera się bowiem na nieuzasadnionym założeniu co do odrębności obydwu tych
rodzajów myślenia. (…)Wydaje się wszakże oczywiste, że twierdzenia filozofii nie mogą popadać
w sprzeczność z odkryciami nauk szczegółowych i już choćby z tego powodu filozofia nie tylko może czy
powinna, lecz jest wręcz zmuszona do pewnego rodzaju uzgadniania własnych twierdzeń z danymi naukowymi. (s. 99)
Jednak filozofia nie ma zadania dostarczać wiedzy o różnych fragmentach rzeczywistości
jak nauka ale zbliżyć nas do tajemnicy naszego człowieczeństwa, twierdzi Słomski zgodnie
z takimi autorytetami jak Karl Jaspers, Simone Weil, Emmanuel Mounier. Dlatego odpowiedzialny filozof nie daje się zwieść popularnym przekonaniom o ciągłym postępie, którym hołdują ludzie nauki.
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Z tych różnorodnych rozważań nad stosunkiem filozofii i nauki, a których tylko małą
część tutaj zrelacjonowałem, płynie według autora wniosek, że filozofia nie może rozwijać się
w całkowitej izolacji od nauki. Nie oznacza to, że powinna odnosić się wprost do wyników
nauk szczegółowych.
Dopuszczalna jest według Słomskiego refleksja filozoficzna, która stanowi uogólnienie
nauk szczegółowych, jak i refleksja która odnosi się do obszarów rzeczywistości, które nie poddają
się poznaniu naukowemu (s. 102).
Konflikt pomiędzy filozofią a nauką nie jest konieczny. Możliwy jest dialog pomiędzy
tymi dziedzinami. Autor zaraz zgłasza wątpliwość do skutków zbyt ścisłej integracji filozofii z nauką (s. 128).
Być może chodzi mu o mezalians filozoficzno-naukowy Pierre’a Teilharda de Chareclin
lub ostatnio modne syntezy fizyki i filozofii tworzone w niezbyt dobrym stylu. Stosunek
pomiędzy filozofią a nauką jest skomplikowany z racji niejednorodności filozofii. Nie istnieje
rzecz jasna jedna relacja łącząca filozofię z naukami szczegółowymi, ponieważ nie istnieje jedna filozofia.
Relacji tych jest tyle, ile istnieje obecnie nurtów filozoficznych. Ściśle rzecz biorąc, należałoby zatem rozpatrywać relacje łączące poszczególne nurty i szkoły filozoficzne z poszczególnymi naukami lub nawet poszczególnymi subdyscyplinami czy tez nurtami w obrębie nauk szczegółowych.
Podkreślić wreszcie należy, że zachodzi także zależność odwrotna, tzn. także filozofia wydaje się mieć
istotne znaczenie dla nauki. Pojęcia, którymi posługuje się fizyka jako pojęciami „ilościowymi”, takie jak
przestrzeń, energia, przyczynowość, prawdopodobieństwo itd., nawet dla fizyków pozostają niezrozumiałe
tak długo, jak długo nie nada się im odpowiedniej interpretacji filozoficznej.(s. 131-132). To zdanie
znajduje potwierdzenie w wypowiedziach współczesnych fizyków: Einsteina, Heisenberga,
Feynmana i innych.
Z samej rozległości i doniosłości analiz dotyczących relacji filozofii i nauk szczegółowych wynika to, iż wiele pojęć filozoficznych zadomowiło się w naukach przyrodniczych
oraz w światopoglądach zbudowanych na wynikach tych nauk. Choć z jednej strony nasza
świadomość jest zawłaszczona przez naukę w jej popularnym wydaniu to nie możemy się
obejść bez pojęć, które stworzyła filozofia. Umysły współczesnych skazane są na niepewny
mezalians nauki z filozofią. Jest to mezalians bardzo trudny i jedynie nieświadomość, iż
właśnie go uprawiamy ułatwia nam jego znoszenie. Na tę właśnie nieświadomość książka
Słomskiego jest jak kubeł zimnej wody dla ucinającego sobie drzemkę, śniącego o tym, że
wszystko jest dobrze w naszym obrazie świata.
Czy w tej sytuacji niezagraża nam jakieś gwałtowne powszechne otrzeźwienie, którego
skutkiem będzie rezygnacja bądź to z filozofii bądź z nauki jak bywa w przypadku niektó-

Lumen Poloniae – NR 2/2012

Recenzje

221

rych sekt? Czy może przyszłość filozofii jest zagrożona? A może powinniśmy oczekiwać jej
rychłej a wielkiej popularności i niesłychanego rozwoju?
Na te pytania autor daje umiarkowane odpowiedzi. Nie jest ani katastrofistą ani entuzjastą. Zauważa, że od dawna nie pojawiły się w filozofii obiecujące stanowiska nie licząc
krótkotrwałych mód intelektualnych takich jak egzystencjalizm czy marksizm. Kreatywna
lub nie; filozofia i tak będzie potrzebna w przyszłości, chociażby dla zrozumienia odkryć
technologicznych, spotkania kultur i globalizacji. Nie jest dziełem przypadku, że w centrum owej
filozofii pozostaje problematyka antropologiczna. Szybkość przemian zachodzących we współczesnym
świecie sprawia, że człowiek staje wciąż przez coraz to nowymi sytuacjami, którym sprostać może jedynie
filozofia odrzucająca tradycyjne, zakorzenione w przeszłości schematy myślenia. Jeżeli nawet nie jest ona
w stanie rozwiązać nowych problemów lub chociażby wystarczająco jasno ich sformułować, to bez wątpienia
umożliwia ona dostrzeżenie związanych z nimi zagrożeń. Należy się więc spodziewać, że pojawienie się
nowych problemów wynikających z rozwoju nowoczesnych technologii, globalizacji czy konfliktu kultur
w dużym stopniu ukierunkuje dyskusje filozoficzną. (s. 43, 44-45, 142).
Mimo to, że filozofia okaże się potrzebna w przyszłości Słomski nie wróży jej wielkich
sukcesów. Uważa, że w zetknięciu z nowymi zjawiskami filozofia okaże się równie bezradna jak
bezradna okazała się w XX wieku, że refleksja filozoficzna w zetknięciu z tymi nowymi zagrożeniami
nie zdoła wypracować propozycji, które pozwoliłyby zarówno samej filozofii, jak i elitom intelektualnym
zająć wobec tych problemów właściwą postawę (s. 45).
Pomimo tych raczej pesymistycznych prognoz autor uważa, że powinniśmy oczekiwać
od przyszłej filozofii, aby przestała rywalizować z nauką i ją naśladować. Powinna ona przypominać o podstawowych wartościach a także starać się poszukiwać odpowiedzi na fundamentalne pytania
związane z ludzką egzystencją. Powinna także przypominać o drzemiących w człowieku tendencjach do
autodestrukcji i konieczności przeciwdziałania tym tendencjom (s. 49).
Filozofia będzie potrzebna i ważna choć nie należy oczekiwać od niej zbyt wiele. Sowa
Minerwy wylatuje o zmierzchu, kiedy pewnym problemom nie można już zapobiec, gdyż
stały się faktem.
