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Remigiusz Król 

Instytut Studiów nad Fiozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metedego w WSM War-

szawa 

Projekt rozwoju transcendencji ludzkiej osoby według 
Tadeusza Ślipki 

Project of development of human transcendence by Tadeusz Ślipko  

Key words: philosophy, Polish philosophy, history of philosophy, history of Polish philosophy, person, devel-
opment, Tadeusz Ślipko 

Próba rekonstrukcji koncepcji osoby na gruncie filozofii tomistycznej byłaby chybiona bez 

uwzględnienia możliwości transcendencji osoby ludzkiej – bytu złożonego, wykazującego 

swoisty dynamizm i ekspansywność swej natury. W ramach swej filozofii moralności Ślipko 

podejmuje to ważne i znamienne dla tomizmu zagadnienie. Dominuje w nim kanon metafi-

zyki i antropologii wypracowanej w zasadniczych zrębach przez Akwinatę. Człowiek, byt 

osoby jest – by tak to ująć – taką jednostką ontyczną, takim stworzeniem, które zostało po-

wołane do spełnienia określonych celów. Jego dążenia są klarownie wyartykułowane na grun-

cie metafizyki tomistycznej. Tam też byt jest utożsamiany, a dokładniej „przekładalny” na 

pojęcie dobra, co czytamy w słynnej formule ens et bonum convertuntur. Wyraża się w tym cha-

rakterystyczne dla tomistycznego ujęcia wszelkiej rzeczywistości podejście obiektywistyczne, 

uwzględniające tomistyczny realizm znamionujące transcendentalne rozumienie bytów i war-

tości, lub celów i dóbr, do jakich zmierzamy. Przyjmując, iż dobro to cecha bytu doskonałe-

go, doskonalący się i godny pożądania i odpowiada on określonym ograniczeniom (czyli potencjalności) 

jakiegoś innego bytu i zdolny jest zaspokoić, wypełnić tę jego potencjalność, innymi słowy udoskonalić go1. Ks. 

profesor przedstawia projekt rozwoju, dokładniej ‒ transcendencji ludzkiej osoby. Jest ona 

bytem dynamicznym, ekspansywnym, „dążącym ku górze”, a więc doskonalącym się poprzez 

rozumne zwracanie się ku przedmiotom pożądania, czyli bytom pozostającym ze sobą w określo-

                                                           
1  T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, por. również S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warsza-

wa-Wrocław, 2000, wstęp. 
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nych relacjach2. A przedmiotem konstytutywnym ludzkiego compositum jest koncepcja dobra, 

która ściśle wiąże się z ideą doskonalenia się człowieka przez dążenie do odpowiadającego mu dobra za 

pomocą aktów wolnych3, świadomych, a więc takich, które nieomylnie stanowią znak i przejaw 

ludzkiej natury. Autor Etyk podkreśla z całą mocą, iż człowiek doskonali się zawsze w nawią-

zaniu, w związku i w relacji do wartości moralnych, które z konieczności muszą znamiono-

wać jego rozumne zachowania i czyny. W koncepcji tej samo pojęcie dobra jako celu, jak 

i procesu doskonalenia się człowieka (co rozumiemy w kategoriach dochodzenia do pełni 

istoty) są opisywane i analizowane w kategoriach wolnych od wszelkich subiektywistycznych 

odchyleń. 

Pojęcie celu natomiast jest traktowane przez Ślipkę, jako dobro zamierzone przez podmiot 

tylko i wyłącznie ze względu na nie samo. Przypomnijmy tu klasyczne już rozgraniczenia. 

W pojęciu dobra (tak jak przyjmuje się je w tomizmie) tkwią trzy „elementy składowe”. Są 

one tożsame w obiektywnym porządku. Zło nie może być celem ludzkiego działania. Dobro 

jako cel staje się przedmiotem zamierzenia (przechodzi z potencji do aktualizacji), gdy istota 

rozumna (w wyniku aktu poznania) zwraca się doń świadomie i w sposób wolny, spontanicz-

ny przyjmuje je. Dlatego też podkreśla ks. profesor: każdy cel jest dobrem, ale nie każde dobro jest 

celem4, a zakresowo pojęcie dobra jest szersze od pojęcia celu. 

Przyjęta tutaj metoda rekonstrukcji tomistycznego modelu człowieka polega na dochodze-

niu „niewprost” do rekonstruowanego modelu osoby. Ślipko w ramach wypracowanej przez 

siebie eudajmonologii (nauce o prawdziwym szczęściu osoby ludzkiej) przedstawia kilka suge-

stii dotyczących natury człowieka5. 

W swojej koncepcji autor pyta – po co żyje człowiek? A ma na myśli cel życia człowieka, 

jego sens a w sumie wymiar autentycznego szczęścia i związaną z tym realizacją określonych 

wartości. Gdy rozpoznać ów cel (telos) ludzkiej egzystencji niesłusznie ignorowany na gruncie 

rozmaitych orientacji filozoficznych: pozytywizm, marksizm, czy freudyzm to w ujęciu tomi-

stycznym okazuje się koniecznie związany z osobą ludzką. Ślipko rozważa zdolności podmio-

tu otrzymane od Stwórcy do takich typów działań, które stanowią niejako „gwarancję dosko-

nałości”. Stąd też, można owo po co człowiek żyje ująć w, związanych z jego istotą – katego-

riach zdolności aktualizacyjnych, które – jak stwierdza filozof – realizują tkwiące w człowieku 

możliwości. Co więcej, a jest to również swoisty aksjomat tomistycznej koncepcji człowieka – 

jesteśmy bytami zaistniałymi w świecie w określonej konfiguracji kultury, polityki, instytucji 

                                                           
2  Por. Ślipko Tadeusz, Zarys etyki ogólnej, dz., cyt., s. 72. 
3  Tamże, zob. też, Hartmann, Nicolai, Najważniejsze problemy etyki, „Znak”, 1974, nr. 11. 
4  Tamże, por. J. Keller, Cel a etyczna wartość czynu, Studia Filozoficzne, 11, 1950, 4. 
5  Tamże, s. 73. 
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i cześć z tych możliwości aktualizacyjnych (tkwiących w istocie człowieka) jest już dana 

a priori niejako przez samą rzeczywistość świata. Będą nimi dobra – cele „oferowane” jako 

naturalne, witalne, intelektualne, czy też społeczne. Ważne jest, iż wszystkie one znajdują się 

w układzie hierarchicznym. Są pośród nich ważkie i mniej istotne, takie które uznajemy za 

dostępne i pozostające poza „władzą” człowieka. Innymi słowy, osoba ludzka znajduje się 

w polach możliwych i niemożliwych – działa w nich, tworzy, wybiera. Nie wyczerpuje to 

bynajmniej obrazu jednostki ludzkiej. Owo substancjalne złożenie, człowiek–stworzenie ‒ tak 

bliskie Stwórcy – właśnie dzięki zdolnościom poznawczo–dążeniowym (kognitywno–

podmiotowym) dokonuje poznania dobra jako celu. Człowiek jako substancja myśląca „roze-

znaje” dobra jako cele konieczne, pożyteczne, cenne i możliwe do osiągnięcia. Następnie 

musi poruszyć wolę (chcenie) co świadczy o pragnieniu osiągnięcia tego wszystkiego, tych 

dóbr celów których on jeszcze nie posiada, ale chce posiąść, przeto zmuszony jest uruchomić działanie 

innych władz, mające go doprowadzić do osiągnięcia zamierzonych przezeń celów6. A bogactwo świata, tak 

bliskie właściwościom natury ludzkiej staje się niejako motorem, siłą napędową naszych pro-

jektów i ciągle nowych celów. Jest to zdaniem Ślipki siła mobilizująca, a w działaniach tych 

wyraża się główna treść ludzkiego życia, całe jego bogactwo, dynamika i możliwość rozwoju7. 

Dynamiczna i projektująca natura człowieka nie jest oczywiście bezrefleksyjna. Człowiek 

chcąc myśli, ocenia, waloryzuje. Ta wewnętrzna strona towarzysząca jednostce w jej działa-

niach to doświadczenia wewnętrzne. To one – stwierdza ks. profesor – „informują” człowie-

ka czy cele zostaną osiągnięte, czy nie. A więc od strony introspekcji, doświadczenia we-

wnętrznego można rozpatrywać problem stanu szczęścia, towarzyszącemu spełnieniu lub 

frustracji, gdy cele nie zostały osiągnięte. Są to – podkreślmy – doświadczenia typowo ludz-

kie. Za charakterystyczną dla natury człowieka relację uważa Ślipko pojawienie się antynomii 

określonej jako (co tak dobrze charakteryzuje naszą kondycję) stan „rozdarcia”. Mechanizm 

reakcji ludzkich bowiem jest według filozofa pewną sekwencją, pewnym ciągiem zdarzenio-

wo–doświadczeniowym. Istnieje w nim stałe dążenie do osiągnięcia szczęścia, lecz w wielu 

przypadkach niemożliwe do realizacji. Stąd też ciągłe ścieranie się, a przynajmniej zagrożenie tego 

dążenia przez stany frustracji oznacza, że egzystencja ludzka jest rozdarta8. Jednak tylko byt świadomy 

swej kondycji, może doświadczać tej antynomii, która jeszcze się zaostrza, kiedy rozpatruje się ją 

w całościowej perspektywie ludzkiej egzystencji od jej początku aż po kres9. Właśnie ta perspektywa – 

                                                           
6  Tamże, s. 76., por. T. Ślipko, Sens życia – sens dziejów. Refleksje ze stanowiska etyki chrześcijańskiej, w: Studia Filozo-

ficzne, nr. 4(185), 1981. 
7  Tamże. 
8  Tamże, s. 77. 
9  Tamże. 
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nieuchronnego końca ludzkiego życia, czegoś, co jest przecież nieodwracalne staje się mo-

mentem „nader istotnym” w proponowanej przez filozofa koncepcji człowieka. Bowiem 

filozofia, która ignoruje to zagadnienie, daje tym samym pośredni dowód swej obcości względem człowieka 

niezdolności i podjęcia jego fundamentalnych niepokojów10. 

Od natury (istoty człowieka) należy rozpoczynać wszelkie próby zmierzające do rozpo-

znania celu i kierunku życia człowieka. Tomizm, którego reprezentantem jest i prof. Ślipko 

zwraca uwagę na równomierne rozmieszczenie „elementów” substancji ludzkiej. Należy – 

podkreśla Ślipko, stosując aparaturę pojęciową filozofii tomistycznej – dać taki opis rzeczywi-

stości ludzkiej, by w sposób racjonalny móc wpłynąć na kondycję bytu, wskazać na jedyny 

i autentyczny sens i cel życia człowieka. Formułując koncepcję osoby w kategoriach szczęścia, 

autor Etyki zwraca uwagę przede wszystkim na zespół dynamicznych relacji człowieka ze 

światem, głównie jego relacji z dobrem.  

O człowieku da się – utrzymuje Ślipko – mówić na rozmaitych poziomach, ujmując róż-

norodne aspekty jego sytuacji w świecie. Jednak wszystkie one (człowiek, dążenia, cele, war-

tości) istnieją na jednej scenie życia. Gdy rozpatrujemy cel egzystencji osoby to nie tylko 

łączymy to, co subiektywne z tym, co obiektywne. Ślipko podkreśla, iż tak jak substancji nie 

sposób rozbić tak i czynów owej substancji nie można traktować oddzielnie, bo jednakowo są 

związane z celem jako pierwszym i ostatnim elementem świadomego działania ludzkiego11. Pisaliśmy 

już, iż człowiek to natura doskonaląca się, byt transcendujący ku wypełnianiu swej istoty. 

I chociaż elementów subiektywnych (indywidualnych nastawień) nie da się usunąć z natury 

ludzkiej, to w koncepcji psychofizycznej osoby - doznania (doświadczenia) radości czy przy-

jemności zmysłowej „ustępują” obiektywistycznie pojętej beatitudo – a ta, z kolei, opiera się na 

rozumnych działaniach osoby ludzkiej. Profesor określa to świadomym używaniem dobra doskona-

lącego człowieka i sprawiającego odpowiednie przeżycia12, nie tożsamym jednak z sensualistycznie 

pojętą przyjemnością.  

Człowiek dąży do szczęścia, które jawi mu się (bo taka jest jego obiektywna struktura) jako 

wieloznaczne i „wielopoziomowe”. Co jednak decyduje, że nie zawsze nasze dążenia mają 

charakter ekstremalny i realizują nasze marzenia w stopniu niepełnym tzn. takim który dopuszcza 

możliwość dążenia do wyższych stopni udoskonalenia?13. Ślipko powiada, iż to natura dobra i sama 

natura rozumnego bytu czyli człowieka - powinna wskazywać drogę właściwego postępowa-

nia ku celowi ostatecznemu. Jest to proces który polega na ustawicznym przechodzeniu od celu do 

                                                           
10  Tamże, zob. też, J. Filek, Filozofia odpowiedzialności XX wieku, Kraków 2003. 
11  Por. E. Gilson, Christian Philosophy, Anchor Press, New York, 1959, s. 30; J. Maritain, L’education, Paris 1947.  
12  Por. J. Keller, Cel a etyczna wartość czynu, Studia Filozoficzne, 11, 1950. 
13  Tamże, s. 92., zob. też. M. Gołaszewska, Istota i istnienie wartości, Warszawa 1990. 
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celu, od dobra do dobra14. Tylko człowiek jest zdolny do refleksji, dotyczącej uwarunkowań tego 

procesu. Rozumiemy to, za wykładem filozofa, jako daną nam poprzez łaskę Stwórcy moż-

ność poznawania i zamierzania wszelkiego dobra, aktualnie danego jak i stworzonego aktami intelektu-

alnych wizji15. Słowem, będzie to nieustanna dążność do ciągle rosnących stopni doskonałości. 

W ten sposób przejawia się zdaniem Ślipki dynamiczność i ekspresywność człowieka, nie 

znająca żadnych granic, bowiem podmiot wciąż więcej zamierza i chce niż osiąga16.  

Ślipko, polemizując z egzystencjalizmem nie obawia się jego nihilizmu. Według niego, 

człowiek nie jest bytem po nic (de trop) jak chce tego Sartre. Jest bytem stworzonym, zawsze 

z określonym planem i celem. Najgłębszym uzasadnieniem bowiem istnienia człowieka jest 

jego Stwórca. Wszelkie inne podejście przeczyłoby naturze człowieka, a w konsekwencji 

racjom opartym na założeniu że istnieje Bóg, byt absolutny i przyczyna sprawcza ludzkiej egzystencji17. 

Byłoby to sprzeczne z mądrością Boga – pisze ks. profesor – Bóg powołałby człowieka do bytu, dałby mu 

naturę duchową i wyposażyłby go we władze, które z konieczności dążą do coraz doskonalszych dóbr i szczę-

ścia, a równocześnie pozbawiłby go możności zaspokojenia tego dążenia przez osiągnięcie dobra o takiej 

doskonałości, które by mogło być tylko przedmiotem uszczęśliwiającego posiadania18. Musi zatem istnieć 

jakieś dobro posiadające w sobie taką miarę doskonałości, aby było zdolne dać człowiekowi pełne zaspokoje-

nie jego dążeń do dobra, czyli szczęście doskonałe19. Rozwiązując specyfikę dążeń człowieka do do-

bra Ślipko analizuje trzy pojęcia: Boga, dobra przygodne oraz konieczne i wystarczające wa-

runki. 

Rzeczywistość i świat człowieka to pole rozmaitych dóbr jawiących się na horyzoncie. 