Zdecydowanie na korzyść filozofii przemawia jednak to, że niezależnie od warunków historycznych w zmienionej formie formułuje podobne wnioski. To dowód, że filozofia nie
jest li tylko subiektywną i nic nie znaczącą fantazją (s. 139-140).
Ale nawet różne tezy jakie filozofia formułowała i różne metody myślenia świadczą o jej
dotychczasowej sile. Przypuszczalnie podobnie będzie w przyszłości. Nie sposób natomiast
przewidzieć, czy w najbliższym czasie pojawią się nowe, oryginalne koncepcje filozoficzne, pozwalające
spojrzeć z nowej perspektywy na dyskutowane obecnie zagadnienia. Od kilkudziesięciu lat wydaje się

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

222

Andrzej Korczak

panować w filozofii pewien zastój przejawiający się właśnie brakiem nowatorskich teorii, co niektórych
krytyków skłania do pesymizmu dotyczącego możliwości poznawczych filozofii. Skoro bowiem porażkę
poniosły wszystkie liczące się dwudziestowieczne projekty filozoficzne, a filozofia, której zakres i tak
starano się w XX w. mocno ograniczyć, okazuje się niezdolna do ostatecznego rozwiązania najbardziej
nawet szczegółowych i nieistotnych problemów, to być może dziedzina ta po prostu wyczerpała swoje możliwości i w przyszłości będzie istnieć co najwyżej jako dyscyplina akademicka, sztucznie utrzymywana przy
życiu przez instytucje dydaktyczne.(s. 158-159).
Nawet gdyby okazało się, że twórczość filozoficzna już wyczerpała swoje możliwości
dając już wszystkie możliwe dla homo sapiens egzystencjalne postawy, pytania i odpowiedzi,
to i tak jest czymś wartościowym. Ta wartość polegałaby na inspirowaniu, kierowaniu
i motywowaniu do odrywania głębszego wymiaru człowieczeństwa. Podtrzymywanie filozofii w instytucjach dydaktycznych nie byłoby więc sztuczne ale byłaby wyrazem duchowej
potrzeby wznoszenia się ponad potrzeby praktyczne i realizowaniu potrzeb wyższego rzędu. Jeżeli te wyższe potrzeby nie skończą się to nie skończy się i filozofia, choć może nowe
stanowiska jakie pojawią się w przyszłości dadzą się sprowadzić do pewnej liczby postaw
pytań, odpowiedzi już istniejących w dotychczasowej filozofii.
Generalnie autor nie bawi się w proroctwa, a wskazuje powinności przyszłej filozofii. Są
one zrozumiałe po doświadczeniach XX wiecznych totalitarnych. Stawia na umiarkowany
optymizm ze wszystkimi zastrzeżeniami, o których wspomniałem. Zauważa stymulujący
wpływ nowoczesnej fizyki na filozofia ale nie przeczenia tego zjawiska. Dostrzega grożącą
filozofii specjalizację, instytucjonalizację i formalizację ale nie przesądza czy filozofia przyszłości będzie umiała prowadzić sobie z tymi zagrożeniami i spełnić społeczne oczekiwania.
Prawie zbyteczne jest pisać o tym, że książka napisana jest klarownym, zrozumiałym językiem, ponieważ u Słomskiego to standard do którego zdołaliśmy się przyzwyczaić. Jednak w przypadku tej pracy, w której autor próbuje zdefiniować współczesną filozofię
i określić jej relację z nauką, klarowność ta ma większe znaczenie niż w przypadku rozważań o społecznym kontekście filozofii, jakie mieliśmy w poprzedniej książce Słomskiego.
Z drugiej zaś strony ta klarowność wypowiedzi świadczy niewątpliwie o ścisłości i jasności
myślenia. Jeżeli więc autor odznaczający się tak jasnym i ścisłym myśleniem wskazuje na
filozofię postmodernistyczną jako na obszar obiecujących dla przyszłej refleksji i filozoficznej to jesteśmy zmuszeni nad tym się zastanowić, czy lubimy postmodernizm czy nie.
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Wojciech Słomski, Jak rozumieć filozofię współczesną,
Wydawnictwo Europejskiego Kolegium Edukacji w Warszawie, Warszawa 2012, 169 s.
Współczesna nauka określając teoretyczne podstawy lepszej, bezpieczniejszej i bardziej
komfortowej przyszłości ma ciągle wyraźny problem z określeniem celu ku któremu powinien podążać świat. Filozofia jako nauka bywa interpretowana na wiele sposobów, tak
naprawdę to ciągle nie wiadomo czy jest nauką zastanawiającą się nad genezą ludzkich
myśli, czy raczej kreuje pewien sposób myślenia, a może nadaje kierunek rozwoju myśli
ludzkiej. Jeśli tak jest rzeczywiście, to być może dokonuje się to dziś zbyt często bez dogłębniejszej analizy nad ich przyczynami i ich różnorodnością.
Już na wstępie swej książki autor stawia pytanie co to jest filozofia współczesna? (s. 9). Jest to
pytanie jak najbardziej na miejscu, gdyż filozofia jako taka powstała wiele wieków temu.
Przez ten czas zmieniło się w niej tak dużo i tak wiele wiedzy przybyło, że idee humanizmu
powinny zostać wreszcie urzeczywistnione. Tymczasem istnieje ciągłe zapotrzebowanie na
nowe spojrzenie na kondycje człowieka uwzględniające zarazem całokształt dorobku myślowego ludzkości. Być może chodzi tylko o wykreowanie pewnego modelu przewodniego,
ogół powinien się dostosowywać zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami. W tym
właśnie można upatrywać potrzeby ciągłego uprawiania filozofii.
Według autora filozofia na tyle wkroczyła we wszystkie dziedziny nauki, że tym samym
również ona podlega ocenie według kryterium przydatności. Tymczasem filozofia łączyć
się zdaje w sobie teoretyczne rozważania ze wskazówkami praktycznymi, co
w konsekwencji skutkuje brakiem zgody na to czym w zasadzie ona jest. Wojciech Słomski
słusznie zauważa: gdybyśmy jednak definicję, zgodnie z którą filozofia poszukuje odpowiedzi na owe
fundamentalne pytania, odnieśli do czasów współczesnych, wówczas okazałoby się, że znaczną część tego,
co powszechnie uważa się obecnie za filozofię, musielibyśmy umieścić poza granicami tej dyscypliny, a za
filozofię sensu stricto moglibyśmy uznać wyłącznie te rozważania, które dotyczą zasadniczych problemów
filozoficznych, a więc przede wszystkim problemów metafizyki i epistemologii oraz najbardziej ogólnych
problemów etyki (s. 25). Faktem jest jednak, że współcześnie wszelkie rozważania naukowe
odnosi się do funkcji, jaką spełniają dla człowieka. Jak mniemam czysta filozofia wychodzi
z pewną ofertą, nie daje natomiast żadnych przesłanek, że jest od uszczęśliwiania jednostek.
Praktyczność filozofii musi się zatem wyrażać w czymś innym. Dzięki filozofii przecież
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nauka zyskuje nowe dyscypliny, które z niej się wywodzą tracąc w tym momencie swój
status filozoficzny. Tym samym należy uznać, że to właśnie dzięki filozofii poszerzamy
horyzonty eksploracji ludzkiej myśli i osiągamy nowe, czy też raczej inne możliwości.
Wojciech Słomski do zagadnień filozoficznych zalicza także problemy związane
z szeroko rozumianym życiem społecznym. Takie podejście w tej nauce obowiązuje praktycznie od jej początków, nawet jeśli w starożytności społeczeństwa niejako odgórnie były
podzielone na klasy. Dziś wygląda to inaczej, gdyż zanikły tamte podziały, a w ich miejsce
pojawiły się inne. Tym samym studiowanie klasycznych tekstów filozoficznych nie dostarcza już wiedzy możliwej do bezpośredniego wykorzystania w praktyce. Filozofowie w XXI
wieku wiedzą przecież doskonale, czym jest filozofia jako zbiór tekstów filozoficznych, znają założenia
i główne tezy poszczególnych kierunków filozoficznych, potrafią sformułować własną ocenę podstawowych
idei filozoficznych, ich stosunek do nauki, religii czy polityki itd. (s. 31). Można wysunąć stąd wniosek, że celem filozofii jest doskonalenie tyle, że pojedynczego człowieka a nie całej zbiorowości.
W dalszej części wywodu autor stawia tezę jakoby obowiązkiem filozofii było także
rozwiązanie przyczyn obecnego kryzysu, dlatego też filozofia w XXI wieku będzie musiała odpowiedzieć sobie na pytanie o przyczyny obecnego kryzysu, odpowiedzi tej można zaś poszukiwać wyłącznie
w historii (s. 37). Nie jest to karkołomna hipoteza bo pogarda dla tradycji skutkowała dotąd
wdrażaniem w życie nieludzkich ideologii, które niekiedy również zyskały miano filozoficznych. Szacunek dla tradycji wykazuje, że potrzeby szerokich mas nawet jeśli mają uzasadnienie, to do miana filozofii należeć nie powinny. Kryzys wartości następuje wówczas,
kiedy brak punktu oparcia, a przecież żyjemy w czasach, w których króluje specyficznie
rozumiana tolerancja. Giną natomiast wartości wypracowane przez tradycyjne społeczności, na rzecz uśrednionej wrażliwości, w której jedyną wartością staje się dach nad głową i
pełny żołądek, a rozumu i woli używa się tylko do podtrzymania własnego sposobu życia.
W swojej książce autor porusza wiele wątków związanych z ludzkim myśleniem, choć
w książce dominuje pogląd, że filozofia przede wszystkim wpływała czy wpływa na pozostałe dziedziny nauki. W przypadku niektórych dziedzin, takich jak wspomniana polityka a także
literatura, sztuka można mówić wręcz o przenikaniu pewnych idei filozoficznych oraz idei właściwych dla
tychże dziedzin (s. 54). Jeśli chodzi o politykę to faktycznie przenikają do niej różne nurty
filozoficzne, jednak w ogólnym zarysie pozostaje ona odporna na filozoficzne dywagacje.
W literaturze postęp odnotowujemy raczej ilościowo, a stąd z jakością bywa różnie. Natomiast za sztukę ogólnie pojmuje się tą dominującą, głośną, wcale nie z racji wyjątkowych
wartości estetycznych, ale z racji kwestionowania podstaw kultury. Tu należy raczej uznać,
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że jeśli współczesny artysta nie znajduje inspiracji do wzniesienia się na szczyty wyobraźni,
uderza w ustalony porządek. Wywołuje szum medialny i na tym sprawa się kończy.
Z tych racji uprawianie filozofii staje się sprawą problematyczną, nie wiadomo czy wynosi człowieka ponad jego możliwości, czy może raczej ogranicza go do przeciętnych potrzeb. Dlatego zaryzykować można tezę, że obecnie coraz pilniejsza staje się potrzeba ponownego przemyślenia relacji pomiędzy filozofią i nauką z jednej strony, oraz filozofią a religią (czy też mitem) z drugiej,
aby elementem filozoficznej samoświadomości stało się również niepowodzenie projektów filozoficznych
sformułowanych na początku XX w. (s. 59). Zakładając, że każda nauka wywodzi się z potrzeb
ludzkich, do największych niepowodzeń ubiegłego wieku należy filozofia socjalistycznokomunistyczna. Autor to potwierdza, najściślejszy związek pomiędzy filozofią a rzeczywistością
społeczną zachowała bez wątpienia filozofia marksistowska (s. 67). Założeniem było przecież
stworzenie społeczeństwa zbliżonego do ideału, czyli niemożliwego do dalszego doskonalenia się. Marks w swoich teoriach wziął pod uwagę wszystko prócz zmienności ludzkich
potrzeb. Natura człowieka szuka zmian, podnosi wymagania względem siebie. Więc lepiej
jeśli idzie to w parze z umiejętnością stawiania sobie celów i ich osiągania, niż na drodze
zbiorowej rewolucji.
Autorskie spekulacje na temat świata i człowieka prowadzą do ciekawej konkluzji filozoficznej: nawet jeżeli zgodzilibyśmy się, że filozofia nie powinna podejmować rozważań nad problemami z
natury nierozwiązalnymi (a do takich zdaniem wielu współczesnych myślicieli należą właśnie problemy na
styku filozofii i religii), to głównie płaszczyzny sporów także we współczesnej filozofii przebiegają w zależności od tego, czy uznaje się realne istnienie pewnych przedmiotów czy też nie (s. 90). Trudno zgodzić
się z istnieniem problemów nierozwiązywalnych, jeśli się nawet takie pojawiają to znaczy,
że jakieś rozwiązanie się znalazło. Jedynym problemem zatem może być tylko brak argumentów.
Poprzez kartki książki przewija się wiele pytań, stwierdzeń autorskich rozważających
kondycję człowieka w świecie współczesnym. Wpływ nauki na tę kondycję ma zapewne
znaczenie, choć jeszcze nie do końca określone, bo zmienia się on wraz z postępem nauki:
Wpływ poszczególnych nauk szczegółowych na filozofię wydaje się być tym silniejszym, im bardziej twierdzenia tych nauk odnoszą się do filozofii człowieka. W przeciwieństwie do fizyki, której rozstrzygnięcia
mają przede wszystkim znaczenie teoretyczne, teorie formułowane przez biologów odnoszą się bezpośrednio
do problemów filozoficznych a także kwestii światopoglądowych i religijnych. Dzieje się tak dlatego, że
biologia nie czyni rozróżnienia pomiędzy światem zwierząt a światem ludzi, traktując człowieka jako
jeden z gatunków ssaków naczelnych i odnosząc do niego te same prawa, które obowiązują w przyrodzie
(s. 129). Wedle tradycji coraz mniej popularnej to człowiek ma rozum po to aby panował
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nad przyrodą. Jednak w dobie kryzysu wartości nauka jakakolwiek powinna podejmować
wysiłek intelektualny dotyczący dostosowania się do współczesnych wymagań. No ale cóż
ewolucjonizm proponuje rozwiązania prostsze, można obserwować, spekulować itd. Trudno też narazić się na śmieszność.