Ślipko jako tomista rozumie powab, appeal rzeczywistości, która wysyła sygnały do osoby 

ludzkiej, niekiedy mami pozorami. Lecz owe dobra przygodne osoby czy losu (afirmujące 

człowiecze wartości osobowe), dobra fizyczne i duchowe mają to do siebie, że nie mogą stano-

wić celu ostatecznego20. Innymi słowy nie są one – tym, co gwarantuje człowiekowi szczęście 

autentyczne. Bo ono realizuje się tylko poprzez: zjednoczenie z Bogiem, które jest możliwe z wyłą-

czeniem analogicznych pojęć czerpanych przez rozum z bytów przygodnych21. I jest to możliwe w grani-

cach natury ludzkiej, podkreśla Ślipko bowiem (a widać w tym działanie rozumu) dokonywa 

się ono przy pomocy odpowiednich intelektualnych obrazów Boga22. I jak napisano w innych partiach 

                                                           
14  Tamże, s. 97, por. Noella Baraquin, Jacqueline Lafitte, Dictionaire des philosophes, Paris 1997. 
15  Tamże, zob. też, W. Galewicz, Analiza dobra, Kraków 1988. 
16  Tamże. 
17  Tamże. 
18  Tamże, s. 98. 
19  Tamże. 
20  Tamże, por. N. Hartmann, O istocie wartości etycznych, w: „Logos i Etos”, 1993. 
21  Tamże, s. 104., zob., S. Kowalczyk, Bóg w myśli wspólczesnej, Wrocław 1982. 
22  Tamże. 
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Etyki ogólnej Dobro nieskończone jest takim dobrem, które wyrastając ponad wszystkie dobra staje 

się celem życia jako całości23. I tylko takie Dobro – Bóg–stwórca i źródło natury ludzkiej jest jedynym, 

dobrem, które potrafi zaspokoić bez reszty dążenie człowieka do dobra i dać mu pełnię szczęścia24.  

Summary 

The attempt to reconstruct the person's conception on the basis of Thomistic philosophy would be pointless 

without taking into consideration the possibility of transcendence of the human person – a complex being 

demonstrating a peculiar dynamism and expansiveness of his nature. Ślipko, as part of his philosophy of 

morality, undertakes this issue – so important and typical of Thomism. It is dominated by the canon of meta-

physics and anthropology worked out, as far as its foundations are concerned, by Aquinas. The man, being of 

the person is – so as to say – such an ontic individual, such a creature that has been called to fulfil some 

definite goals. His aims are articulated clearly on Thomistic metaphysics grounds. It is there that being is 

identified and, to be more precise, „translated” into the concept of good, which can be read in a famous formula 

ens et bonum convertuntur. A characteristic of Thomistic view of any reality objectivist approach, taking into 

consideration Thomistic realism, signifying transcendental understanding of beings and values or goals and 

goods towards which we aim, is expressed in it. Assuming that good is a quality of any perfect being, develop-

ing and worth desire and that „it corresponds to some specific restrictions (that is potentiality) of some other 

being and it is capable of fulfilling, filling up this potentiality or, in other words, improving it”. Reverend 

professor presents a project of development or, rather – transcendence of the human person. It is a dynamic, 

expansive being, „aspiring upwards” and, thus, improving through rational turning towards the objects of 

desire, that is beings „remaining with each other in specific relations”. And, as for a constitutive object of 

human compositum, it is the conception of good which is strictly connected with „the idea of the developing of 

the man through aspiration to corresponding to him good with the help of free acts”,conscious ones and, thus, 

such which unerringly determine the sign and expression of human nature. Th author of Ethics emphasizes 

strongly that the man develops always with reference to, in relation to moral values which, out of necessity, have 

to signify his rational bearing and acts. In this conception, the notion of good itself as a goal, as well as the 

process of the man's development (which is understood in the categories of getting to the very essence) are de-

scribed and analysed in the categories of free from any subjectivistic deviations. 

The notion of goal, on the other hand, is treated by Ślipko as good aimed by the subject only and exclusive-

ly because of itself. Let us remind here the classic boundaries. In the concept of good (as it is accepted in Tho-

mism) there are three „elements”. They are identical in the objective order. Evil cannot be the goal of human 

acting. Good, as a goal, becomes the object of intention (it goes through from potency to actualization) when a 

                                                           
23  Tamże, s. 115., por. J. Maritain, Approches de Dieu, Paris 1953. 
24  Tamże, s. 104. 
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rational being (as a result of the act of cognition) turns towards it consciously and in a free and spontaneous 

way accepts it. Just for that reason, as Revd Prof stresses „every goal is good but not every good is the aim” 

with, as far as its scope is concerned, the concept of good being broader than the concept of goal. 
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We ask very frequently the following questions: What is philosophy?  

How to understand philosophy? What is contemporary philosophy? 

This question suggests that there is a certain field called philosophy, which can be charac-

terised in a definite way. Meanwhile, this assumption is by no means obvious. Contemporary 

philosophy consists of several more or less individual disciplines, and some of them lay claim 

to their autonomy understood as independence from remaining philosophical disciplines.  

It is by no means a feature of present philosophy, though a specialisation’s phenomenon, 

characteristic of all sciences, is intensifying nowadays in philosophy too. Philosophy has 

never constituted a homogenous entirety, but it has consisted of several main branches which 

admittedly were independent of each other (otherwise establishing philosophical systems 

would not be possible),however, they could be practiced independently of each other. 

Among those main branches of philosophy it is necessary to enumerate, first of all, meta-

physics (ontology), i.e. the theory of existence, epistemology, i.e. the theory of cognition, and 

ethics, i.e. the theory of the good.  

Therefore, answering the question what is philosophy, one could enumerate three basic 

disciplines and present characteristics of their subject-matter and method. While referring to 

contemporary philosophy, it would be worth mentioning philosophical disciplines which are 

either at the meeting of metaphysics, the theory of cognition and ethics (among other things, 

philosophy of man, philosophy of culture), or attempting to solve detailed problems of one 

of these disciplines (philosophy of science as a kind of an expanding sector of epistemology). 

If we named main branches of philosophy, would it allow us to understand what is philos-

ophy? And in what way is it different from non-philosophical disciplines? Let us pay atten-

tion that an attempt to indicate the subject matter and a method of those main branches of 
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philosophy causes the same problems which appear while attempting to define philosophy as 

such. It is necessary to point out common elements causing that we are supposed to deal with 

a single discipline of knowledge, but not with several autonomous disciplines originating 

from a common source; but it has turned out impossible neither in the historical perspective 

nor even with reference to a current philosophical debate. Nowadays, this kind of undertak-

ing would be actually the more complicated that, as I have mentioned, the disciplines regard-

ed once as essence of philosophy, i.e. ethics, esthetics and even philosophical anthropology, 

today define themselves as autonomous disciplines and independent of philosophy. 

With reference to those discrepancies one can sometimes encounter a view that one sub-

ject matter and one method of philosophy do not exist. It is an exceptional discipline of knowledge 

‒ S. Opara wrote about philosophy ‒ because unlike other academic disciplines, it has neither its invar-

iable, separate object of study nor a homogenous methodology. This kind of remarks are supposed to 

prove that there is a fundamental difference between philosophy and remaining sciences 

which allegedly possess either their own object or their own methodology. However, when 

we take a closer look at the object and methods of natural sciences, e.g. physics or biology, 

we come to a conclusion that a variety of objects which the specialists in these domains deal 

with, and also a variety of methods applied by them, is by no means lesser than in philoso-

phy.  

The subject of biology is life, however, biologists in practice do not study life as such, but 

its specific aspects and forms. That is why biology constitutes actually a set of completely 

different disciplines as genetics, bacteriology, botany, ecology, paleontology etc.  

Each of those disciplines possesses its own methods which cannot be applied to remaining 

disciplines, what is more, some of those disciplines (ecology, paleontology) are based, to 

a greater extent, on speculations and suppositions which an empirical confirmation is either 

impossible or (evolutionism) it would require a passage of unusual long time. Also remaining 

individual disciplines are divided into disciplines which are developing de facto as autonomous 

disciplines, they require a separate specialisation from scholars; and they use their appropriate 

tools etc. 

Thus, if we needed to define an object and a method of biology, we would encounter simi-

lar difficulties as come into existence while attempting to define philosophy. 

On the other hand, since one claims that life is the subject of biology, so by analogy one 

could assume that also philosophy possesses one general subject which takes different forms, 

what insists to have a specialisation within philosophy. This subject is actually an existence, 

i.e. everything what exists (in reality or potentially). Each of individual sciences deals only 
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with a chosen fragment of that existence, and formulates that fragment only from a point of 

view, specific for itself, however, philosophy tries to ask about the existence itself. Philoso-

phers do not ask how the given thing is construed, what is its inner structure, which laws 

influence its origin and functioning etc.; but they wonder what causes that the given thing is 

actually that thing, not any other one; when it stops to be actually that thing; whether it exists 

in necessary or incidental way (or any different one) etc. 

That general, and referring to the whole existence, dimension of philosophical questions 

does not mean, however, that philosophy does not ask detailed questions. Moreover, those 

questions one can admittedly come down to primal, metaphysical problems of philosophy, 

but it is not usually done. For example, a question what are values, and in what way they 

exist, one can treat as a metaphysical question, because answering it, we characterise the ex-

istence itself. Admittedly on might make an allegation here, according to which axiology does 

not aim at studying the existence, but it is interested only in a definite set of objects, however, 

this allegation is based on a misunderstanding because a basic aim of philosophy is finding 

a reply to a question about essence of values, a way of their existence and occurrence, an 

ability of entering into the relationships with other kinds of existences, in one word, about all 

what metaphysics asks with reference to the existence itself. A question whether the given 

object is actually that object itself, constitutes a source of all other philosophical questions: 

the questions in which relationships we are with other kinds of existences; what should be 

our approach towards other existences; what kind of existence we are ourselves; and in which 

way we acquire knowledge about the existence etc.  

A difference between philosophy and individual sciences does not come down, however, 

only to the degree of generality of the subject matter and to the degree of abstractness of the 

formulated statements. An exceptional position of philosophy towards other sciences stems, 

among other things, from the fact that philosophy can make of those other sciences an object 

of its own deliberations. Therefore, we have not only philosophy of science, but also philos-

ophy of individual sciences (philosophy of biology, philosophy of physics, philosophy of 

psychology etc.), and even philosophy of philosophy itself (meta-philosophy). On the other 

hand, however, it is necessary to ask oneself a question, to what extent those individual phi-

losophies remain philosophical thought, and to what extent they constitute a kind of auto-

reflection undertaken in the framework of separate individual sciences.  

This question is more justified because we have at present a true development of philoso-

phies of something (philosophy of law, philosophy of culture, philosophy of literature, philoso-

phy of art, philosophy of history) and also philosophical sub-disciplines which subjects are 
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small fragments of reality (ethics of ecology, physician’s ethics, lawyer’s ethics etc.). The prob-

lem to what extent those philosophies are still philosophy, and to what extent they stem 

simply from the fact that philosophers are institutionally obliged to publish their texts in the 

philosophical magazines, let us leave without any answer.  

However, let us go back to the question concerning essence of philosophy. It stems from 

the above mentioned remarks that an attempt of defining philosophy by enumerating and 

characterising its components only pushes back the problem, but does not solve it. This 

action allows admittedly to formulate a question, to what extent some disciplines of 

knowledge recognised traditionally for philosophical sub-disciplines deal with the problems 

of philosophy, and to what extent they undertake their own issues, however, this question 

does not get us closer to understanding in which specificity of philosophical problems con-

sist. 

Moreover, it is worth noting that all above mentioned philosophical disciplines were de-

veloped in ancient Greece, and have been developing until now; but it is difficult to accept 

that the way of comprehending a subject, a method and aims of philosophy has remained 

unchangeable for 2, 500 years of its development. On the one hand, due to that exceptional, 

when compared with other fields of knowledge, continuousness of philosophical reflection, 

on the other hand, due to sometimes radical differences in the way of perception of the sub-

ject matter and a function of philosophy; history plays a role for contemporary philosophical 

deliberations, beyond all comparison, larger than for study within other disciplines. 

First of all, theories being proposals of problems’ solutions appropriate for each of these 

disciplines along with critical arguments towards these theories constitute an object of philo-

sophical disputes also nowadays. Due to this reason lots of philosophers perceive philosophy 

even not only as seeking new solutions, but as studying the already existing solutions, but it 

means that contemporary philosophy is, to a large extent, the history of philosophy.  

In connection with this kind of conceiving essence of philosophy one can sometimes en-

counter the view that it is necessary to keep a distinction between philosophy and the history 

of philosophy, analogous to this which is mandatory in other scientific disciplines. A re-

searcher of history of literature is not, however, a creative writer, a historian of physics is not 

a physicist, a historian of music is not a musician, so there is no reason why we might recog-

nise historians of philosophy for philosophers. 

However, it is difficult to agree with this position, because it implicates a thesis that the 

history of philosophy has for current philosophical deliberations equally minimal meaning as, 

e.g. history of physics for current research within this discipline. Actually due to continuous-
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ness of philosophical traditions and lack of an acceptable solution of traditional problems of 

philosophy, a philosopher wishing to present his own proposal of a solution of the given 

problem, should always make sure whether such or similar proposal was presented in the 

past, and also check alternative solutions which came into existence in the span of history of 

philosophy. It means that wishing to deal with philosophical deliberations, it is necessary 

both trace a course of contemporary discussions on definite issues, and also study the history 

of efforts aiming at solving these issues. 

As a matter of fact, not every statement regarding the philosophical ideas formulated in 

the past, constitutes a result of having interest in stricte philosophical problems, that is why 

within history of philosophy one can single out history in the exact meaning, i.e. the study 

aiming at comprehending the views of the given philosopher irrespective of whether the 

views have any meaning for the contemporary philosophical discussion, and the study which 

a main target is understanding of the genesis and the sense of the problems essential for the 

current philosophical debate. From that second point of view, one can actually assume equal-

ly well that for the contemporary philosophical discussion, history of philosophy simply does 

not exist, and the philosophical texts which came into existence last centuries are equally 

contemporary as works which came into being in the 20th or 21st centuries. 

The only practical condition of understanding the essence of philosophical disputes is 

mastering a language of philosophy. Because as every discipline of knowledge, philosophy 

possesses its own language and its own notional apparatus. Such notions as skepticism, intel-

lectualism, pantheism, rationalism, naturalism, mysticism, dualism etc. refer either to definite 

philosophical views, which in history of philosophy have had their followers and also adver-

saries, some of them to philosophical movements, other ones to general ways of philosophis-

ing. Such notions as idealism, rationalism or materialism do not mean specific philosophical 

movements, but they relate to a certain general idea of the world and nature of philosophy 

and philosophising, taking different forms in separate historical periods at most.  

Above mentioned examples of notions belong rather to a “technical” language of philoso-

phy, so understanding their meaning is not very difficult. Much more problems make no-

tions, which are not usually associated with philosophy, however, meanings in which we use 

them in a colloquial language, were actually worked out by philosophy. It concerns such 

notions as the “good,” “good,” “justice,” “just,” “responsibility,” “responsible,” „truth,” 

“falsehood,” and lots of others. There are disputes among philosophers concerning meanings 

of these notions within separate philosophical notions and in works of the individual authors. 

A main source of a controversy are not, however, meanings of these notions in philosophical 
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texts, but their “true” meanings, i.e. such ones which would say what are the objects corre-

sponding to these notions in reality. 

On can draw two important conclusions based on the fact. Firstly, discussions connected 

with some notions signify that in a language which philosophers use and which, to a greater 

or lesser extent, permeates to philosophy, is included a definite picture of reality. Using no-

tions originating from philosophy in everyday communication we accept that picture irrespec-

tive of whether we realise it, and whether we accept that picture of the world consciously. 

The second conclusion seems even more essential than the first one. Therefore, if in philoso-

phy the discussion what is justice is still progressing, or also what we have or what we should 

mean while saying about justice, then also our colloquial picture of human relationships is 

only provisoire and burden itself with lots of uncertainty. If philosophers themselves dispute 

about meanings of notions by means of which we depict reality and formulate our relation-

ships with other people, then we ourselves either cannot be sure to what extent our picture of 

reality (which consist of, among other things, our values and moral norms) remains adequate, 

and to what extent it constitutes a reflection of popularity enjoyed by one or another philo-

sophical doctrine in some periods.  

The other method of seeking a definition of philosophy is looking at this what philoso-

phers currently deal with and what they dealt with in the past, so simply an analysis of already 

existing philosophical texts. In other words, philosophy can also be defined as a definite set 

of philosophical texts. Therefore, it concerns a certain kind of a pointing-out definition (be-

cause we define philosophy by pointing out a certain set of texts).  