Autor w swojej książce oddał ducha współczesnej filozofii, nauki, która przez wieki
wpływała na całokształt przemian społecznych. Wszystko po to aby stworzyć warunki
w których jednostka ludzka mogłaby powiedzieć, że jest szczęśliwa lub chociaż zadowolona. Nasza narodowa mentalność jest tego przykładem. Faktem jest, że kilkadziesiąt lat
dawnego systemu nie pozostało bez wpływu na takie antycypowanie przyszłości, jednak
więzi społeczne ciągle są na tyle silne, że nieustannie podejmuje się dyskusję nad własną
przyszłością oraz narodową tożsamością. W rezultacie autor w swojej interesującej książce
prowadzi czytelnika także przez historyczne zależności wpływające na postrzeganie współczesności a przy tym ogólnie zastanawiania się nad sensem i celem ludzkiej wędrówki przez
życie. I w tym zwłaszcza należy upatrywać się wartości prezentowanej książki.

Lumen Poloniae – NR 2/2012

Anna Podborączyńska

Jan Woleński, Jan Skoczyński, Historii Filozofii Polskiej,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2010, 566 s.
Historia filozofii polskiej, autorstwa Jana Woleńskiego i Jana Skoczyńskiego jest jedną
z najbardziej oczekiwanych książek filozoficznych ostatnich lat. To pierwsza chyba, od
czasów znakomitej Historii filozofii pióra profesora Władysława Tatarkiewicza, tak obszerna
i wyczerpująca pozycja z zakresu historii filozofii autorstwa polskich naukowców. Choć
słowo wyczerpująca, w przypadku tej pozycji jest chyba nadużyciem.
Wydana przez wydawnictwo WAM książka (choć w zasadzie należy się jej miano księgi),
z założenia wydawała się zamierzeniem niezwykle ambitnym czy wręcz niewykonalnym –
do tej bowiem pory jedyną tak kompleksową pozycją była „Historia filozofii polskiej”
napisana przed ponad półwieczem przez Wiktora Wąsika. Należy jednak wziąć pod uwagę,
że współcześni historycy w swoich badaniach powzięli próbę dokonania rekonstrukcji
poglądów filozofów i myślicieli polskich od czasów najdawniejszych, w przypadku myśli
polskiej – od średniowiecza aż do drugiej połowy XX wieku. W tym jakże obszernym dziele (aż 566 stron!) opisano niemal 800 lat polskiej filozofii. Warto podkreślić, o czym sami
autorzy zaznaczyli już we wstępie, opracowanie nie ma ambicji dokonania syntezy całego
przedmiotu badań, tj. historii filozofii polskiej.
Książka wydana została w ramach serii 'myśl filozoficzna' – co wskazuje na fakt, iż adresowana jest do raczej zorientowanych w temacie czytelników. A szkoda - bo materiał jest
bogaty, i gdyby inaczej ubrać go w słowa i przedstawić w nieco bardziej przystępny sposób,
mógłby trafić do szerszego grona odbiorców. Oczywiście, wydawnictwo nie zamieściło
(najprawdopodobniej) w żadnym egzemplarzu klauzuli, że to wydanie adresowane jest
wyłącznie do zawodowych filozofów i teoretyków filozofii, jednak czytając książkę ma się
wrażenie, że autorzy nie wzięli kompletnie pod uwagę innego aniżeli tylko kompetentnego
w sprawach filozofii czytelnika. Język jest fachowy, przy czym niejednokrotnie ciężki
w odbiorze – trudno jednak uznać to za błąd – jest to raczej wada ograniczająca grono
odbiorców, którzy po pierwszych rozdziałach najzwyczajniej zmęczą się lekturą.
Na pierwszy rzut oka, książka jest prawdziwym kompendium wiedzy, aż ciśnie się na
myśl inne trafne w tym przypadku określenie – encyklopedią czy też leksykonem polskiej
filozofii. Po głębszej jednak analizie oraz przebrnięciu przez całą pozycję, ma się jednak
wrażenie, że nie jest to niczym innym jak właśnie akademickim opracowaniem historii
filozofii polskiej w pigułce – i to dosłownie. Nader często informacje są tak okrojone, że
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każdy czytelnik musi poczuć się zawiedziony. Nawet biorąc pod uwagę deklarację autorów,
że ich książka to jedynie synteza, momentami opisy przyjmują formę suchych, niczym nie
popartych faktów, wyraźnie brakuje przywołanych – nawet bardzo krótkich – fragmentów
oryginalnych tekstów źródłowych.
Choć książka ma wymiar syntetycznego opracowania, to na dobrą sprawę jest ono ubogie w przydatne informacje. Ubogie co do jakości, choć na pewno nie co do ilości. Informacji jest tutaj mnóstwo, ale często są to suche fakty, przybierające wymiar schematu – był
taki to a taki filozof, napisał to i tamto, wyznawał stanowisko takie i takie. Brak już wyjaśnienia skąd czerpał ewentualne inspiracje, jak to się przekładało na pozostałą jego twórczość, jak to się miało do innych ówcześnie tworzących i piszących. Niełatwa jest też „nawigacja” po tym opracowania – poszczególne fragmenty są bardzo ogólnikowo podzielone
– mamy do czynienia z bardzo ograniczoną systematyzacją. Brakuje tutaj wyróżnienia konkretnych stanowisk, nurtów, szkół. Autorzy często w miejscach gdzie można by było
i należy, nie wykazują niemal żadnych interakcji pomiędzy poszczególnymi środowiskami
myślicieli polskich.
Na publikację Historia filozofii polskiej składa się dwanaście rozdziałów, z których każdy
podejmuje problematykę wyodrębnionej epoki w historii filozofii. Każdy z rozdziałów
podzielony jest na podrozdziały poświęcone konkretnym nurtom, grupom - a w kilku
przypadkach nawet pojedynczym filozofom. Wielkim plusem pozycji jest fakt, iż każdy
rozdział poprzedzony jest krótkim wprowadzeniem w samą epokę i jej problematykę –
autorzy opisują w nim pokrótce najważniejsze nurty i postaci ze świata filozofii europejskiej
i światowej.
Rozdział pierwszy opisujący epokę średniowieczną to z założenia kluczowy rozdział opisuje on bowiem dokładnie początki polskiej filozofii, jej źródła oraz problemy. W rozdziale tym, Jan Woleński w zasadzie rekonstruuje wydarzenia historyczne, które doprowadziły do ukształtowania się takiej a nie innej sytuacji społecznej w ówczesnej Polsce. Miało
to oczywiście przełożenie na to jak wyglądała filozofia, a w zasadzie zarodki filozofii polskiej w XIII wieku. Okres średniowieczny to na dobrą sprawę raczej filozofia szkolna,
której daleko było do dzisiejszego jej znaczenia. Woleński początku filozofii, jako wyodrębnionej dyscypliny, doszukuje się w utworzeniu, a w zasadzie w odnowieniu Uniwersytetu
Krakowskiego w 1400 roku. Tym samym zajął stanowisko, że filozofia ujrzała wtedy w
Polsce światło dzienne i wyszła z ukrycia (gdyż jest wysoce prawdopodobne iż istniała
wcześniej, lecz nie w takiej formie jak teraz), stała się świadomą formą refleksji. Argumentuje to między innymi faktem ujęcia jej jako nauki w rany życia akademickiego oraz przesu-
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nięciem centrum kultury ze Śląska do Małopolski.
Woleński opisuje min. działalność naukową Kadłubka, Witelona, jak również założycieli
i działaczy Uniwersytetu Krakowskiego w osobach Mateusza z Krakowa, Bartłomieja z
Jasła, Jana z Kluczborka, Stanisława ze Skarbimierza czy chociażby Pawła Włodkowica.
Pozostała część rozdziału, który miał odwzorowywać polską filozofię okresu średniowiecza, poświęcona jest filozofom - obcokrajowcom. W zasadzie, nie należy się temu dziwić,
bowiem filozofia w Polsce w okresie średniowiecza nie była odrębną filozofią narodową,
nie wyróżniała się odrębną myślą spośród innych ośrodków w Europie - Polacy, podobnie
jak cały Zachód zajmowali się głównie Arystotelesem i scholastyką.
Kolejny rozdział poświęcony jest renesansowej filozofii polskiej, i jest zdecydowanie bogatszy - niż poprzedni - w treści. Skoczyński, podobnie jak drugi autor książki wprowadza
czytelnika w problematykę i wydarzenia historyczne ówczesnego świata. Warto podkreślić,
że autorzy przywołują jedynie istotne wydarzenia historyczne, które miały konkretny
wpływ na kształtowanie się poglądów oraz polską filozofię epoki humanizmu. W dalszych
partiach książki poświęconych okresowi reformacji oraz kontrreformacji Jan Skoczyński
omawia min. genezę i przebieg reformacji w Europie, ruch ariański, kalwinizm w Polsce
oraz szeroko rozumiany humanizm.
Dalej ten sam autor omawia okres w historii filozofii od końca XVII wieku do połowy
wieku XVIII. Ten jakże bogaty w twórcze dokonania okres w polskiej filozofii opisuje
Skoczyński okresem ważnych zmian – w tym czasie doszło wszak do dwóch przełomów –
momentami tymi było odejście od scholastyki i bezpłodnej erudycji, jak również zwrot w
kierunku filozofii otwartej na nowoczesną odważną naukę. Kolejnym ważnym przewrotem
na jaki zwraca uwagę Skoczyński była zmiana mentalności Polaków, która wiązała się bezpośrednio ze zmianą w sferze społeczno-politycznej warstwy szlacheckiej, a była wynikiem
odchodzenia o sarmatyzmu. W rozdziale tym wyraźnie oddziela się tradycyjną filozofię od
nowej.
Rozdział piąty opisuje okres oświecenia. Jan Woleński podkreśla pluralistyczny charakter
tego okresu w filozofii polskiej. Filozofia w Polsce znajdowała się wówczas pod wpływem
wielu oddziaływań zewnętrznych, dzięki czemu była niezwykle zróżnicowana. Ogromną
rolę na ówczesny światopogląd wywarła reforma edukacji. Diametralnie zmienił się system
nauczania oraz forma prowadzenia placówek edukacyjnych, co naturalnie zaowocowało
nowymi refleksjami, a w rezultacie zaowocowało to nowymi teoriami i koncepcjami.
Oświecenie w Polsce przebiegało ewidentnie pod znakiem reform edukacji – odcisnęły one
bowiem swoje piętno dosłownie na wszystkich dziedzinach aktywności człowieka. Dla
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filozofii polskiej i nauki w ogóle był to okres niezwykle istotny – wtedy to bowiem skrystalizował się naukowy język polski, a wraz z nim także terminologia specjalistyczna. Po raz
pierwszy pojawiły się optymalne warunki i możliwości do prowadzenia badań naukowych,
a co za tym idzie także i rozwoju. W rozdziale tym najwięcej miejsca poświęcono Jędrzejowi Śniadeckiemu oraz Hugo Kołłątajowi i Stanisławowi Staszicowi.
Wiele miejsca w książce poświęcono epoce romantyzmu. W tym okresie w Polskiej Filozofii nastąpił prawdziwy przełom. Zapoczątkował on narodziny filozofii narodowej, która
od tamtego czasu do dziś dzień jest jednym z najczęściej analizowanych problemów w
filozofii polskiej. Wśród omawianych koncepcji przy okazji romantyzmu pojawiają się tacy
preromantycy jak Szaniawski czy Jaroński, Kamiński, Jankowski. Sporo miejsca poświęcono także mesjanizmowi polskiemu, choć autor nie pisze raczej o jego źródłach, a przejawach i skutkach. Pojawia się przy tej okazji postać Hoene-Wrońskiego, w którym niekiedy
upatruje się twórcy koncepcji mesjanizmu.
W części książki Jan Woleński obszernie omawia okres pozytywizmu w Polsce. Po bardzo obszernym wprowadzeniu w problematykę pozytywizmu filozoficznego ‘w ogóle’,
Woleński przechodzi do opisania polskiego pozytywizmu. Zaczyna od stwierdzenia, że
pozytywizm w zasadzie był obecny w ideach polskich filozofów już w okresie romantyzmu.
Woleński informuje, że głównym ośrodkiem myśli pozytywistycznej w Polsce była Warszawa. Ten rozdział obfituje w biogramy naukowe polskich myślicieli jak np. Dybowski,
Pawlicki, Struve, Józef Kotarbiński, Prus, Sienkiewicz, Świętochowski i wielu innych. Woleński starannie odtwarza program nauczania w warszawskiej Szkole Głównej – z punktu
widzenia każdego czytelnika, zarówno profesjonalnego badacza tematyki filozoficznej, jak i
amatora w tej dziedzinie, te wzmianki są interesującą ciekawostką. W rozdziale tym, jako
jednym z nielicznych, autor zakreślił i wyraźnie wyodrębnił w strukturze tekstu główne
problemy jakimi zajmowała się elita polskiego pozytywizmu. W opracowaniu pozytywizmu
autorstwa Woleńskiego znalazło się także miejsce dla dwóch, rzadko wspominanych - a
szkoda - znakomitych myślicieli, mianowicie Leona Petrażyckiego i Mariana Smołuchowskiego.
Jan Skoczyński podjął się natomiast niezwykle trudnego zadania prezentacji polskiej filozofii okresu modernizmu i Młodej Polski. Rozdział ten to – moim zdaniem – najlepszy i
profesjonalnie przygotowany fragment całego opracowania. Można wręcz stwierdzić, że
Jan Skoczyński skrupulatnie i dokładnie przeanalizował wszystkie szczegóły, a następnie w
nader interesujący sposób wyniki swoich analiz przelał na papier. Zapewne dlatego rozdział
ten pochłania się z przysłowiowym zapartym tchem.
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W dalszej części książki spotykamy encyklopedyczny niemal opis Szkoły-Lwowsko Warszawskiej i jej dziejów. Jak można się spodziewać, autorem tego fragmentu książki jest Jan
Woleński, znany głównie jako analityk i filozof języka. Nie mogło być inaczej. Widać, że
ten rozdział autorowi sprawił wyraźnie mniej problemów niż pozostałe – lektura całej
książki ugruntowuje takie wrażenie. W końcu otrzymujemy – tak bardzo przeze mnie
oczekiwane – osobiste fragmenty pamiętników myślicieli, wiemy, że to wszystko się działo.