The fundamental difficulty coming up in connection with that definition is defining a cri-

terion or criteria based on which one could decide whether the given text belongs to the class 

of philosophical texts or not. However, it is necessary to note that this criterion is essential 

only in relation to contemporary texts, because in relation to history philosophy, there is 

generally a clear-cut consensus among researchers regarding this what philosophy is and what 

is not. 

This kind of a definition indicates admittedly some practical usefulness (it enables, e.g. 

making library catalogues), however, it does not explain in what specificity of philosophical 

deliberations consists. Moreover, it relates only to already existing texts, whereas in philoso-

phy not only views concerning separate issues change, but also a form of their expression. 

Here is an example of contemporary postmodern philosophy, which consciously gives up 

clarity and unambiguity of a translation. From this point of view, philosophical theses ex-

pressed in texts which originally are not supposed to be philosophical texts, might turn out to 
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be a problem. Here is an example of existentialists’ works who presented their own thoughts 

both in a form of “classical” philosophical texts and in a form of literary works. Also poetry 

has often a philosophical dimension, and many creative philosophers undertook an analysis 

of both a phenomenon itself of literary creativity, and also philosophical content included in 

separate works. A difference between philosophy, literature and art becomes more indistinct 

because we realise that in many cases literature, art and philosophy aim to the same objective, 

i.e. to express “truth about a human being.” By truth it is not necessary to understand here 

a set of sentences, about which one might state they are true or false, but some kind of intui-

tional experiences associated with questions about the sense of human life, consciousness of 

one’s own passing of life, anxiety against senselessness of the existence etc. 

It is worth paying attention that, in principal, only in relation to a part of contemporary 

philosophical creativity, one might successfully apply a criterion clearly formal, so recognise, 

e.g. that a philosophical text is every text published in a philosophical magazine and every 

text written by a professional philosopher etc. It stems from an exceptional, institutional 

character of philosophy which in the 20th century became almost exclusively an academic 

discipline. 

The subsequent understanding of the notion „philosophy” is associated with already men-

tioned “academicism” of a discipline of knowledge defined with this appellation. It seems 

that both among intellectual elites and among philosophers themselves, enough importance is 

not attached to the fact that philosophy is currently practiced nearly exclusively at universities 

what entails a series of important consequences. At present, philosophers are employees 

employed by scientific and didactic institutions for which they have definite duties and re-

sponsibilities what translates into a way of practicing philosophy as such, and in many cases 

also into mathematics and a level of philosophical publications. The institutionalisation of 

philosophy began in the end of 18th century in Germany and already then appeared first nega-

tive effects of that current state of affairs, among of which most obvious seems to be an 

acceptance by individual philosophers, and finally nearly by the whole philosophical envi-

ronment a certain status quo in the sphere of the relationships between intellectual elites and 

political authorities. However, not without a reason Hegel recognised Prussian absolutism for 

best possible political form of government. 

One of element of characteristics of philosophy is defining its approach to the remaining 

sciences including, first of all, natural sciences. In the 19th and 20th centuries a view according 

to which philosophy does not take any essential position among remaining sciences, reached 

lots of followers, in connection with it, it is necessary to treat it as either individual science or 
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as a discipline studying the same object and using methods close to those which use individu-

al sciences. In that pursuit to making philosophy scientific one might, in the span of last over 

hundred years, distinguish several more or less radical currents: from extreme scientism wish-

ing to transform philosophy into one of sciences, taking down, in that way, its privileged 

position through developing analytical philosophy to this day, and ending with phenomenol-

ogy aiming at, according to Husserl, finding some bases for individual sciences.  

Efforts aiming at overcoming a distinct opposition which came into existence in the 18th 

and 19th centuries between science and individual sciences (first of all, with natural history) 

did not turn out admittedly fruitless, however, they were not fully successful. Those efforts 

aimed at, on the one hand, making philosophy scientific, or at least creation of a certain 

common plane on which it would be possible to create common assumptions and rules for 

philosophy and science, on the other hand, however, they showed that inasmuch philosophy 

is getting similar to science, the more it loses its ability to express the problems, to solutions 

of which it was indeed founded. 

Philosophy is often accused of being practically a useless discipline, and problems which it 

deals with, are impossible to solve. Both of those accusations seem, in general, to be right, 

because it is difficult to find for philosophical deliberations a direct, practical use, and insolu-

bility of main philosophical problems so far has been simply a fact. However, it is necessary 

to pay attention to the fact that philosophy is not the only discipline of knowledge for which 

one cannot find practical uses, therefore, that practical uselessness does not distinguish phi-

losophy from other disciplines. Moreover, it is difficult to define precisely what is that practi-

cal use, or also the use in general. In the final put-down, the use consists in, after all, useful-

ness in satisfying different kinds of needs, including, e.g. a need of understanding reality, 

which philosophy actually tries to satisfy.  

Therefore, instead of asking about the practical use of philosophy, one might wonder what 

function it fulfils in individual and social life. In fact, looking at the history of Europe, it is 

hard not to have an impression that history of European civilisation was co-created by philo-

sophical ideas. In some periods an influence of those ideas was stronger, in others weaker, 

but it would be difficult to point out such periods about which we could say that philosophy 

did not influence thinking and behaviour of people at all. For some people such a period 

could be the Middle ages, because then an influence of philosophy was at most indirect, and 

the main culture-making function was fulfilled by religion, however, the Middle ages actually, 

having an interest in ancient philosophy, created bases of the late Renaissance. Philosophy, as  
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I have mentioned above, influences also our individual way of thinking about the world, 

even if we ourselves do not realise it.  

The above mentioned explanations do not constitute, as a matter of fact, exhausting char-

acteristics of philosophy. They present a picture of philosophy as a certain set of views and 

arguments concerning definite issues, however, they do not show in what way it occurred to 

coming into existence and development of philosophical ideas. Paradoxically, this lack of the 

commonly accepted definition of philosophy actually constitutes one of the main causes of 

development of philosophy and occurrence of new philosophical ideas constantly. Every 

creative philosopher conceives a subject matter, a method and aims of philosophy in his 

individual way. That is why from a point of view of a thinker attempting at self-dependent 

solving problems of philosophy, a question, what is philosophy, is generally identical with 

a question what a philosophical reflection should be. Certainly, a statement that there are as 

many philosophical concepts as philosophers, is an exaggeration, however, there is no deny-

ing that actually differences of views concerning a subject matter and a function of philoso-

phy were the underlying cause of coming into existence of main currents in contemporary 

philosophy.  

Since we speak about creative practicing of philosophy, it is worth wondering, by the way, 

whether philosophical thought differs from other ways of thinking. By the “way of thinking” 

it is not necessary to understand here a definite method of philosophising (an analysis of 

a language, logics, phenomenological reduction etc.), but a certain general approach to reality 

being a source of philosophical questions. It does not seem that any qualitative difference 

between philosophical thinking and colloquial thinking has occurred, because there are no 

reasons that we might think that philosophers think about philosophical problems in some 

different, more attractive, or also more “profound” way than they think about all “non-

philosophical” issues.  

A distinctive feature of philosophical problems differing those problems from the ques-

tions asked by individual sciences, is a fact that those problems are as though at the meeting 

point of two spheres: a sphere of objects and phenomena available to common experiences, 

and a sphere in which all decisions are rather an issue of faith than knowledge. That second 

sphere gets philosophy closer to religion, however, it is necessary to note here that a main 

objective of religion is not to formulate theoretical decisions of abstract problems, but sooth-

ing anxiety of this what is unknown and in consequence, beyond our influence.  

The problems of contemporary philosophy are also in the area where every decision gets 

entangled in lesser or greater quantity of assumptions having a world-view character. Wher-
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ever philosophy strives to dissociate itself from this kind of assumptions, it ceases to be 

a philosophical reflection and turns into in a kind of a science aiming at meticulous studying 

of detailed, and inessential from the point of view of philosophy as such, issues. For example, 

in the history of philosophy one can discern two extremely different approaches to the prob-

lem of the relationships between man and the world of nature. According to first of them, 

man is an element of nature and all his needs, aims, endeavours are subjected to the inborn 

features which he is unable to control. The second approach defies, however, man against 

nature, underlining his superiority and ability to go beyond biological limits. In accordance 

with the first view, philosophy came into existence as a result of man’s inherent proclivity for 

cognition of reality surrounding him, and this proclivity constitutes an element of a biological 

endowment of man necessary to his physical survival in the world. The second position as-

sumes that actually a need of understanding reality differs man from nature and is strictly 

connected with self-consciousness appropriate only to man. Those both views implicate, as 

a matter of fact, a definite way of conceiving philosophy.  

About problems of philosophy one claims sometimes that they are boring (there is no 

denying, as a matter of fact, that they are not an object of the common interest). However, it 

does not seem that a cause of that opinion, is conceiving those problems themselves as ines-

sential and withdrawn from the real world. However, contemporary philosophy rather deals 

with detailed, “technical” aspects of those problems, because actually they, in fact, constitute 

a cause for which those problems are so difficult to solve. In fact, however, an appropriate 

subject matter of philosophy still remain the same questions, which from time to time each of 

us formulates, i.e. what is the surrounding us world, and what we are ourselves in relation to 

this world.  
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Chcąc znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące pochodzenia i znaczenia wartości w życiu 

ludzi, należałoby wpierw rozpatrzyć ich ontologiczny status i przeznaczenie w odniesieniu do 

człowieka i jego natury, która przydaje wartościom moralnym pewien poziom ważności 

i istnienia. Sfera moralna bezsprzecznie jest efektem interakcji człowieka z drugim człowie-

kiem, ma zatem wymiar społeczny, w którym, jako jedna z wielu cech składowych ludzkiego 

charakteru i tożsamości, zawiera się całościowo i nierozerwalnie: Pierwotnym źródłem doświadcze-

nia etycznego nie jest przeżycie wartości jako takich, lecz odkrycie, że obok nas pojawił się drugi człowiek1. 

Chociaż przy takim ujęciu naturalnym wydaje się fakt pochodzenia wartości etycznych oraz 

samej moralności, to świat ludzkich reakcji i zachowań ciągle jest obszarem nieodgadnionym, 

którego nie możemy zamknąć w jakichś określonych ramach. Wychodząc z tego punktu 

widzenia w sposób naturalny pojawia się przekonanie o tym, że granice moralnego zachowa-

nia i zasad etycznych wyznaczają odmienne obszary ludzkich reakcji, zachowań i motywów, 

tworząc tym samym niezliczoną ilość indywidualnych, niesprowadzalnych do siebie światów 

wewnętrznych.  

Chcąc wyjaśnić ten problem z pozycji naturalizmu B.F. Skinner stwierdził, że niemal każdy 

dokonuje ocen moralnych i etycznych, ale nie znaczy to, że gatunek ludzki posiada „wrodzoną potrzebę lub 

pragnienie norm etycznych”. (Mogliśmy równie dobrze powiedzieć, że posiada on wrodzona potrzebę lub 

pragnienie postępków nieetycznych, ponieważ prawie każdy od czasu do czasu zachowuje się nieetycznie). 

Człowiek nie powstał jako etyczne czy moralne zwierzę. Rozwijał się w toku ewolucji aż do etapu, w którym 

stworzył kulturę moralną. Różni się on od innych zwierząt nie poczuciem moralności lub etyką, ale tym, że 

                                                           
1  J. Tischner Etyka wartości i nadziei, w: Wobec wartości, W Drodze, Poznań 1984, s. 88. 
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zdolny jest stworzyć etyczne czy też moralne środowisko społeczne2. W pierwszej części tej tezy Skinner 

uwidacznia przekonanie o współistnieniu człowieka i ocen moralno-etycznych. Jego określe-

nie niemal każdy jest jednak określeniem niepełnym i nieadekwatnym, mówiącym, że nie każdy 

człowiek dokonuje w swoim życiu oceny moralnej czy etycznej, że robi to tylko pewna więk-

szość, ale wciąż nie całość. Wychodząc z założenia, że moralność i etyka pojawiają się 

w chwili spotkania człowieka z drugim człowiekiem, niemożliwym jest uniknięcie jakiejkol-

wiek oceny żyjąc w społeczeństwie czy też w jakiejś grupie. Natomiast to, czy ludzkość, jako 

gatunek, posiada wrodzoną potrzebę czy też pragnienie norm, w zależności od kręgów poglą-

dowych może przedstawiać się dwojako. Wierząc, że wraz z rozwojem życia społecznego 

i kulturalnego powstały wartości, które podlegają procesowi modyfikacji zgodnie z nieustan-

nym rozwojem życia ludzkiego we wszelkich jego wymiarach, człowiek jako istota naczelna 

w przyrodzie, coś traci. Można to nazwać pierwiastkiem duchowym, iskrą, żywotnością. Traci 

coś, co bezpośrednio stawia go na szczycie piramidy stworzeń. Traci wpisane w siebie prze-

znaczenie własnego stawania się poprzez odkrywanie prawdy o sobie i świecie. Chociaż 

oczywistym jest fakt nieuniknionego rozwoju moralno-etycznego ludzi, uwarunkowanego 

współżyciem we wspólnocie społecznej, to nie powinno się odmawiać człowiekowi pewnej 

wyjątkowej możności instynktowego i empatycznego współodczuwania oraz kierowania się 

głosem sumienia, głosem płynącym z wnętrza siebie. Jeżeli człowiek posiada zdolność two-

rzenia środowiska etycznego, to moralność musi być jakąś częścią natury ludzkiej. Musi być 

potrzebna i poszukiwana. Podobnie jak człowiek posiada zdolność tworzenia innych rzeczy, 

domów, samochodów, lekarstw, ubrań, urządzeń. Wszystko to jest wynikiem jakiejś potrzeby, 

która wciąż dopomina się o swoje spełnienie, mając chociażby (albo aż nadto) ułatwić życie 

człowiekowi w zmieniającym się świecie. Wszelkie ludzkie działania były i są wynikiem jakie-

goś instynktu, potrzeby i pędu życiowego. Człowiek to ruch, rozwój, tempo, gonitwa myśli, 

pragnień, instynktów. Niezwykle skomplikowana praca mózgu człowieka nadaje tempo jego 

życiu. Każda myśl czy wizja powstająca w ludzkim mózgu niosła i niesie ze sobą konieczność 

wyboru, a więc decydowania. Wraz z potrzebami, pragnieniem zmian rozwinęła się w czło-

wieku moralność, a w jej następstwie zaczęły klarować się pewne zasady postępowania, mają-

ce ułatwić człowiekowi poruszanie się we wciąż zmieniającym się świcie. Zasady etyczne stały 

się niezbędne do przeżycia w społeczeństwie oraz do realizowania i zaspakajania potrzeb. 

Rozwiązanie naturalistyczne, chociaż może urzekać swoją prostotą, nie może zatem służyć 

za punkt wyjścia dla zrozumienia istoty i sensu istnienia wartości. Takie rozwiązanie znaj-

dziemy dopiero w rozwiązaniu personalistycznym, w którym aspekt indywidualny i społeczny 

                                                           
2  B.F. Skinner Poza wolnością i godnością, Warszawa 1978, s. 195. 
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istnienia wartości zlewa się w pewna jedność. W takim kierunku też zmierzały przemyślenia 

pierwszego słowiańskiego papieża – Jana Pawła II. 

Aksjologia Karola Wojtyły 

Karol Wojtyła podczas swej pracy naukowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wiele 

miejsca poświęcał zagadnieniom aksjologicznym. W zasadzie większość jego prac naukowych 

była poświęcona tym zagadnieniom. W filozoficznych poglądach Karola Wojtyły bardzo 

wyraźnie odznacza się ponadto jego personalistyczne podejście do człowieka i etyki. W jego 

rozważaniach nad źródłami moralności znamienne są następujące słowa: etyka chrześcijańska, 

wypływa z tej refleksji nad bytem a w szczególności nad bytem ludzkim, dla której oparciem jest Objawienie. 

(…) Źródła Objawienia, a zwłaszcza Pismo św. zawierają cały szereg zdań o charakterze normatywnym: 

przykazań, rad, wskazówek, ocen, itp. Co więcej, całe Pismo Św. a zwłaszcza Ewangelia jest niejako prze-

niknięta nastawieniem na dobro i zło moralne, przebijającym się np. w przedstawieniu osób, w opisie wyda-

rzeń, itp. Wiadomo, że Jezus Chrystus stał się godnym naśladowania wzorem doskonałości moralnej3.  