Cytaty – choć jest ich garstka – diametralnie zmieniają odbiór materiału. Fakt, iż Jan Woleński jest specjalistą w tej dziedzinie sprawia, że napisany przez niego fragment, pozwala
czytelnikowi na bezproblemowe przyswojenie treści trudnych zagadnień z zakresu logiki i
epistemologii. Zastanawiający jest natomiast dodatek umieszczony przez Woleńskiego tuż
za zakończeniem rozdziału, w którym omówiono inne osoby ważne dla polskiej logiki,
filozofii nauk i filozofii analitycznej. Pozostaje pytanie dlaczego zabrakło dla nich miejsca w
tekście głównym rozdziału?
W osobnym rozdziale omówiono fenomenologię polską. Omówienie dość klasyczne, ale
przyjemne w odbiorze. Skoczyński omawia szczegółowo wyłącznie postać i filozofię Ingardena (wspominając i szeroko opisując przy tej okazji także osobę Husserla).
W publikacji nie zabrakło też dość szczegółowego omówienia nurtu humanistycznego w
filozofii dwudziestolecia międzywojennego. Przy okazji prezentacji dwudziestowiecznej
historiozofii polskiej padają nazwiska Napoleona Cybulskiego, Erazma Majewskiego czy
Feliksa Konecznego a nawet Zygmunta Wasilewskiego. Obok tych wielkich nazwisk pojawiają się także Jan Karol Kochanowski, Feliks Młynarski. Nie można wyobrazić sobie
opracowania epoki dwudziestolecia międzywojennego bez wątku katastroficznego w historii filozofii polskiej – w prezentowanym opracowaniu omówiono między innymi poglądy
Floriana Znanieckiego, Witkacego, oraz epigona polskiego katastrofizmu, Mariana Zdziechowskiego.
Ostatni, rozdział podejmuje tematykę historii filozofii z okresu powojennego (po roku
1945), jednak jest raczej zarysem, aniżeli mówieniem. Autor tego rozdziału już w pierwszych jego słowach usprawiedliwia się dlaczego rozdział ten, ma taki a nie inny charakter.
Przy lekturze całej książki szczególną uwagę należy zwrócić na starannie opracowany
wstęp – warto go nawet przeczytać go dwukrotnie – przed przeczytaniem książki oraz po
jej przeczytaniu – wyjaśni to pewne wątpliwości, które mogą pojawić się i zapewne pojawią
w trakcie lektury. Autorzy we wstępie otwarcie przyznają, że nie są żadną wyrocznią dla
historyków polskiej filozofii, dlatego też nie należy mieć do nich zbytnich pretensji, jeżeli
fragmenty opracowania będą pozostawiały poczucie niedosytu. I w zasadzie, po takim
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zastrzeżeniu, pretensji mieć się nie powinno. Co ważne i istotne, Woleński i Skoczyński we
wstępie poruszają kluczową dla tego opracowania kwestię – konieczność odróżnienia pojęcia filozofii polskiej od filozofii w Polsce.
Na pochwałę zasługuje także techniczna strona książki – bardzo bogata i dobrze przygotowana po każdym rozdziale bibliografia, pomocne indeksy i spisy osób oraz pojęć.
Podsumowując, książka autorstwa profesorów Skoczyńskiego i Woleńskiego, z pewnością powinna być lekturą – mniej lub bardziej przyjemną – jednak obowiązkową dla każdego, kto się filozofią zajmuje i interesuje. Choć, co podkreślano już wielokrotnie, tekst nie
jest łatwy w odbiorze, to nie można odmówić mu ogromnej wartości jako źródła informacji. Żałować można jedynie, iż to tylko kolejne dobre opracowanie, a spragnionemu wiedzy
filozoficznej czytelnikowi potrzeba prawdziwej, niemal tętniącej życiem opowieści, pełnej
wrażeń, ciekawostek oraz ważnych informacji o historii filozofii, o dziejach polskiej naukowej refleksji nad światem i sensem ludzkiej egzystencji.
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Marian Zdziechowski 1861-1938. W 70 rocznicę śmierci, pod
red. Jana Skoczyńskiego i Artura Wrońskiego, Wydawnictwo Księgarni Akademickiej, Kraków 2009, 135 s.
Dla uczczenia rocznicy urodzin Mariana Zdziechowskiego Księgarnia Akademicka wydała pracę zbiorową p, poświęcona pamięci tego wybitnego filozofa i historyka literatury
polskiej. Na książkę składają się referaty wygłoszone na konferencji zorganizowanej
z okazji obchodów 70 rocznicy śmierci tego myśliciela. Konferencja odbyła się 24 października 2008 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim pod patronatem Zakładu Filozofii
Polskiej UJ, Katedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ, Restauracji Chimera
oraz Wydawnictwa Księgarni Akademickiej.
Wydawnictwo podzielone jest na dwie części, z których pierwszą stanowią referaty, które zostały przedstawione na konferencji. Na tę część składa się 10 artykułów przedstawiających różne aspekty z życia filozofa. W drugiej zaś części zamieszczono przemówienie Artura Wrońskiego oraz fragmenty pism samego Mariana Zdziechowskiego.
Całość opatrzona jest obszernym wstępem, który obfituje w informacje stricte techniczne, czyli kto, gdzie, po co zorganizował konferencję i jak przedstawiał się jej przebieg. Ze
wstępu dowiadujemy się, że całą konferencję rozpoczęło wystąpienie profesora Ryszarda
Legutko, które niestety nie pojawiło się w zbiorze pokonferencyjnym. W swoim wystąpieniu profesor Legutko miał przedstawić Zdziechowskiego jako człowieka kresów, krytyka
komunizmu, przedstawiciela pesymizmu. Tym bardziej szkoda, iż owego przemówienia nie
zamieszczono w publikacji, gdyż ta wprowadzająca diagnoza znalazła swoiste potwierdzenie w
wystąpieniach prelegentów (s. 7). Jan Skoczyński podsumowując wstęp ponadto napisał: układ
niniejszej książki w znacznym stopniu odzwierciedla kolejność wystąpień, które zostały uzupełnione
tekstami osób nieobecnych na sesji.
Część pierwszą publikacji rozpoczyna artykuł profesora Stanisława Borzyma z Polskiej
Akademii Nauk, który omówił wątki francuskojęzyczne w twórczości Zdziechowskiego.
Borzym przedstawił Zdziechowskiego głównie jako myśliciela religijnego, który w swojej
filozofii próbował poszukiwać potwierdzenia wiary w Boga. Ponadto zwrócił uwagę na
fakt, iż Zdziechowski z racji swojej otwartości na inne wyzwania często narażony był na
surową krytykę. Artykuł jest przede wszystkim recepcją poglądów i filozofii szwajcarskiego
myśliciela Charlesa Secretana a w późniejszej części Blondela i Chateaubriand’a. Autor
referatu próbuje przedstawić czytelnikowi poglądy Zdziechowskiego w tym zwłaszcza jego
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próbę znalezienia odpowiedzi na pytania związane z istnieniem Boga. Istotą artykułu jest
wskazanie inspiracji, autorytetów, przekonań, które utwierdziły Zdziechowskiego w jego
przekonaniach o tym, że Bóg jest cudem, a nie zwyczajnym konstruktorem świata. Borzym
pokrótce odtwarza poglądy wspomnianych już wcześniej Secretana, Chateaubrianda
i Blondela, dodatkowo przytaczając fragmenty artykułów Zdziechowskiego. Artykuł wydaje
się być bardzo ciekawy, jednak osoba Zdziechowskiego schodzi tutaj nieco na drugi plan.