W ten sposób Wojtyła, jako przedstawiciel Kościoła wskazywał, że podstawowymi źró-

dłami norm oraz postępowania etycznego są objawienia, pochodzące zarówno z Pisma św. 

jak i ziemskiego życia i działania Jezusa Chrystusa. Wymienił wówczas także zawarte w Biblii 

wskazówki, oceny, rady, przykazania, jako pożądane przykłady etycznych działań i postaw 

moralnych. Podkreślał tym samym bogactwo treści moralnych zamieszczone na jej stroni-

cach. Pod tym względem Pismo św. zapewne nie ma sobie równych w kulturach ludzkich. 

Swoje stanowisko w tej kwestii wzmacniał przede wszystkim głównym i najważniejszym 

argumentem kościoła katolickiego, który wskazuje na Biblię jako księgę natchnioną, której 

pośrednim autorem jest sam Stwórca. Zatem uważał dalej, że Pismo św. jako księga na-

tchniona i objawiona, zawiera w sobie jedynie te treści, które sam Bóg chciał przekazać czło-

wiekowi. Objawione przez Boga zasady etyczne to (…) zasady żywe, które mają swe źródło w wewnętrz-

nym życiu Boga, jego rozumie i woli4, pochodzą one zatem z najdoskonalszego źródła, z samego 

wnętrza Bożego życia. Treści zawarte w Biblii są jego myślami, Jego troską, Jego najdoskonal-

szym i nieskalanym spojrzeniem na cały stworzony świat. Z natury Boga analogicznie wynika 

więc, że Jego zasady muszą być jedyne, prawdziwe, dobre, wieczne, niezaprzeczalne i najwyż-

sze. I tymi zasadami stwórca dzieli się ze swoim stworzeniem właśnie poprzez objawienia 

zapisane na kartach świętej księgi. Bóg jako dobroć, miłość, prawda przekazał swoje zasady 

z troski o przyszłość swoich potomków ludzi oraz ku wypełnieniu dziedzictwa, jakie zapisał 

                                                           
3  K. Wojtyła, Aby Chrystus się nami posługiwał, Znak, Kraków 1979 s.133, 135. 
4  Tamże, s. 54.  



Karolina Fornal 

 

Lumen Poloniae – NR 1/2013 

28 

w ich naturze i powołaniu. Każde zdanie, które tam przeczytamy jest w swojej istocie zda-

niem sensownym i koniecznym, niosącym nietuzinkowy, ponadczasowy przekaz. O ponad-

czasowości treści księgi świadczy jej aktualność bez względu na następujące po sobie czasy 

historyczne. Nie bez powodu mówi się, że w Piśmie św. można znaleźć odpowiedzi na 

wszystkie pytania.  

Podobnie jest w przypadku osoby Chrystusa, która niesie w sobie znaczącą dla moralności 

ludzkiej tajemnicę wcielenia.. Wszyscy tkwimy w życiu, a życie stwarza zapotrzebowanie na prawdy 

bliskie i wartości konkretne (…) W świetle wiary w tajemnicę wcielenia świat stworzeń nie tyle jest nam 

dany, ile „zadany”. Odkryć tę jego pierwotną boską wartość, to nie może znaczyć tylko posługiwać się nim, 

wykorzystywać go- to apeluje w nas do jakiejś postawy specyficznej, twórczej, bo w twórczości dokonuje się 

odkryć ‒ i pełnej miłości, skoro miłość warunkuje twórczość. Winny więc te pierwiastki zawrzeć się w jakiś 

sposób w naszej zasadniczej postawie życiowej (…). Wartość tajemnicy wcielenia oznacza po prostu życie 

Boże5. Wzorem tego jest całe ziemskie życie Chrystusa, które dla Wojtyły było wielkim apo-

stolstwem, wielka nauką, wielką prawdą o życiu i człowieku.  

Wojtyła apeluje do ludzi o twórczą postawę wobec świata, którą uważał za motor napę-

dowy dla ludzkiego rozwoju moralnego, dla spojrzenia na siebie i drugiego człowieka inaczej, 

dla zmiany świata i samego siebie. Twórczość to otwartość, gotowość, plastyczność myślenia, 

pasja działania i poszukiwania, ale także twórczość to dążność, upór, uczucie. I takie właśnie 

w pojęciu autora jest życie Boże ‒ jest ono twórcze, zaangażowane i przepełnione miłością 

do działania. Autor Elementarza etycznego przedstawiał Chrystusa jako najdoskonalszy wzór 

moralny do naśladowania, pisał: Jeden jest sprawca świętości swych uczniów i wyznawców i jej „doko-

nawca” ‒ Jezus Chrystus. Jakkolwiek więc różnorodne są jej odbicia w poszczególnych ludziach, to jednak 

pozwalają się utożsamiać i sprowadzić do wspólnego Źródła i Wzoru6. Jest on więc jedynym prawdzi-

wym źródłem świętości dla ludzi, a świętość to doskonalenie się, to życie skierowane ku do-

bru, miłości i łagodności. Świętość to ofiara z siebie dla innych, to naśladowanie Chrystusa: 

chodzi (…) o świętość w znaczeniu moralnym, o panowanie nad złem. (…) Każdy chrześcijanin, który 

naśladując Chrystusa zdobywa panowanie nad grzechem, a przez to urzeczywistnia właściwe osobie ludzkiej 

samo-panowanie (…), to łączy się bardzo ściśle z całym międzyludzkim i społecznym porządkiem moralno-

ści ewangelicznej. Polega on na „służeniu Chrystusowi w bliźnich”7. Dlatego też Wojtyła w służbie 

drugiemu człowiekowi upatrywał właściwego porządku moralnego. Służenie wyrażone jest 

samo-panowaniem, pokorą, cierpliwością. Są to cnoty niezbędne do zapanowania nad złem 

                                                           
5  K. Wojtyła, Aby Chrystus się nami posługiwał, Znak, Kraków 1979, s. 34, 35. 
6  K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1988, 

s. 166. 
7  Tamże, s. 221 
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i pokusami. Autor Elementarza etycznego twierdził, że człowiek ma w sobie moc samo-

panowania, pewną moc do zatrzymania zła i grzechu. Ta moc jest poniekąd wpisana w każ-

dego człowieka z samej natury, natury dziecka bożego. Wszystkie ziemskie uczynki Chrystusa 

dążyły do obudzenia w człowieku tej jego natury, uświadomienia człowiekowi zdolności do 

unikania zła i panowania nad nim. Jedynie w służbie, w pogłębianiu pokory, w bezinteresow-

nym pomaganiu, życie miłością, ma szansę zaistnieć w życiu człowieka. W tym miejscu za-

czyna się świętość moralna. W słowach Wojtyły Chrystus jawi się nie tylko jako źródło mo-

ralności i wzór do naśladowania, ale jest również moralnością każdego pojedynczego czło-

wieka. Wszelkie wartości, według których żył, i których uczył, stają się wartościami uniwer-

salnymi składającymi się na hierarchię wartości społecznych, a zatem ogólnych. Perspektywa 

ta umiejscawia Jezusa pośród ludu przez wszystkie pokolenia. Unikanie grzechu, panowanie 

nad złem zawierają się i dzisiaj w kanonie porządku moralnego tzw. porządnego obywatela, 

człowieka godnego, człowieka żyjącego we wspólnocie. Panowanie nad złem i pokusami 

łączy się nierozerwalnie z samodoskonaleniem się człowieka, z pracą, która nie tylko uszla-

chetnia. Pragnienie samodoskonalenia utwierdza w człowieku jego własną wartość zapocząt-

kowując tym samym pragnienie służby bliźniemu. 

Chrystus był głosicielem najwyższych wartości moralnych o czym Karol Wojtyła przeko-

nywał i uczył przez cały okres swojej działalności duszpasterskiej i naukowej. Służba Bogu 

łączyła się z powołaniem całej ludzkości, wiązała się ściśle z podstawową wartością, jaką jest 

wartość ludzkiego życia8. Dalej głosił, że życie staje się wartością najwyższą w obliczu wiary 

w Boga stwórcę, który jest pierwotnym nadawcą życia, a wyrażone powinno być poprzez 

służbę drugiemu człowiekowi. Jedynie w takim spojrzeniu na życie ludzkie człowiek ma moż-

liwość odnalezienia w sobie boskiego dziedzictwa, łączącego się ściśle z porządkiem moral-

nym wpisanym w człowieka, a wywodzącym się właśnie z nadanego przez Boga życia. Bóg 

jako najwyższy i jedyny stwórca zawiera w sobie wszystkie życiowe pierwiastki, wszystko, co 

wiąże się z ruchem, z płodnością, z doskonaleniem, z twórczością. Ludzkie życie również 

w swojej istocie jest ciągłym rozwojem, płodnością, ruchem, zmianą. Dlaczego życie staje na 

samym szczycie hierarchii wartości Wojtyły? Sam filozof odpowiedział na to następująco ‒ 

wszystko rozpoczyna się od życia. Życie daje początek historii człowieka, daje początek grze-

chowi i śmierci, ale przede wszystkim daje możliwość uczestniczenia w zbawieniu i życiu 

pośród boskiej chwały z samym Bogiem. Życie jest służbą i uczeniem się miłości. Wojtyła 

w taki sposób chciał pokazać ludziom, że Bóg podzielił się z nimi częścią własnej nieskoń-

czoności i boskości. W wymiarze nieskończoności życie ludzkie nabierało wartości podsta-

                                                           
8  W. Gasidło, Duszpasterska troska Kardynała Karola Wojtyły o rodzinę, Wyd. Czuwajmy, Kraków 1996, s. 164. 
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wowej i najwyższej. Ta wartość wiąże się z boskim rodowodem człowieka, a jako potomko-

wie Boga ludzie uposażeni są w wyższą sferę bycia wartość życia człowieka, również życia ludzkiego 

ciała, trzeba oceniać poprzez jego duchową istotę9. Duch człowieczy jest powołany do życia w świę-

tości, w doskonałości, do obcowania z Bogiem. Wszystkie czyny ludzkie, działające na jaką-

kolwiek szkodę ludzkiego życia i ducha przyczyniają się do niszczenia boskości, jaką wpisał 

w nie Stwórca. Najgłębszym fundamentem i źródłem tej kultury życia jest dostrzeżenie w drugim człowie-

ku nie tylko jego wartości i godności, ale również Bożych zamiarów, Bożego planu, który sam Bóg rozpoczął 

i nieustannie realizuje jako dalszy ciąg stwarzania- jako dalszy ciąg rodzenia się człowieka do królestwa 

Bożego10.  

W tej perspektywie życie człowieka nabiera wartości najwyższej, gdyż jest ono wynikiem 

boskiego zamiaru i planu. Życie ludzkie na ziemi jest tylko przejściowym etapem w nadal 

niezakończonym procesie doskonalenia się człowieka, który ma go przygotować do przyszłe-

go obcowania z samym Stwórcą. Jest to potwierdzeniem, że życie człowieka nie należy do 

niego, ani od niego nie zależy. Życie jest darem, a jednocześnie jest także niezbędnym ogni-

wem w dopełnieniu się bożych zamiarów. Tak rozumiana wartość życia ma zobowiązywać 

ludzi do szacunku życia każdego człowieka, do przyznawania każdemu naturalnego prawa do 

życia, tym samym prawa do własnej szansy na przygotowanie się do życia w królestwie bo-

żym. Jest to możliwe jedynie poprzez wypełnienie własnego daru życia, jaki ofiarował czło-

wiekowi Bóg.  

Na wartość życia wskazuje także dekalog, chroniąc je w przykazaniach „nie zabijaj” i „nie 

cudzołóż”. Dekalog należy do podstawowych zasad moralnych zawartych w Piśmie św., 

a nadanych ludziom przez Boga. Pośród dziesięciu głównych, najbardziej znanych zasad, aż 

dwie odnoszą się do życia i jego wartości. Wojtyła pisał tę wartość stawia nam wciąż przed oczyma 

odwieczne Prawo Boże wyrażone przykazaniem „nie zabijaj” (Wj 20,13). A człowiek, którego rozum 

i sumienie uczestniczy w tym Bożym Prawie, widzi w świadomym i dobrowolnym zniszczeniu życia własnego 

czy też cudzego wielkie zło moralne11. Przykazanie „nie zabijaj” jest konkretnym przekazem mó-

wiącym, że żaden człowiek nie ma prawa do rozporządzania życiem drugiego człowieka, nie 

ma prawa odbierać życia komukolwiek, ani nie ma prawa decydować o życiu dziecka poczęte-

go. Niezbędna jest do tego wrażliwość sumienia. Autor Elementarza etycznego uzależniał wraż-

liwość człowieka od życia zgodnie z dekalogiem, zaś Bogu, jako jedynemu dawcy życia po-

wierzał dyspozycję każdym ludzkim życiem.  

                                                           
9  Tamże, s. 165. 
10  Tamże, s. 180. 
11  Tamże, s. 164. 
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Przez treść przykazania piątego prawa autor wskazywał na życie jako wartość samą w so-

bie. Natomiast o szóstym przykazaniu mówił „nie cudzołóż”, to znaczy: nie łam i nie niszcz jedności. 

Zachowaj ją jako podstawowe dobro ludzkiego, społecznego, moralnego ładu (…) Siła tego zakazu świadczy 

o dobru. Jest to nade wszystko dobro tych dwojga, którzy składając sakramentalną przysięgę, stają się mał-

żonkami, z kolei dobro ich własnych dzieci, jak wreszcie dobro całego społeczeństwa, którego siła moralna 

i zdrowie zależy od miłości, wierności i uczciwości życia w każdym małżeństwie12. Wymiar znaczenia 

przykazania piątego zawiera swoje rozszerzenie i wyjaśnienie w przykazaniu szóstym. Życie 

jest najwyższą wartością, która daje swój wyraz we współżyciu z drugim człowiekiem, w życiu 

w jedności i w nadawaniu życia przyszłym pokoleniom. Zatem życie jako wartość podstawo-

wa wiąże się z poszanowaniem godności ludzkiej oraz poszanowaniem jedności małżeństw 

i ich rodzin, co warunkuje przyszłą moralność społeczeństw. Przykazanie „nie zabijaj” jest 

przykazaniem odnoszącym się do jednostek, do pojedynczych istnień, z których składają się 

wszystkie wspólnoty ludzkie. To przykazanie ma chronić każde pojedyncze życie, które 

w przyszłości stanie wobec życia w jedności małżeńskiej i rodzinnej. Przykazanie kolejne zaś 

jest przykazaniem, którego treść jest skierowana do grup, wspólnot, społeczeństw. Ma ono 

regulować stosunek ludzi do rodzin, małżeństw, które w swej istocie są jednością i tworzą 

jedno życie. Dobro każdego z członków danej rodziny zależy od dobra pozostałych, gdyż 

podobnie jak jeden organizm współodczuwają, współprzeżywają, gdyż żyją swoistym życiem 

w jedności. Zasada ta także jasno pokazuje korzyści wynikające z poszanowania własnych 

i cudzych wspólnot rodzinnych i małżeńskich. Według Wojtyły są one kręgosłupem moral-

nym każdego ich członka i gwarantują dobre życie przyszłym pokoleniom. 

Karol Wojtyła w akcie poznawania zasad moralnych objawionych człowiekowi w Biblii 

(dekalog, życie Jezusa Chrystusa) nie umniejszał roli rozumu: źródłem poznania zasad moralnych 

zawsze w jakiś sposób jest natura i rozum. Dlatego również i te wszystkie zasady moralne, które znajdują 

się w Piśmie św., zwłaszcza zaś w Ewangelii, o tyle staja się faktycznymi zasadami ludzkiego postępowania, 

o ile zostaną poznane przez rozum jako zgodne z naturą, z jej dążnościami, aspiracjami oraz w jakiś sposób 

z jej możliwościami. Niemniej żadna z objawionych norm moralnych nie może być wbrew rozumowi i wbrew 

naturze13. W powyższych słowach wskazuje, że zasady moralne są dane człowiekowi przez 

Boga, objawione, ale rozum ludzki posiada zdolność ich weryfikowania i doszukiwania się 

w nich zgodności z naturą, z rzeczywistością. Ludzki rozum odnosi wszystkie akty działania 

do własnej natury, koreluje je z własnymi potencjami i możliwościami, szuka w nich zgody 

wobec własnego postrzegania. Owa wewnętrzna zgoda na daną sytuację, odczucie, działanie 

                                                           
12  Tamże, s. 196-197. 
13  K. Wojtyła, Aby Chrystus, dz. cyt., s. 137-138.  
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jest automatycznie wyrazem natury człowieka oraz uprawomocnieniem rozpatrywanych ro-

zumowo postaw i nadaniem im statusu zasad postępowania moralnego. Jednocześnie wszel-

kie zasady odbiegające od rozumienia, które nie zawierają się w granicach możliwości ludzkiej 

natury, zostają odrzucone. Ludzkie postrzeganie postępowania moralnego musi zawierać się 

w obrębie natury ludzkiej, natury rzeczywistości oraz rozumienia. Jednak człowiek jest obra-

zem Boga, jego natura jest wzbogacona tym pochodzeniem, które popycha człowieka ku 

doskonaleniu siebie. Wybór zasad moralnych zmierza także do realizacji tego wyższego wy-

miaru ludzkiej natury. 

W przypadku niezrozumienia objawionych zasad moralnych uaktywnia się działanie łaski. 

Wojtyła pisał Tam, gdzie rozum stwierdza iż możliwości natury nie wystarczają, tam zaczyna się działa-

nie łaski, na które rozum oświecony wiara liczy. (…) W świetle objawienia ujmuje rozum rzeczywistość 

inaczej, a to inne ‒ właśnie nadprzyrodzone - ujęcie rzeczywistości łączy się z innym, również nadprzyrodzo-

nym ocenianiem i wartościowaniem14. Twierdził zatem, że w procesie poszukiwania rozumienia jest 

dopuszczona ingerencja bytu wyższego, ingerencja stwórcy wszelkiego dobra i prawdy. Ro-

zum ludzki dostaje w ten sposób wskazówki od samego źródła, z którego pochodzą wszelkie 

zasady moralnego postępowania. Wojtyła uważał, że człowiek w chwilach niepewności, braku 

rozumienia, niemożności umiejscowienia niektórych zasad, oczekuje wręcz na działanie łaski, 

na dodatkowe oświecenie rozumu. Ustalanie zasad postępowania moralnego staje się w tej 

perspektywie wynikiem współdziałania człowieka i Boga, poszerzając tym samym możliwości 

ludzkiego postrzegania o działanie łaski. Jest to wyższy wymiar rozumienia, otwierający ludzki 

umysł na nowe horyzonty poznawcze, w których mieści się nadprzyrodzone wartościowanie 

i ocenianie. W rezultacie tak stworzona drabina wartości moralnych ma prowadzić do nieu-

stannego doskonalenia się człowieka. Sam człowiek jest tak stworzony, że ma wpisane we 

własną naturę pragnienie doskonalenia się. Wartości są niezaprzeczalnie częścią codziennego 

życia człowieka. Każdego dnia dochodzi bowiem do konfrontacji pragnień człowieka z do-

brem, do którego podąża, a dobrem jest to co wywołuje dążenia, co pobudza do działania. Różnora-

kie dobra stają się celem jego dążeń i działań. (…) Wśród wszystkich owych dóbr jedynie dobro moralne 

doskonali samo człowieczeństwo(…) Rozum określając zasady tego postępowania kieruje się zawsze tym, 

jakie postąpienie względem tego lub innego bytu przyczyni się właśnie do udoskonalenia człowieka, do peł-

niejszego zaktualizowania jego natury, tego wszystkiego, co w niej potencjalne15. Wojtyła twierdził, że 

człowiek przez całe swoje życie poszukuje dobra i pragnie je realizować. Jest to tym bardziej 

możliwe, że posiada rozum pomagający mu w rozeznaniu, co jest dla niego lepsze. Rozumowi 

                                                           
14  Tamże, s. 137-138. 
15  K. Wojtyla, Elementarz etyczny, dz. cyt., s. 37-38. 
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stwórca powierzył bardzo odpowiedzialne zadanie, to na jego ocenie opierają się wszystkie 

wybory człowieka, a więc za jego przyczyną człowiek wykonuje działania. Zdarza się, że 

ocena rozumu jest nieadekwatna do danej sytuacji, jednakże w takich przypadkach rozum 

prędzej czy później zauważa swój błąd i ma możliwość skorygowania go, a tym samym po-

wrócenia na drogę podążania za dobrem i doskonalenia się. W opinii kardynała człowiek 

wyposażony w nadane przez Boga zasady moralne oraz w rozum ma niezbędne przygotowa-

nie do realizowania siebie przez doskonalenie się oraz do „życia bożego” ‒ życia w służbie 

bliźniemu, w służbie dobru.  

Uwidacznia się tu rzeczywista moc rozumu człowieka. Rozum ludzki dzięki własnej po-

tencji pojmowania wciąż poszukuje dążeń, które przybliżyłyby go do doskonałości, która jest 

w pewnym sensie jego przeznaczeniem z racji pochodzenia człowieka. Człowiekowi zostały 

dane mające umożliwić mu doskonalenie się, ewidentne podpowiedzi w formie przykazań czy 

moralnego wzoru, jaki dał ludziom Chrystus. Są one oczywiście niezmiernie ważne w tym 

procesie. Jednak samodoskonalenie się nie miałoby miejsca, gdyby człowiek nie posiadał 

rozumu, tudzież w opinii Wojtyły, również danego od Boga. Zatem powyższe pomoce, jakie 

człowiek otrzymał, zyskują na wartości jedynie w perspektywie racjonalnego ujmowania rze-

czywistości przez człowieka. Rozum jest tą mocą, dzięki której człowiek ma wpływ na własne 

działania i wybory, na postrzeganie i hierarchizowanie wartości w jego życiu. Człowiek bo-

wiem staje się współtwórcą dobra i zasad moralnych dzięki rozumowi i woli rozum określa 

zasady postępowania wedle tego, jak rozeznaje drogi doskonalenia się bytu ludzkiego w ramach całego po-

rządku bytów. Z tego właśnie rozeznania wyrasta powinność. (…) Wola ludzka oraz naturalny dla niej pęd 

do dobra nie uległy zupełnemu rozkładowi, przejawia się to właśnie tym, że wola ta staje się w każdym 

człowieku podmiotem powinności16. Zarówno wola jak i rozum budują w człowieku pojęcie po-

winności i realizują je w jego życiu. Jak wspomniałam wcześniej, człowiek jawi się w takim 

ujęciu jako współtwórca zasad postępowania. W jego rękach leży jego własny los. Samodziel-

nie może orzekać o dobru i złu i dokonywać pomiędzy nimi wyborów życiowych. Jego 

wpływ na kształtowanie się hierarchii wartości oraz podążania za dobrem daje mu możliwość 

zmiany tej hierarchii czy postrzegania dobra. Człowiek ma możliwość zmiany wartości i two-

rzenia nowych. Jest on współodpowiedzialny za cały świat i ludzi. Można powiedzieć jest 

współodpowiedzialny za odkupienie człowieka, czym jest przyrównany do Chrystusa. Zatem 

każdy człowiek trzyma w swoich dłoniach los wszystkich ludzi. 

Bardzo ważną konkluzją Wojtyły było stwierdzenie, że z całego tego rozważania może skorzy-

stać w pełni tylko człowiek wierzący, w którego świadomości napięcie pomiędzy natura a łaską znajduje 

                                                           
16  K. Wojtyła, Aby Chrystus, dz. cyt., s. 144-145. 
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pełne pokrycie. Człowiek, który o tym nie jest przekonany, sprowadzi cały wewnętrzny dramat człowieczeń-

stwa do powinności, do napięcia pomiędzy tym czym jest, a tym czym powinien być17. W tych słowach 

chciał pokazać nam nieodłączne znaczenie łaski w procesie samodoskonalenia się moralnego. 

Łaska jest kołem ratunkowym, które spełnia swoją funkcję w momentach zagubienia czło-

wieka, w chwilach, w których zbyt wiele od siebie wymaga. Wtedy łaska daje ulgę, spokój 

wewnętrzny i poczucie harmonii, ale daje go jedynie człowiekowi wierzącemu. Analogicznie 

człowiek niewierzący jest jakby pozbawiony tego koła ratunkowego, gdyż nie dopuszczając 

do świadomości prawdy o Bogu, Jezusie i zbawieniu, łaska staje obok niego nieaktywna. 

Działanie łaski rozpoczyna się z chwilą uwierzenia i pokładania własnego losu woli Bożej. Jak 

czytamy w cytacie taki człowiek życie w ciągłym napięciu pomiędzy dwoma postawami: tym, 

kim jest, a tym, kim powinien być. Żyje więc w permanentnym stanie wymagania od siebie 

rzeczy niemożliwych, ze względu na osłabienie woli i rozumu przez brak pomocy łaski 

w samodoskonaleniu. Wydaje się zatem, że Wojtyła uzależniał twórcze samodoskonalenie się 

od wiary i łaski. Jest to w pewien sposób stawianie na pozycji uprzywilejowanej ludzi wierzą-

cych. Faktem jest, że w obliczu wiary chrześcijańskiej, życie człowieka ma być poświęcone 

przede wszystkim Bogu, oddawaniu mu własnego losu i zawierzeniu jego woli, jednakże ta 

perspektywa może się spotkać z niezgodą i sprzeciwem ludzi niewierzących. Życie obfituje 

w wielość przypadków, w których i ludzie wierzący i niewierzący są pozytywnymi przykłada-

mi moralnych postaw. Rozumienie problemu przez autora Elementarza etycznego odnosi się 

oczywiście przede wszystkim do źródła dobra, do Boga, jednak niektórzy ludzie, nie wycho-

wywani w wierze, również potrafią odnaleźć dobro i sens gdzie indziej, co może, ale nie musi, 

doprowadzić ich w przyszłości do wiary. Katolicki pogląd na sferę moralną jest na pewno 

jedną z najlepszych i skutecznych recept na doskonalenie się pomimo występujących na tej 

drodze trudności, ale nie jest drogą jedyną, co poświadczają ludzkie historie życiowe.  

Jan Paweł II o człowieku i wartościach  

Jak już wspomniałam wcześniej wyjaśnienie pochodzenia i sensu wartości dla człowieka 

kształtuje się dwojako. Jeśli chodzi o status wartości i ich sens dla człowieka, to Jan Paweł II 

kontynuował swe przemyślenia z okresu, w którym pełnił obowiązku wykładowcy etyki 

i filozofii. Można nawet zauważyć, że w okresie sprawowania urzędu w Watykanie słowiań-

skie rysy jego przemyśleń aksjologicznych stały się nader wyraziste. Zgodnie z chronologią 

problemu należy rozpocząć od pierwszego, wciąż silnie zakorzenionego w kulturze i życiu 

człowieka przekonania, a mianowicie poglądu religijnego, związanego z wyznawaną wiarą. Od 

                                                           
17  Tamże, s. 146. 
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pierwszych stron Biblii stykamy się z ukrytym, ale przemawiającym do wyobraźni, usytuowa-

niem człowieka pośród stworzonego przez Boga świata. Dokładną analizę problemu poja-

wienia się wartości poprzez akt Boskiego stwarzania całego świata ożywionego odnajdziemy 

w dziele Jana Pawła II Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Autor rozpoczyna swoje refleksje od 

analizy pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, który przedstawia stworzenie świata. Po kolej-

nych etapach stwarzania (oddzielenie wód od lądów, stworzenie ciał niebieskich, oddzielenie 

nocy od dnia oraz stworzenie fauny i flory, a ostatecznie stworzenie człowieka) czytamy w 

niej: I widział Bóg, że były dobre… (Rdz 1,25). Z perspektywy wiary w stworzenie świata 

i człowieka przez Boga pojawia się w Biblii pierwszy aspekt wartości, jakim jest dobro zauwa-

żone przez Boga w jego własnym stworzeniu. Można powiedzieć, że jest to zdecydowane 

i zamierzone nadanie każdemu stworzeniu wartości pozytywnej, która jednocześnie jest ściśle 

związana i wynikająca z jego boskiego pochodzenia. Bóg jako dobro samo w sobie, jako mi-

łość i doskonałość zasiał w naturze własnego stworzenia pierwotne dobro, ale również zapi-

sał w nim jego historię i rodowód. W akcie stworzenia Bóg stwórca daje wyraz własnej natu-

rze i prawdzie o sobie, przede wszystkim jako dobrym Stwórcy. Potwierdzeniem własnego 

działania w prawdzie jest nadanie życia stworzonym przez siebie istotom oraz wpisanie w nie 

cyklicznej naturalnej płodności, która od początku miała za zadanie pomnażać dobro Boga 

w przyszłych pokoleniach. Zatem nie tylko pozostawienie przy życiu wszystkich swoich stwo-

rzeń jest wyrazem nieskończenie dobrej natury Boga, jest również jego zawierzeniem w do-

broć nadaną temu stworzeniu w jego naturze, jak również najwyższym przejawem miłości 

bożej i nadziei pokładanej w potomstwu. Boskie stwarzanie świata jest odwiecznym i nie-

skończonym źródłem wartości dobrych, pierwszym i jedynym punktem odniesienia ludzkiego 

działania, od pierwszego dnia stworzenia przez całą historię świata i człowieka. Z pozycji 

wiary chrześcijańskiej stworzenie świata ma w swoim zarodku wizję pomnażania dobra, a tym 

samym usytuowania stworzenia w świecie wartości. 

Elementem rozpoczynającym drogę człowieka ku wartościom jest jego stworzenie. Czło-

wiek jako stworzony na podobieństwo Boga, jako jego odzwierciedlenie, ma w swą naturę 

wpisane panowanie nad całym światem, który od siebie odróżnia jako świat zewnętrzny. 

Panowanie człowieka miało polegać na opiece nad stworzeniem, podobnie jak Bóg ojciec 

staje się opiekunem dla człowieka. Poprzez usytuowanie człowieka na szczycie stworzenia, co 

wynika w dużej mierze z udoskonalania przez Boga własnej pracy, nadaje mu tym samym 

wartość najwyższą. Całe stworzenie jest dobre, jak czytamy w Księdze Rodzaju. Jednak czło-

wiek jest ukoronowaniem całego aktu stwarzania. Jest tym ogniwem, na którym Bóg kończy 

ten proces. Jest jednocześnie końcem stwarzania, ale i początkiem nowego porządku świata, 
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początkiem nowych jego dziejów. Człowiek w swej istocie jest obrazem Boga, jest ostatecz-

nym spadkobiercą bożej miłości i doskonałości. W ręce człowieka zostaje powierzony cały 

świat łącznie z jego nieuniknioną historią. Zostaje mu powierzony z miłością, nadzieją i peł-

nym zaufaniem. Wszak Bóg nie mógł pozbawić zaufania najdoskonalszego ze swoich stwo-

rzeń.  

Ludzka nadrzędność i najwyższa wartość ujawnia się człowiekowi nie tylko w jego świa-

domości, a więc potencjach rozumowych, jakie posiada, ale przede wszystkim w relacji do 

pozostałych stworzeń, a w szczególności w relacji do drugiego człowieka. Dlatego moralność 

i myślenie wartościujące są wpisane w naturę człowieka, bowiem sam Bóg rozpoczął ten 

mechanizm w udoskonalanym akcie stwórczym, którego efektem jest nie tylko różnorodność 

powstałych istot, ale także złożoność anatomiczna kolejnych, powoływanych do życia stwo-

rzeń. Owa złożoność staje się wyznacznikiem jakby kolejnego osiągniętego etapu w podąża-

niu Boga do stworzenia istoty podobnej jemu samemu. Zatem możemy stwierdzić, że według 

wierzeń religijnych hierarchiczność, a co się z tym wiąże - wartości, istnieją od początku świa-

ta. Powstały wraz z ideą Bożego planu stwarzania. U zalążka hierarchiczności było pragnienie 

Boga do podążania za doskonałością, za stworzeniem jak najdoskonalszej istoty. Powstała 

w tym efekcie hierarchiczność miała od początku wartość pozytywną, gdyż skierowana była 

ku ciągłemu polepszaniu dotychczasowych wyników w procesie stwarzania. Dlatego człowiek 

jest wobec Boga wartością szczególną, gdyż został stworzony jako dobry i na jego podobień-

stwo. Podobnie człowiek dla człowieka również pozostaje wartością najwyższą, gdyż czło-

wiek został stworzony dla człowieka (mężczyzna dla kobiety, kobieta dla mężczyzny), co 

zostało wpisane w ich naturę jako dążenie komunii osób, stawania się jednym ciałem. 