Niemniej jednak warto zapoznać się z tą propozycją, ponieważ rzadko spotkać można
artykuł poświęcony Zdziechowskiemu, który nie dotyczy katastrofizmu bądź stosunków
polsko-rosyjskich lub słowianofilstwa.
Kolejnym artykułem jest wystąpienie Zbigniewa Opackiego z Uniwersytetu Gdańskiego,
cenionego znawcy Zdziechowskiego, którego referat dotyczył percepcji Wschodu i Zachodu w pracach wileńskiego filozofa. Opacki wywód zaczyna od zwrócenia uwagi czytelnika
na dwa wymiary, dwa obszary występujące w pojęciu biografii intelektualnej – pierwszym
jest dlań sfera związana bezpośrednio ze zdarzeniami, które formowały osobowość twórcy.
Drugim natomiast jest obszar dotyczący umysłowości, wrażliwości na bodźce płynące ze
świata zewnętrznego, które to następnie przejawiały się w różnych propozycjach ideowych
u Zdziechowskiego. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż określenia Wschód-Zachód u Opackiego użyte są umownie, co zresztą sam autor potwierdza. Kategorie te oddawać mają
różnice kulturowe których głównym wyróżnikiem jest odmienność tradycji prawno-politycznych, konfesyjnych i osiągnięć cywilizacyjnych (s. 26).
Wedle Opackiego bardzo duży wpływ na świadomość i późniejszy światopogląd Zdziechowskiego miało jego najbliższe otoczenie i dom rodzinny, gdzie od najmłodszych lat
kształtowano w nim postawę antyrosyjską. Dodatkowo, niechęć do Rosji wzmacniać miały
procesy rusyfikacyjne, z którymi zetknął się w trakcie swej edukacji. Z drugiej natomiast
strony Zdziechowski który sam poznawał kulturę rosyjską, literaturę, poezję i język fascynował się tym krajem. Stąd w twórczości myśliciela ujawnia się sprzeczność pomiędzy
niechęcią polityczną i nastawieniem antyrosyjskim w sferze polityki z zamiłowaniem do
literatury rosyjskojęzycznej. Owocem tej fascynacji był fakt przystąpienia do towarzyskiego
kręgu skupiającego Rosjan i miłośników kultury rosyjskiej oraz podjęcie studiów slawistycznych na uniwersytecie w Dorpacie (a wcześniej w Petersburgu). Można odnieść wrażenie, że autor tego artykułu chciał uzasadnić dlaczego Zdziechowski nie pozostał wierny
tradycji ojca, dziadka i wcześniejszych pokoleń, i dlaczego wybrał drogę sprzeczną ze stereotypowym modelem zachowań warstwy ziemiańskiej, do której przynależał. Co więcej,
zdaje się, że Opacki chce ten wybór usprawiedliwić, a nawet go chwali. Podkreśla bowiem,
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że jednym z największych atutów Mariana Zdziechowskiego była umiejętność nawiązywania i podtrzymywania nowych znajomości, także w kręgu rosyjskiej elity naukowej i kulturowej, czego dowodem są nazwiska osób z którymi Zdziechowski korespondował i chętnie
się spotykał. W referacie wymienia się między innymi Lwa Tołstoja, Włodzimierza Sołowjowa, Borysa Cziczerina, Mikołaja Bierdiajewa i innych. Warto także przywołać wymiar
orientalnych fascynacji Zdziechowskiego. Opacki zwraca uwagę na bardzo ciekawe rozmyślania wileńskiego profesora, który zafascynowany postacią Schopenhauera widział w spotkaniu kultury Indii, nirwanicznego buddyzmu z aktywizmem, energią, ale i twardością i egoizmem ludów
Europy (s. 35). szansę zmiany w Europie.
Autorem następnego artykułu zatytułowanego znacząco lecz mało zachęcająco „Zdziechowski a Rosja” jest Jan Krasicki. Już od początku artykułu przyjmuje on postawę obrońcy Zdziechowskiego – przynajmniej takie ma się wrażenie. Uważa, że jako jeden z nielicznych w owym czasie mógł nosić miano prawdziwego filozofa, który filozofował jak mało kto
(s. 38). Krasicki pisze wprost, że Zdziechowski wielkim filozofem był (s . 39).
Podobnie jak poprzednik, Krasicki podkreśla, że Zdziechowski, który w ówczesnej Polsce podjął się studiów nad Rosją i filozofią rosyjską, dokonał rzeczy przełomowej. Podjął
wyzwanie rozszyfrowania zagadek rosyjskiego Sfinksa (s. 39). Co więcej, pisze, że od
Zdziechowskiego mogli się wiele nauczyć zarówno filozofowie żyjący w jego epoce jak i
współcześni – próby jakie podejmował Zdziechowski by uleczyć polską duszę z fobii antyrosyjskiej są ewidentnie niedoceniane. Krasicki niejednokrotnie podkreśla postawę Zdziechowskiego względem innych badaczy reprezentujących odmienne stanowisko. Jak przypuszcza, Zdziechowski widział Rosję taką jaką chciał ją widzieć. Momentami ją uwielbiał,
momentami nienawidził. Nie był ani rusofobem ani tym bardziej rusofilem.
Czwarty artykuł autorstwa profesora Uniwersytetu Wileńskiego, Alvydasa Jokubaitis’a
nosi intrygujący tytuł Wyobraźnia filozoficzna Mariana Zdziechowskiego. Autor tego tekstu sugeruje, że historycy filozofii błędnie odczytują myśl Zdziechowskiego jako tradycyjne poglądy
filozoficzne czy też po prostu filozofię. Myśl ta zasługuje bowiem na miano wyobraźni
filozoficznej. W mniemaniu Jokubaitisa Zdziechowski był człowiekiem wyobraźni, gdyż
zobowiązywała go do tego jego romantyczna dusza. Zdziechowski był również pisarzem, a
przez to swe myśli próbował przemycać nawet w listach.
Autor odtwarza tylko te źródła wyobraźni filozoficznej Zdziechowskiego, które uznał za
istotne. Nazywa go nawet międzywojennym Don Kichotem, który żył jakby sam stworzył
swój świat, w zupełnie odmiennej rzeczywistości. Jednym z elementów nieodłącznych
twórczości Mariana Zdziechowskiego był pesymizm, którym nacechowane są zarówno jego
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pisma jak i cała filozofia, którą uprawiał. Przede wszystkim chodzi tu o katastrofizm, dzięki
któremu Marian Zdziechowski jest rozpoznawalny dziś w wielu podręcznikach z historii
filozofii. Kolejnym istotnym źródłem jego wyobraźni filozoficznej miał być katolicyzm,
który bez wątpienia miał nań olbrzymi wpływ. Jokubaitis przytacza nazwiska ówczesnych
modernistów katolickich, z którymi wileński filozof utrzymywał kontakty oraz wymieniał
poglądy i doświadczenia. W gronie tym wymienia się Mauricea Blondela, Alfreda Loisy’ego,
Georg’a Tyrella czy chociażby Antonio Fogazzaro. Jeszcze innym źródłem inspiracji była
Rosja i rosyjska myśl filozoficzna. Z tej wybuchowej mieszanki trzech głównych źródeł
wyobraźni Zdziechowskiego (tj. romantyzmu pesymistycznego, katolicyzmu i kultury rosyjskiej) wyłania się optymizm religijny i pesymizm historiozoficzny, którym w swojej twórczości Zdziechowski pozostawał wierny.