Natomiast elementem decydującym i rozstrzygającym o ludzkim przejściu w świat wartości 

i etyki jest drzewo poznania dobra i zła. Do tej pory nie było dla człowieka w Raju sytuacji 

takiego wyboru. Jednakże Bóg w swojej naturze pragnął stworzyć kogoś, na podobieństwo 

sobie, kogoś, kto wybiera w zgodzie z własną wolą. Gdyby nie postawił człowieka w takim 

położeniu nie stałby się on istotą o wolnej woli, Bóg zaprzeczyłby swojej naturze, a człowiek 

byłby tylko istotą żyjącą według boskiego upodobania. Tak więc Adam i Ewa musieli się 

skonfrontować z nową sytuacją, z nowymi pojęciami, których nigdy wcześniej im nie wyja-

śniono. Pozostają samotni wobec niewiadomej, jaką Bóg im w pewnym sensie zadał. Zadał 

po to, by dokonali pierwszego wyboru i posiedli wolną wolę, mającą jeszcze bardziej upo-

dobnić ich do samego Stwórcy. Tak więc powstaje pierwsza sytuacja wielkiej zadumy, konflik-

tu wewnętrznego, zastanawiania się nad tym, co należy teraz zrobić. Człowiek wiedział, że 

Bóg nie da mu rozwiązania. Za to dał mu pewną możliwość, która jawiła się jako zaprzecze-
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nie wszystkiego, co do tej pory znał, a co w wyniku jego wyboru mogło stać się jego udzia-

łem.  

Rozważania papieża nad człowiekiem pojmowanym jako najwyższe dobro spośród 

wszystkich stworzeń boskich wyjaśnia znaczenie dobra, które było pierwszą i jedyną warto-

ścią nadaną przez Boga jego stworzeniu. Akt stwarzania wypływał z samej esencji pojęcia 

dobra. To dobro pierwotnie nadane całemu stworzeniu zostaje skonfrontowane z nieoczeki-

waną dla człowieka, ale przewidzianą przez Boga, sytuacją dramatycznego pierwszego wybo-

ru. Był to najważniejszy sprawdzian dla człowieka, mający przybliżyć mu istotę boskości 

pojmowaną jako wolność decydowania i działania, z której nie zdawał sobie sprawy. Dopiero 

w wyniku konfrontacji pierwszych dwóch przeciwstawnych sobie pojęć (Bóg powiedział: nie 

wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno 

nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i jak Bóg będziecie 

znali dobro i zło (Rdz 3, 3-6) ) człowiek ma do czynienia z pierwszą sytuacją etyczną. Z tą sama chwilą 

pojmowanie świata wartości przez człowieka ulega rozdwojeniu. Rozpoczyna się historia człowieka, a wraz 

z nią historia słowa bożego, zapisanego w Biblii oraz słowa bożego ucieleśnionego w osobie Jezusa Chrystusa. 

Z chwilą podjęcia decyzji o zerwaniu owocu rozpoczyna się historia dobra i zła, jak również rozbudowuje się 

idea papieskiego personalizmu.  

Jan Paweł II zgłębiał idee pojęcia dobra, z którego pochodzi także człowiek. Następnie 

ideę tą przenosił na grunt wszystkich wspólnot ludzkich, a szczególnie odnosił ją do rodzin, 

nadając im jedno z najwyższych miejsc w hierarchii wartości jestem przekonany, że (w rodzinie) 

zawiera się źródło człowieczeństwa, z którego wypływają najlepsze energie tworzące tkankę społeczną, które 

każde państwo powinno troskliwie chronić18. Rodzina spełnia niezastąpioną, elementarną rolę 

w otwarciu człowieka na jego własne człowieczeństwo. Papież zwracał nieustannie uwagę na 

fakt, że w rodzinie spełnia się w pierwszej kolejności życie w służbie bliźniemu, aby w przy-

szłości jej członkowie umieli służyć również osobom spoza rodzinnej wspólnoty.  

Człowiek był w oczach Jana Pawła II początkiem i końcem; początkiem rozumianym jako 

to najdoskonalsze ze stworzeń boskich, które miało przekazywać swoim potomkom boski 

rodowód, ideę miłości i dobra, a końcem rozumianym jako skutki ludzkiej zdolności myślenia 

i decydowania, które przyprowadziły go do upadku człowieczeństwa. Zatem w człowieku 

zawierają się najważniejsze potencje, z których on sam ma wybierać, które są jego naturą 

i powołaniem. Papieskie odwoływanie się do stwarzania świata i człowieka miało zawsze na 

celu wskazywać najwyższą wartość, jaką jest człowiek - persona. Z tak postrzeganym czło-

wiekiem wiąże się przyszłość całego ludzkiego świata, którego losy powinny być kierowane 

                                                           
18  Jan Paweł II (teksty wybrane przez M.E. Bunson), Siła wiary i umysłu, Rebis, Poznań 2000, s. 35. 
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zasadą miłości wypełnić przykazanie miłości oznacza wypełnić wszystkie obowiązki rodziny chrześcijań-

skiej. Są to: wierność i małżeńska cnota, odpowiedzialne rodzicielstwo i wychowanie19. Wymieniane przez 

niego cnoty dotyczą przede wszystkim człowieka i jego relacji z drugim człowiekiem, z naj-

bliższą rodziną, z bliźnimi. Każdy wymiar ludzkiego bytowania winien realizować wartość 

personalistyczną człowieka.  

Personalizm stał się elementarną wartością w papieskiej działalności, gdyż Jan Paweł II 

wierzył, że jeżeli człowiek będzie szanował ludzkie życie, jeżeli będzie je chronił, jeżeli da 

prawo do godności wszystkim ludziom, będzie również szanował rodziny, a wraz z nimi 

wartości, jakie wpisał w człowieka Bóg i jakie ludzie przekazują swoim kolejnym pokoleniom. 

Szanując życie nie będzie zabijania, wojen, niepotrzebnej śmierci, antykoncepcji, usuwania 

ciąż. Nie będzie waśni, ataków terrorystycznych, manipulowania ludźmi, zagarniania terenów 

innych krajów. Szanując rodzinę nie będzie kłamstw o historii, braku szacunku dla tradycji 

narodów, zdrad małżeńskich, nieślubnych dzieci, rozwodów, wyzysku w pracy. Papież miał 

świadomość, jak niewiele trzeba zrobić, aby świat realizował życie wpisane w ludzką naturę 

przez stwórcę. Wystarczy szanować życie i rodzinę. Zarówno w rozumieniu kardynała Karola 

Wojtyły i Jana Pawła II te dwa pojęcia: życie i rodzina, były najgłębszym wyrazem ludzkiego 

powołania i człowieczeństwa, nadanego ludziom przez Boga stwórcę, dlatego stały się ha-

słami przewodnimi jego działalności duszpasterskiej oraz pontyfikatu. Pomimo wszelkich 

przeszkód jego walka o każdą duszę ludzką, o każde pojedyncze życie i człowieczeństwo była 

realizowana z taką samą wiarą i żarliwością każdego dnia jego życia. W ten sposób dawał 

własny przykład życia w służbie bliźnim. Wraz ze współczesnym rozpadem rodzin upada 

również człowieczeństwo, czego jesteśmy świadkami. Aby postawa personalistyczna miała 

możliwość rozwijać się w każdym człowieku niezbędny jest również rozwój duchowy. Peł-

niąc urząd Papieża, najwyższego zwierzchnika Kościoła i przedstawiciela Bożego, pontyfikat 

Jana Pawła II był przepełniony krytyką liberalizmu i kapitalizmu. Tym najpowszechniejszym 

systemom społecznego funkcjonowania zarzucał wprost i nieustannie niedostatek elementu 

duchowego, który zubażał postrzeganie człowieka jako persony. Walka o personalizm stała 

się dla Papieża szczególnym zadaniem, gdyż miał poczucie obowiązku wobec Stwórcy i od-

powiedzialności wobec przyszłości całej ludzkości. Starał się być silnym ojcem wskazującym 

swoim dzieciom jedyną dobrą i właściwą drogę- drogę człowieka ku drugiemu człowiekowi. 

Inspiracji dostarczała jednak nie zracjonalizowana i obojętna na los jednostek filozofia Za-

chodu, ale właśnie duchowość słowiańska, w obrębie której papież urodził się i wychował. 

                                                           
19  Tamże, s. 81-82.  
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Postawa papieża miała rozbudzić ludzkie sumienia i serca, przebudzeniem godności i tęsk-

noty za życiem dobrym, poświęconym służbie człowiekowi, życiem, w którym osobowość 

każdego człowieka jest prawdziwą wartością. Papież otworzył ludziom oczy na sprawy rodzi-

ny, na zranione człowieczeństwo. Rozbudził tym pragnienie dobra i miłości, a więc pragnie-

nie Boga. Mówiąc nawet zło znajduje swój podstawowy i ostateczny punkt odniesienia w Bogu20 daje 

człowiekowi wskazówkę, że wszystkie rzeczy doczesne, wszystkie sytuacje pozytywne i nega-

tywne, wszystko nabiera sensu i znaczenia jedynie w odniesieniu do stwórcy. Jedynie w Nim 

odnaleźć można receptę na bezsens istnienia i zranioną godność.  

Summary  

The whole Karol Wojtyła’s axiology is based on a revelation which Holy Bible includes. He used to think 

that the Holy Bible is a fundamental and at elementary source of ethical rules for people. We can find there 

also many examples of an ethical attitude which are mostly represent in a person of a Jesus Christ. The Pope 

said the people should have a creative attitude to the world, what can help them to develop their morality. He 

especially postulated the serve attitude – the ideal of a Christian. The most important value which enables 

those develop is a human life- elementary good for both sociality and morality. Morality is built by mind and 

grace, they complement each other.  

 

                                                           
20  Tamże, s. 122. 



 



WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

L U M E N  
POLONIAE 
Nr 1/2013 

Stefan Konstańczak 

Uniwersytet Zielonogórski 

Polscy filozofowie o procesie degradacji humanistyki 

Polish Philosophers of Culture on the Process of the Decay of Humani-
ties 

Key words: culture, humanities, science policy in Poland, academic education, philosophy of culture, Kazim-

ierz Twardowski, Henryk Elzenberg 

Słowo kultura jest zapewne jednym z najczęściej przywoływanych w wystąpieniach 

publicznych. Niestety jest to zazwyczaj tylko okazja, aby przemawiający mógł wykazywać, że 

reprezentuje jakąś bliżej niesprecyzowaną zbiorowość, która stoi na straży tego wszystkiego, 

co się pod tym pojęciem kryje. Sam fakt, że można tak potraktować kulturę najlepiej jednak 

wykazuje, że taka osoba nie bardzo rozumie o czym akurat mówi. Kultura nie jest bowiem ani 

elitarna ani egalitarna, bo choć jest tworzona przez wszystkich to nie każdy wnosi do niej jakiś 

wkład. Człowiek przecież od momentu urodzenia jest członkiem jakiejś kultury, co 

w znaczącym stopniu determinuje jego indywidualną biografię. Każdy zatem nie tyle ją 

tworzy, co ona niejako każdego z nas stwarza. Z tej racji jest to struktura dynamiczna, 

w której indywidualne dokonania i przekonania splatają się utrwalonymi społecznie 

wzorcami, wartościami konstytuującymi daną kulturę. Niemniej jednak zdecydowana 

większość ludzi przez całe swoje życie tylko korzysta z dorobku kultury, w której funkcjonuje 

i z którą się utożsamia. Dla nich jest ona bezpieczną przystanią, dzięki której mogą 

bezstresowo egzystować. Oznacza to także, że zazwyczaj nie dostrzegają potrzeby 

dokonywania w niej zmian, ale zarazem nie szukają innych, bezpieczniejszych dla siebie 

przystani kulturowych.  

Do tego jednak, aby kultura trwała i nie ulegała innym, bardziej dynamicznym, niezbędne 

jest istnienie swoistych buntowników, których istniejący stan rzeczy nie zadawala, a stąd 

pragną dokonać w nim jakich zmian, które zagwarantują im możliwość bezpiecznej 
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samorealizacji w ramach istniejącego stanu rzeczy. Nie aprobują go w pwłni, gdyż nie 

dostrzegają w niej dla siebie takiej możliwości. W żadnym jednak przypadku nie chodzi tu o 

opuszczenie własnej niszy kulturowej, ale o jej zmianę, modyfikację w kierunku 

zapewniającym jednostce i jej podobnym, możliwość bezpiecznego funkcjonowania. Gdy 

jednak takich ludzi zabraknie wartością wówczas staje się nie to, co czyni ludzi szczęśliwymi, 

lepszymi, ale to, co konserwuje istniejący porządek społeczny, który zapewnił pozostałym 

dobrostan. Takie zjawisko jednak wyjaśnia dlaczego wzrost dobrobytu wiąże się ze spokojem 

społecznym, bo nie ma powodu do ujawniania się dynamiki grup społecznych, które mogłyby 

dążyć do wprowadzenia zmian, chcąc poprawić swój status społeczny i kulturowy. Można 

zauważyć taką prawidłowość i w Polsce, gdyż wzrost zamożności społeczeństwa 

spowodował wzrost konserwatyzmu, co uwidacznia się choćby w widocznym spadku 

popularności klasycznej lewicy oraz ideologii feminizmu, genderyzmu itp. Konkluzja 

wypływająca z tego trendu jest nieoczywista, ale stosunkowo łatwa do udowodnienia – otóż 

obywatele wybrali opcję bezpieczeństwa nieomal modelowo wykazując trafność 

hobbesowskiej antynomii – wolność albo bezpieczeństwo. Wolność zaś, to temat dyżurny dla 

humanistów, bezpieczeństwo zaś wymaga rozwiązań technicznych, bo zawsze ktoś komuś je 

zapewnia. Wolność ponadto może być postrzegana jako zagrożenie, a stąd w imię 

zapewnienia sobie bezpieczeństwa ludzie są skłonni zaaprobować różne formy jej 

ograniczenia. Można także zauważyć, że w toczącej się debacie nad przyszłością polskiej 

humanistyki tego typu naturalne dążenie każdego człowieka jest skutecznie wykorzystywane 

przez przeciwników jej obecności w polskim szkolnictwie wyższym. Zagrożeniem dla wielu 

przez to staje się dziś sam wybór studiów humanistycznych, bo z jednej strony nie dają one 

gwarancji zatrudnienia w przyszłości, a zatem dla oponentów stanowią formę marnotrawstwa 

zarówno publicznych jak i własnych sił i środków. Z drugiej zaś strony niebiorący udziału 

w tych dyskusjach odnoszą wrażenie, że humanista to jednostka nieomal patologiczna, 

wieczny dyskutant, który będzie tylko przeszkadzał innym w pracy. W taki sposób dokonuje 

się w naszym kraju niebezpieczna dla wszystkich zmiana kulturowa, w której wykształcenie 

niezauważalnie przestaje być atutem w ręku jednostek. 

Milczenie polskiej nauki w kwestii dokonujących się zmian w kulturze narodowej jest 

racjonalnie niewytłumaczalne, co dalej postaram się uzasadnić. Z kraju wyjechało na stałe 

i w znacznej mierze z własnego wyboru zaczęło się integrować z obcymi kulturami ponad 

dwa miliony ludzi. I co gorsza, nadal wyjeżdżają. To oczywiste osłabienie polskiej kultury, bo 

wyjechali aktywni intelektualnie i fizycznie, którzy byli zdolni do wzbogacania rodzimej 

kultury i gospodarki. Publikowane raporty demografów rozpaczających nad spadkiem 
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urodzin w Polsce w ogóle zdają się nie dotykać istoty problemu. To przecież dla każdego 

oczywiste, że przyczyną tego stanu nie jest niechęć do posiadania dzieci, tylko fakt, że z kraju 

wyjechali akurat ci, którzy te dzieci mogliby mieć. Okazuje się potem, że je mają, ale są one 

już urodzone w obcej kulturze. Te dzieci najpewniej w nieodległej przyszłości wykorzenią 

kulturowo także swoich rodziców. Sam fakt tak licznych wyjazdów z powodów 

ekonomicznych za chlebem nie musi budzić zdziwienia świata nauki, ale zupełnie coś innego. 

Tym powodem jest fakt, że zdrowi i obdarzeni inicjatywą Polacy wyjechali praktycznie bez 

słowa, bez żadnej próby zmiany istniejącego stanu rzeczy. To właśnie jest problem zasadniczy 

dla wszystkich specjalistów od kultury, dlaczego swego potencjału nie wykorzystali do 

podjęcia prób zmian tak, aby sobie także zapewnić możliwość samorealizacji? Odpowiedź na 

to pytanie wydaje się trywialna, bo być może emigrujący nie dostrzegali żadnej szansy na 

zmianę. Zostali przekonani, że w Polsce nic nie da się zmienić, albo niczego nie warto 

zmieniać. Poszukując odpowiedzi na to pytanie, można zasadnie obwiniać także istniejący 

system edukacyjny, a zwłaszcza te jego poziomy, które potencjalnie przygotowują młodzież 

do samodzielnego życia. Dlatego podjęte rozważania koncentrują się na kulturotwórczej roli 

szkolnictwa akademickiego, któremu w polskich warunkach można zasadnie zarzucić to, że 

stępiło naturalną buntowniczość młodego pokolenia nakierowaną na zmianę istniejącego 

porządku rzeczy. Być może też kształcimy pokolenia samych wykonawców a nie kreatorów 

kultury. Jakakolwiek nie padnie odpowiedź, to potrzeba zmian staje się coraz bardziej 

oczywista.  

Tytuł nadany temu tekstowi nie jest przypadkowy. W pierwszym rzędzie odnosi się 

bowiem do ewolucji stylu uprawiania nauki, który rozpoczął się od momentu powstania 

Ogrodu, słynnej szkoły filozoficznej założonej przez Epikura. Zbigniew Herbert zatytułował 

także podobnie1 zbiór swoich wierszy impresji z podróży po zabytkach kultury 

śródziemnomorskiej, pod której był wyraźnym urokiem. On sam, to ów barbarzyńca, 

pochodzący z dalekiej i niecywilizowanej Północy oraz w pewnym sensie także z dzikiego 

Wschodu, zachwycał się tym, co ulotne ponadczasowymi osiągnięciami obcych kultur. Jego 

impresje dotyczyły właśnie ogrodu prawdziwej kultury, która przetrwała burze dziejowe, a nie 

tej nietrwałej, przemijającej, którą w tym czasie w kraju oferował posiadający informacyjny 

monopol tzw. realny socjalizm. Nie wydaje się jednak, aby nasi decydenci wyciągnęli 

jakiekolwiek wnioski z tej lektury. Projekt kulturowy, jaki się nam dziś oferuje, nadal jest tak 

samo siermiężny jak ten pogardzany przez Herberta. Wydaje się bowiem, że nadal istnieje 

                                                           
1  Por. Z. Herbert, Barbarzyńca w ogrodzie, Warszawa 1962. 
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tylko jedna opcja i tylko jedna możliwa interpretacja, a wszystkie instytucje państwa, włącznie 

z uczelniami wyższymi są zapewne tylko po to, aby go posłusznie realizować.  

Studia wyższe w politycznym kontekście  

Uczelnia wyższa powinna być instytucją szacowną, w której zadania są precyzyjnie 

określone, a w żywotnym interesie społeczeństwa jest aby wszyscy te zadania zgodnie 

realizowali. Niestety taka pewność w zderzeniu z rzeczywistością edukacyjną w Polsce zanika. 

Co prawda w liczbach bezwzględnych przezywamy prawdziwy edukacyjny boom, ale 

szkolnictwo wyższe niezauważalnie jakby wyalienowało się ze społecznego podziału pracy. 

Trzeba sobie zadać bowiem pytanie, jaki pożądany społecznie cel wypełnia istniejąca obecnie 

struktura szkolnictwa wyższego? Moce przerobowe blisko 500 polskich wyższych uczelni są tak 

wielkie, że są one w stanie wchłonąć wszystkich bez wyjątku absolwentów szkół średnich. 

Nie stało się przecież tak przypadkiem. Przyzwolenie na taki rozrost organizacyjny 

szkolnictwa akademickiego musiało być świadomą decyzją władz. Trudno bowiem 

przypuszczać, aby nikt z decydentów politycznych nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji 

podejmowanych decyzji. Upowszechnienie wykształcenia ogólnego w mniemaniu 

decydentów niewątpliwie miało pobudzić aspiracje młodego pokolenia, któremu w pewnym 

sensie otwarto drogę do kariery. Czas już jednak na refleksję, czy upowszechnienie 

wykształcenia wyższego przyniosło rzeczywiście takie efekty jak zamierzano? W tej kwestii 

pojawiają się dziś jednak poważne wątpliwości.  

Współcześnie w szkolnictwie wyższym w Polsce ujawniają się bowiem dwie tendencje. Po 

pierwsze – uczelnie rozrosły się liczebnie ale równocześnie nie wzrósł ich autorytet 

i społeczne znaczenie. Wynika to z niewesołej konstatacji, że uczelnie stały się swoistymi 

przechowalniami dla młodzieży, dla której państwo nie ma żadnej innej atrakcyjnej oferty. 

Studia coraz bardziej są więc zapełniaczami czasu młodzieży, a coraz mniej świątyniami 

wiedzy. Wielu studiujących ma już nawet dyplomy ukończenia innych kierunków i uczą się 

dalej w nadziei, że sytuacja na tyle się poprawi, że  znajdą wreszcie swoje miejsce na rynku 

pracy. Na studiach utrwalili umiejętność, której uczono ich przez wiele lat, co najmniej od 

czasów gimnazjum, czyli zdawania testów i egzaminów, ale tylko w aspekcie teoretycznym. 

Nie są natomiast gotowi do pełnienia istotnych ról społecznych. To jest zdumiewająca 

konstatacja, studia niegdyś uspołeczniały, przygotowywały młodych ludzi do kierowania 

zespołami ludzkimi, a teraz produkują głównie singli niepotrafiących zawiązać nawet więzów 

rodzinnych. Ale prawdziwą tragedią dla nich jest to, że ich umiejętności nie są argumentem na 

rynku pracy. Dyplom ukończenia studiów niekiedy zaczyna być nawet przeszkodą na rynku 

pracy. 



Polscy filozofowie o procesie degradacji humanistyki 

 

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

45 

Po drugie – władze państwowe poprzez podległe sobie instytucje zaczynają coraz bardziej 

ingerować w rozwój szkolnictwa wyższego uzurpując sobie zdolność do bezbłędnego 

decydowania o tym, jakie wykształcenie młodzieży jest najlepsze dla państwa i społeczeństwa. 

Być może niebawem doczekamy się administracyjnego zamykania uczelni lub całych 

wydziałów z jednego tylko powodu, że kształci studentów na kierunkach uznanych odgórnie 

za zbędne lub nieperspektywiczne. A jeszcze nie tak dawno wydawało się, że zróżnicowane 

wykształcenie społeczeństwa jest wartością samą w sobie.  

Pogląd, że to właśnie humanistyka jest specjalnie traktowana przez polityków, zapewne nie 

ma zbyt wielu zwolenników. A przecież nie jest to specjalnie trudno udowodnić. 

Zasadniczym argumentem zwolenników radykalnej redukcji humanistyki w szkolnictwie 

akademickim jest niska przydatność takich kwalifikacji dla społeczeństwa, a zwłaszcza 

gospodarki. Posługując się językiem rynku mamy do czynienia z nadprodukcja humanistów, bo 

mało który z absolwentów takich kierunków znajduje zatrudnienie zgodne ze swoim 

kwalifikacjami. Ten argument jest chybiony z tej prostej przyczyny, że dziś prawie żadne 

studia nie gwarantują zatrudnienia, a bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych jest tak 

wielkie, że decyzją polityczną nałożono na uczelnie obowiązek zabiegania o ich przyszłe 

zatrudnienie poprzez tworzenia różnego rodzaju biura karier itp. Jest to przecież działanie 

ewidentnie wbrew logice rynku, który preferuje aktywność własną jednostki. Wydaje się, że 

w żaden sposób nie służy to poprawie kondycji uczelni, a jest tylko kolejnym narzędziem 

rozliczania i kierowania. Ponadto na bliźniaczym obszarze nauki, który usytuowany jest tak 

blisko od humanistyki, że dla wielu jest to nieodróżnialne -  funkcjonują kierunki studiów, 

których krytyka w ogóle nie dotyczy, a powinna, bo wszelkie zarzuty ministerialne powinny 

być kierowane w pierwszym rzędzie właśnie w tę stronę. Zapewne mało kto robił taką 

analizę, ale wśród prawie 500 polskich uczeni wyższych zdecydowana większość prowadzi 

studia na kierunkach pedagogicznych. Ilość absolwentów tych kierunków nijak się ma do 

potrzeb rynku, ale próżno słuchać zatroskanych głosów obecnej czy tym bardziej byłej 

minister o taki stan rzeczy. Zaryzykuję tu pogląd, że dziś żaden polski polityk nie odważy się 

w tym przypadku zmienić istniejącego status quo, bo najpewniej zostaną naruszone żywotne 

interesy zbyt wielu grup i osób mających niemałe znaczenie polityczne oraz ekonomiczne. 

Wielce prawdopodobnym jest przecież fakt, że wielu ich właścicieli jest sponsorami kampanii 

politycznych bez tego założenia nie da się bowiem wytłumaczyć dlaczego w tym przypadku 

panuje zgodne milczenie.  

Coraz wyraźniejsza ekonomizacja kształcenia akademickiego sprowadza uczelnie tylko do 

funkcji fabryk absolwentów, a przecież powinny spełniać one przede wszystkim funkcję 
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kulturotwórczą. Uczelnia wyższa z założenia daje bowiem kwalifikacje ogólne przydatne 

w każdym miejscu i czasie. Teoretycznie te kwalifikacje powinny mieć wymiar uniwersalny, 

a nie mają, bo ekonomia narzuca rozwiązania, które nie uwzględniają komponentu 

kulturowego. Z projektu politycznego realizowanego wyłącznie na płaszczyźnie 

ekonomicznej wyłamują się zatem uczelnie wyższe, które nie oferują swoim absolwentom 

wykształcenie możliwe do prostego zdyskontowania na rynku pracy. A wręcz przeciwnie, 

oferują studentom klasyczne wykształcenie w przekonaniu, iż dobrze wykształcony człowiek 

sam znajdzie dla siebie miejsce w życiu społecznym. Bo przecież to absolwent uczelni ma 

umysł otwarty, nastawiony na zmianę swego położenia w społeczeństwie, a więc także 

niezgodę na istniejący system wartości, który przecież konserwuje stan zastany. Człowiek 

bowiem sam musi dawać sobie radę ze swoim życiem, nie powinien zatem także oczekiwać, 

że ktoś to zrobi za niego, ani nawet tego, że ktoś mu w tym pomoże.  

Filozofowie o kulturotwórczej funkcji uczelni akademickich 

Każdy kraj ma własne dzieje i niepowtarzalne doświadczenia, które złożyły się ostatecznie 

na jego kulturę. W historii nauki analizuje się te doświadczenia na różne sposoby, zawsze 

jednak w kontekście kultury, w której takie rozważania są prowadzone. Polskie doświadczenia 

niekoniecznie zatem muszą się odnosić do specyfiki innych krajów, niemniej jednak zawierają 

także przesłanie uniwersalne, które warto przypomnieć. W Polsce kondycja szkół wyższych 

od zawsze bowiem stanowiła bowiem przedmiot troski elit intelektualnych. Wystarczy tu 

przywołać Kazimierza Twardowskiego, wybitnego filozofa, założyciela szkoły lwowsko-

warszawskiej. W swym głośnym przemówieniu wygłoszonym w 1932 r. po przyznaniu mu 

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego stwierdził wówczas: Uniwersytet 

istotnie promienieje dostojeństwem, spływającym na niego z olbrzymiej doniosłości funkcji, którą pełni. 

Wszak niesie ludzkości światło czystej wiedzy, wzbogaca i pogłębia naukę, zdobywa coraz to nowsze prawdy 

i prawdopodobieństwa – tworzy jednym słowem najwyższe wartości intelektualne, które przypaść mogą 

człowiekowi w udziale2. Zauważył jednak już wówczas, że wypełnianie tej funkcji przez uczelnie 

wyższe napotyka na przeszkody ze strony biurokratycznego aparatu oraz ludzi upatrujących 

zagrożeniach swoich interesów w tradycyjnej autonomii i wolności akademickiej: Komuż 

bowiem naprawdę na tej objektywnej prawdzie zależy? Kole ona w oczy, staje na przeszkodzie niezmiernie 

licznym dążeniom, które mogą osiągać swoje cele tylko pod tym warunkiem, że starannie będą prawdę 

omijały. Więc śmiało się prawdę fałszuje, a w najlepszym razie się ją przemilcza3. 

                                                           
2  K. Twardowski, O dostojeństwie Uniwersytetu, Poznań 1933, s. 6. 
3  Tamże, s. 7. 



Polscy filozofowie o procesie degradacji humanistyki 

 

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

47 

Twardowski uzasadnił wówczas dlaczego tak ważne jest, aby uczelnie wyższe spełniały 

swoje funkcje bez przeszkód: tak samo, jak wyniki badań naukowych uwalniają nas coraz skuteczniej 

od niedomagań cielesnych, tak też cały szereg utrapień moralnych dręczących ludzkość znikłby lub doznałby 

znacznego złagodzenia, gdyby zechciano się niemi zająć ze stanowiska prawdy objektywnej. Ileżby to 

nienawiści, dzielącej ludzi na zwalczające się namiętnie obozy, straciłoby grunt pod nogami, gdyby usiłowano 

będące zarzewiem tej nienawiści kwestye sporne rozpatrywać sposobami naukowymi. Albowiem wtedy albo 

udałoby się kwestye te rozstrzygnąć obiektywnie, albo przekonałoby się, że różne krzyżujące się zdania są 

w równej mierze pozbawione uzasadnienia, że więc żadne z nich nie ma prawa żądać dla siebie posłuchu4.  

Dziś okazuje się, że problemy, o których mówił Twardowski, mają charakter 

ponadczasowy, i ujawniają się z całą wyrazistością właśnie w naszej epoce Nauka bowiem 

niczym średniowieczu zaczyna być traktowana coraz częściej jako źródło zagrożeń, co 

zdaniem wielu humanistów jest konsekwencją wąskospecjalistycznego kształcenia młodego 

pokolenia, dostosowanego wyłącznie do potrzeb rynku. Zapomina się przy tym, że bieżące 

potrzeby rynku pracy na pewno nie znajdą odzwierciedlenia w potrzebach, które ujawnią się 

dopiero za pięć lat, czyli po uzyskaniu dyplomu przez obecnie rozpoczynających studia. 

Uczelnie bowiem zawsze kształcą dla przyszłości i mają już w tym niemałe doświadczenia. 

Najlepiej zatem wiedzą, jaki absolwent da sobie radę w każdych warunkach. Nastawienie 

edukacji na potrzeby teraźniejszości spowoduje także, że kultura narodowa będzie tylko 

odtwarzana, a nie rozwijana. A przecież już uczeń Twardowskiego, Tadeusz Czeżowski, 

podkreślał znaczenie humanistyki dla ludzkości. W jego przekonaniu to właśnie traktowane 

dziś jako nieproduktywne nauki humanistyczne badają wytwory kultury, a więc także wytwory 

nauki, scalając je w pewną spójną całość, jaką stanowi właśnie kultura. Bez humanistów nawet 

matematyka będzie nauką tajemną, niezrozumiałą dla reszty społeczeństwa. Każde nowe 

odkrycie musi być zatem przez humanistów przyswojone i włączone w obręb kultury. Taki 

proces odbywa się w interesie wszystkich, także tych, dla których uprawianie nauki jest 

zajęciem szkodliwym społecznie. Czeżowski pisał o tym następująco: działanie bowiem 

wytwarzające kulturę jest tak nastawione, aby wytwarzać całości najbardziej wartościowe kosztem 

najmniejszych ofiar, tzn. z wyeliminowaniem o ile to tylko możliwe, elementów o wartości ujemnej5. Tym 

samym to właśnie humaniści integrują kulturę, a stąd bez nich projektowanie przyszłości jest 

skazane na niepowodzenie. 