Kolejny referat Leszka Gawora poświęcony został pojęciu procesu historycznego i wizji
zagłady cywilizacji europejskiej. W swoim artykule autor obrazuje sposób myślenia Zdziechowskiego o procesie historycznym. Charakterystyczne w tym ujęciu procesu historycznego są dwa elementy. Po pierwsze uważał on, że historię charakteryzuje logika zdarzeń; po
drugie na logikę zdarzeń wpływ wywierają idee. Wynika z tego – czego dowodzi Gawor- że
dla Zdziechowskiego historia nie jest prostym ciągiem przyczynowo-skutkowym, gdyż fakt,
iż zwracał tak często uwagę na pojęcie procesu historycznego dowodzi, że chciał zarówno
czytelnikom i przyszłym pokoleniom uświadomić, oswoić z myślą, że katastrofa dziejowa
cywilizacji europejskiej jest nieunikniona.
Jako kolejna publikacja w zbiorze pojawia się publikacja Pauliusa V. Subaciusa z Uniwersytetu Wileńskiego, który kilka kart poświęcił opisaniu wzajemnej relacji Zdziechowskiego
z arcybiskupem Matulewiczem. Biskup Jerzy Matulewicz narażony był w pewnym okresie
swojego życia na surową krytykę i ataki ze strony osób, środowisk, które nie zgadzały się z
jego poglądami. Z uwagi na podobieństwa myśli filozoficznej, jedną z nielicznych osób,
które w tym czasie go wspierały był właśnie Marian Zdziechowski. Dowodem przyjaźni
tych dwojga są zachowane listy. Artykuł w pewnej mierze stanowi rekonstrukcję spotkań i
wymiany poglądów pomiędzy tymi myślicielami. Autor chciał pokazać nieznany dotąd rys
biografii Zdziechowskiego i niewątpliwie mu się to udało.
Zastanawiając się nad tym dlaczego Zdziechowski przez cały czas współczuł Matulewiczowi i wspierał go, Subacius wskazał na cztery powody. Pierwszym z nich miało być odseparowanie się od emocji na tle narodowościowym; po drugie miła być to lojalność
z duszpasterzem świadcząca o niewzruszonej; po trzecie rozwaga Zdziechowskiego, który
podkreślał, iż choć poglądy jego i Matulewicza nie zawsze szły ze sobą w parze, każda
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z nim rozmowa i dyskusja rodziła nowe ciekawe wnioski; po czwarte autor artykułu wymienia ich wspólne i zbieżne poglądy na temat bolszewików.
Kolejne strony zbioru wypełnił artykuł profesora Jana Skoczyńskiego, który zastanawia
się co sprawiło, że tak wiele czasu musiało upłynąć by zainteresowano się dorobkiem
Zdziechowskiego? Dlaczego odkryto go na nowo dopiero 40 lat po jego śmierci? Autor
artykułu znajduje dwie główne przyczyny – pierwszą z nich ma być II wojna światowa
i okupacja, drugą zaś zmiana systemu politycznego w Polsce, co nie sprzyjało badaniu
spuścizny przeciwników bolszewizmu. W swym wystąpieniu Skoczyński omawia stan badań nad poglądami Zdziechowskiego, charakteryzuje dzieła poświęcone Marianowi Zdziechowskiemu, a niektóre z nich poddaje krytyce, z innymi zaś polemizuje. Być może jednak
artykuł warto było umieścić go na początku zbioru. Z całą pewnością jest to tekst obowiązkowy dla każdego, kto interesuje się Zdziechowskim, niezależnie od tego, z jakich
przyczyn.
W zbiorku pojawił się również artykuł Aleksandra Ćuka z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
który przedstawił tekst o stosunku Mariana Zdziechowskiego do nacjonalizmu. Z artykułu
wynika, że Marian Zdziechowski był zdecydowanym przeciwnikiem nacjonalizmu, jak
również nie zgadzał się z polityką nacjonalistyczną, co niejednokrotnie powtarzał w swoich
tekstach. Pojęcie idei narodowej dla Zdziechowskiego sprzeczne było zupełnie z tym co
uchodziło za ideę nacjonalistyczną. Uważał bowiem, że idea nacjonalistyczna była zwyrodnieniem idei narodowej.
Przedostatnim artykułem zamieszczonym w zbiorze jest artykuł Krzysztofa Wołodzko.
W artykule autor podejmuje próbę przedstawienia Mariana Zdziechowskiego jako filozofa
czasu katastrofy.
Ostatnim artykułem, który znalazł się w zborze jest tekst Jarosława Zoppy. Artykuł pt.
Piękno tradycyjnej liturgii i katolickiej i jej znaczenie dla życia chrześcijanina z pozoru niewiele wydaje się mieć wspólnego z postacią Zdziechowskiego, jest to jednak błędne wrażenie. Jedno
z wielkich dzieł Mariana Zdziechowskiego – Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa
zawiera – jak twierdzi Zoppa – jedną z najpiękniejszych apologii liturgii rzymskiej w całej
polskiej literaturze. Słowami swymi i opisem liturgii tradycyjnej miał dać Zdziechowski
wyraz swoim obawom i świadomości kryzysu wiary w kościele katolickim, a chciał zapoznać czytelników, zwłaszcza swoich studentów, z poglądami modernistycznych katolików
takich jak J.H. Newman, M. Blondel czy G. Tyrrell. Prawdopodobnie Zdziechowski czyniąc w swoich utworach takie a nie inne uwagi dotyczące tradycyjnej liturgii katolickiej,
dawaj upust drzemiącej głęboko w nim potrzebie uzupełnienia swojej wiary. W artykule
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autor charakteryzuje elementy liturgii i odniesienie do związanych z tym zagadnień. Jest to
zdecydowanie jeden z najciekawszych artykułów w całym tomie. Co więcej, autor jako
jeden z nielicznych rzucił nowe światło na osobowość profesora z Wilna, odkrywając jakby
kolejny wymiar jego filozofii.
Cały tomik okazuje się interesującą lekturą dla czytelników. Nie dość, że teksty są z tematyką konferencji, to są ciekawe i interesujące. Na uwagę zasługuje zwłaszcza ostatni
artykuł, autorstwa Jarosława Zoppy. Choć całość zestawienia obfituje także w znane nazwiska, to artykuły łączy wspólny dobry naukowy język i interesujący sposób relacjonowania.
Jedyne co można zarzucić, to kolejność w jakiej umieszczono artykuły. Można było ułożyć
je w inny sposób, dzięki czemu czytelnik miałby wrażenie, że tworzą one ciągłą historię.
Niestety, z uwagi na próbę odtworzenia harmonogramu konferencji, artykuły umieszczono
w kolejności takiej, w jakiej były wygłaszane. Niemniej jednak publikacja zasługuje na
uznanie i można ją z czystym sumieniem polecić uwadze czytelników.
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