Także inny uczeń Twardowskiego, Kazimierz Ajdukiewicz był podobnie jak większość mu 

współczesnych filozofów przekonany o tym, że rozwój nauki jest warunkiem postępu 

                                                           
4  Tamże, s. 7. 
5  T. Czeżowski, O naukach humanistycznych, Toruń 1946, s. 12. 
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kulturowego. W jego przekonaniu nauka nie powinna się rozwijać wedle jakiegoś z góry 

przyjętego planu, bo o kierunku jej rozwoju decydować ma nieskrępowana myśl 

poszczególnych ludzi nauki. Nie da się przewidzieć kierunku jej rozwoju, a sytuacja, w której 

ten rozwój stanie się przewidywalny oznaczać nieuchronnie musiałaby stagnację kultury 

spowodowaną przez spętaną planami naukę. Kultura zyskała więc szczególne znaczenie 

u Ajdukiewicza, który w swych poglądach nie odbiegał daleko od swego mistrza i nauczyciela. 

Twierdził bowiem, że człowiek był niegdyś zdany na łaskę przyrody, w której ręce był igraszką, 

zanim dzięki sile swego rozumu stał się jej panem. Siła ducha wytworzyła kulturę, którą tę 

niezależność od przyrody ciągle powiększa. Tym w zasadzie mierzy się postęp, ale nie wszelkie 

pomnażanie kultury służy sprawie postępu, lecz tylko takie, które w swych skutkach niedoli ludzkiej nie 

pomnaża6. 

Pomimo niewątpliwych zasług przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej 

w wyjaśnianiu relacji łączących kulturę i naukę oraz społecznego znaczenia wytworów 

kultury, w Polsce najbardziej znane są rozważania na ten temat Henryka Elzenberga (1887-

1967). Był to filozof  niezależny, którego oryginalne poglądy przysporzyły mu miano twórcy 

polskiej filozofii kultury. Stał on bowiem na stanowisku, że to sami ludzie tworzą kulturę, 

w której potem muszą żyć. Kondycja ludzka ma więc znaczenie o tyle, na ile człowiek jest 

w stanie zastaną kulturę wzbogacać. Nie chodzi tu bynajmniej o to, aby dzielić ludzi wedle 

jakiegoś kryterium na tych, co kulturę wzbogacają oraz na tych, co z niej tylko korzystają. 

Wedle przekonania Elzenberga każdy wystąpuje w którejś z tych ról, a zatem może także 

wzbogacić kulturę o nowe wartości. Kwestią dyskusyjną jest więc raczej wyjaśnienie dlaczego 

niektórzy z takiej możliwości nie korzystają, a inni zaś podejmują starania w tym kierunku. 

Sposób uczestnictwa w kulturze jest więc kwestia wolnego wyboru jednostek Systemy 

wartości nie są zatem objawione ani nie są dane ludziom w postaci gotowej. Kulturę tworzą 

tylko ludzie i tylko od nich zależy jej kształt, który jest określony funkcjonującymi w niej 

systemami wartości. Autor Kłopotu z istnieniem w polemice z innym przedstawicielem Szkoły 

Lwowsko-Warszawskiej Stanisławem Ossowskim wyraźnie to podkreślił swym 

stwierdzeniem: „budowanie systemów wartościujących” uważam za jedną z naczelnych, nieodzownych 

funkcji kultury i nie tylko za jej podstawowy warunek, ale za połowę niemal jej treści7.  

Elzenberg w swoich rozważaniach nad kulturotwórczą działalnością człowieka zajął 

stanowisko, które w etyce znane jest już co najmniej od czasów Platona, że kierowanie się w 

                                                           
6  K. Ajdukiewicz, Przemówienie prof. Uniw. dra Kazimierza Ajdukiewicza, „Lwowskie Wiadomości Muzyczne i 

Literackie” 84/1934. 
7  H. Elzenberg, Estetyka jako dyscyplina wartościująca, w: H. Elzenberg, Wartości i człowiek: Rozprawy z humanistyki 

i filozofii, Toruń 1966, s. 33. 
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życiu wartościami wymaga wysiłku, natomiast pogrążyć się w złu lub mierności jest łatwo, bo 

wystarczy zrezygnować z pracy nad sobą. Człowiek wyrzeka się bowiem czegoś w imię 

wartości dlań większej, ważniejszej, a stąd staje się w ten sposób wewnętrznie bardziej 

niezależnym, doskonalszym. Wiąże się to zatem z obowiązkami, które ma się do wypełnienia, 

w tym zwłaszcza z pracą nad sobą. Wynika to z przyjętego sposobu rozumienia dobra, 

którego nigdy nie da się osiągnąć w pełni, bo jest ono zawsze do spełnienia, do realizacji. 

Tym samym realizacja wartości jest obowiązkiem moralnym podmiotu stojącego w jej 

obliczu, co nie wymaga żadnego dodatkowego uzasadnienia owej powinności. Nikomu więc 

nie trzeba stawiać zadań w kwestii wzbogacania czy też podtrzymywania kultury, bo wynikają 

one wprost z niej samej, czyli z wartości ją konstytuujących. 

W swoim artykule z 1930 r. Nauka i barbarzyństwo Elzenberg stwierdził, że tworzenie 

kultury jest nakazem, imperatywem dla każdego człowieka: tworzyć ją jest teraz, po pierwsze, naszą 

powinnością – ponieważ obejmuje ona tylko wartości, które stworzyć jest w naszej mocy, po drugie, naszą 

powinnością jedyną, ponieważ obejmuje je wszystkie8. Skoro jednak kultura już jest, to jej tworzenie 

nie tyle dobiegło końca, co już ukształtowała ona duchowość ludzką, a więc jej destrukcja 

unicestwiłaby to wszystko, co w tym świecie jest wartościowe. Dlatego Elzenberg nie uważał, 

że kulturę pomnaża stwarzanie nowych przedmiotów wnoszących do niej nowe wartości, ale 

kultura polega na doskonaleniu tego, co już jest. Porównuje to do muzeum, do którego 

wnosimy coraz to nowe eksponaty, ale przecież przez to nie stanie się ono instytucją lepiej 

służącą wszystkim, bo kultura jawi się jako przekształcenie tego, co istnieje, w kierunku najwyższej 

osiąganej wartości9. Człowiek nie może zatem uchylić się od wzbogacania kultury, nawet jeśli 

sądzi, że nic nowego do niej nie wnosi. Istnieje jednak kategoria ludzi, która ma obowiązek 

czynienia rzeczy wartościowszymi, niż są teraz. Taką grupą są naukowcy, którzy mają 

obowiązek ponieść ryzyko i wzbogacać gmach ludzkiej kultury. Każdy może co prawda 

próbować, ale bez dostatecznej wiedzy jego usiłowania są skazane na marne, dlatego 

naukowcy będąc zdolni do formułowania sądów wartościujących niejako antycypują to, co 

starają się osiągnąć. Jest to wystarczająca podstawa dla wypełnienia obowiązku 

współtworzenia kultury, a takiej koniecznej podstawy inni po prostu nie mają. Temu 

budowaniu towarzyszy niepewność ostatecznego rezultatu, bo być może starania okażą się 

chybione, ale to jednak nie zwalnia ich z wypełniania tego obowiązku.  

Stan barbarzyństwa to natomiast stan upadku kultury, w który zawsze można popaść 

rezygnując z jej nieustannego tworzenia. Metoda naukowa co prawda nie jest wystarczającą do 

                                                           
8  H. Elzenberg, Estetyka jako dyscyplina wartościująca, dz. cyt., s. 152. 
9  Tamże. 
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tworzenia kultury, bo do tego konieczna jest ciągła obecność dotychczas wytworzonych 

wartości utrwalonych w tradycji. Elzenberg wskazał przy okazji na samotność naukowca, 

który nie może podporządkować się żadnym ograniczeniom płynącym z zewnątrz. Jedyne 

ograniczenia mogą pojawić się w jego wnętrzu i maja stricte moralny charakter. Inaczej 

mówiąc człowiek nauki jest moralnie zobowiązany do wzbogacania kultury niezależnie od 

ceny, jaką za to może zapłacić. Tym bardziej odrzuca wszelkie ograniczenia formalne 

w rozwoju nauki, bo będąc zdolnym do formułowania zdań wartościujących człowiek jest 

odpowiedzialny za siebie i za wszystko, co robi. A zatem prawdziwy naukowiec poczuwa się 

do odpowiedzialności również za poziom kultury. Wbrew potocznemu przekonaniu 

Elzenberg nie postrzegał etyki nauki, jako remedium na możliwe patologie, a wręcz 

przeciwnie, dostrzegał w niej narzędzie jej zniewolenia. Taki charakter mają: normy i przepisy 

podyktowane względem na pożytek zbiorowy10, które mienią się czymś na kształt religii nauki. Nie są 

one żadnym usprawiedliwieniem przy zaniechaniu obowiązku ludzi nauki pomnażaniu 

bogactwa kultury. Nie do przyjęcia był zatem dla Elzenberga pogląd, że nauka jest tylko 

jednym z działów kultury, bo jest ona jej działem naczelnym, lub że wprost cała kultura może być 

z nauką utożsamiana11. A zatem uczelnie są źródłem kultury, jednakże pod warunkiem, że 

panuje w nich wolność uprawiania nauki oraz tolerancja wobec odmiennych, ale racjonalnie 

uzasadnionych stanowisk.  

Przytoczeniu powyżej polscy filozofowie byli więc przekonani, że to nauka uprawiana 

w sposób wolny kreuje kulturę, jako naturalną otoczkę egzystencji każdego człowieka. 

Studenci to także członkowie akademickiej wspólnoty, a sam pobyt w murach uczelni 

przygotowuje ich do roli kreatorów kultury. Można jednak z tego wciągnąć wniosek, że łatwo 

jest zaburzyć przekonanie o bezpiecznym schronieniu w obrębie własnej kultury. Wystarczy tylko 

uczynić naukę współwinnym opresyjnej sytuacji człowieka. Wtedy będzie ona postrzegana 

jako zagrożenie, a jej rola ograniczana będzie do roli tylko instrumentu, za pomocą którego 

nabywa się kwalifikacji niezbędnych do zdobywania środków służących do przeżycia. 

Postawiony w takiej sytuacji człowiek stanie się tylko trybkiem wielkiej samonapędzającej się 

machiny współczesnej cywilizacji. Trudno zatem zrozumieć upór decydentów naukowych 

i administracyjnych zmierzających w swym działaniu do uwiądu i degradacji szeroko pojętej 

kultury w naszym kraju. W tym działaniu nie powstrzymują ich nawet wyraźne sygnały 

o degeneracji kultury politycznej oraz współżycia społecznego, czego wymownym dowodem 

są właśnie masowe emigracje, które ten stan rzeczy ostatecznie jeszcze bardziej pogłębiają. 

                                                           
10  Tamże, s. 158. 
11  Tamże. 
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Stanem końcowym może być sytuacja, w której wszystkie twórcze jednostki wyemigrują, a w 

kraju pozostanie tylko bierna i posłuszna Elzenbergowska mierzwa, niezdolna do 

jakiegokolwiek wzbogacenia i rozwoju w sferze kultury. 

Historyczne i polityczne paralele 

W Polsce i wielu innych krajach, w publicznych debatach pojawiają się niekiedy pytania o 

to, czy państwo powinno „tracić” siły i środki na edukację tak dużej liczby adeptów 

humanistyki jak obecnie. Argumentacja przytaczana w takich wypowiedziach nie 

wzbudzałaby być może żadnego zainteresowania, gdyby nie pojawiała się w ustach 

przedstawicieli najwyższych władz państwowych skądinąd absolwentów właśnie humanistyki. 

Gdyby wypowiadali je przedstawiciele profesji  praktycznych, np. medycyny, to zapewne nikt 

nie szukałby w tym żadnych podtekstów. Jeśli natomiast wypowiadają je przedstawiciele 

władz, to wówczas nasuwa się naturalne podejrzenie o ukryte motywacje, które ich do tego 

skłaniają. Nie chodzi przecież tu bynajmniej o realizację obowiązków ustawowych czy 

konstytucyjnych przez władze wykonawcze. Nie chodzi też o realizację zasad sprawiedliwości 

społecznej, bo gdyby je tak rozumieć, to powinno się także usuwać z kolejek pacjentów 

niemile widzianych przez władze z racji generowania zbędnych kosztów, np. tych którzy. nie 

płacą składek za ubezpieczenie zdrowotne. Skoro jednak się ich leczy, to znaczy, że jest to 

w interesie społecznym, ale nie dlatego przecież że jest to opłacalne. Tak jest dlatego, że 

ogólna kondycja zdrowotna społeczeństwa jest wartością samą w sobie i władza wykonawcza 

po to jest, aby ją zagwarantować w możliwie najlepszym stopniu. Czyżby jednak inaczej było 

z wykształceniem? Wydaje się, że zadaniem władzy jest jak najlepsze wykształcenie 

społeczeństwa, bo jest ono jak najbardziej taką właśnie wartością. Przecież urągałoby to 

poczuciu sprawiedliwości społecznej, gdyby można było się kształcić tylko w tych 

kierunkach, jakie władze uważają za pożądane.   

Podejmowanych próby ubezwłasnowolnienia uczelni akademickich wykazują poza tym 

niepokojącą zbieżność z epoką, którą zgodnie uznano za mroczną przeszłość. Taki projekt 

był już przecież w nieodległej przeszłości realizowany w Polsce. Całkiem nie tak dawno 

władze polityczne zapowiadały: Duży nacisk położony będzie na podwyższenie sprawności uczelni, na 

odpowiednia organizację studiów w kierunku kształcenia inżynierów o jasno określonej specjalności, na walkę 

z marnotrawstwem czasu w okresie studiów…12. Ktoś może zapytać, kiedy to było – odpowiedź 

może okazać się zaskakującą – tak precyzowano zadania stojące przed szkolnictwem 

wyższym w okresie Planu 6-letniego 1949-1955. A zatem także wówczas chodziło o 

                                                           
12  J. Litwin, ABC Planu Sześcioletniego, Warszawa 1951, s. 62. 
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wykształcone kadry, ale nie każde, a tylko te mile widziane przez państwo, co kamuflowano 

argumentem o potrzebach wynikających z potrzeby odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych. 

Wkrótce uczelnie stały się głównie uczelniami zawodowymi, i aby osiągnąć ten cel po prostu 

spacyfikowano niepokorne uczelnie podporządkowując je na różne sposoby istniejącej 

wówczas władzy. Aby nie być posądzanym o stronniczość warto w tym przypadku odwołać 

się do opracowań powstałych w obrębie innych kultur. Dla przykładu John Connelly, 

historyk z University of California (Berkeley) analizując kondycję powojennego szkolnictwa 

wyższego w krajach Europy Środkowej poczynił dwa wielce znamienne spostrzeżenia 

dotyczące skutków tych przemian. Pierwsze z nich nie wymaga żadnego komentarza: 

Uniwersytety w coraz większym stopniu stawały się jedynie instytucjami nauczającymi13. Natomiast warto 

zastanowić się nad drugim dotyczącym prób marginalizacji humanistyki na uczelniach. 

Analogiczną sytuację mamy przecież i obecnie. Connelly zauważył, że te zmiany w pewnym 

sensie były ograniczone, bo dokonały się tylko na filozofii, prawie i historii, w dziedzinach 

kluczowych dla propagowania nowej ideologii14. Czyżby zatem i dziś o jakąś ideologię chodziło? 

Trudno posądzać obecnych decydentów politycznych o świadomość istnienia tego typu 

paraleli historycznych. Można natomiast obarczyć odpowiedzialnością za ten stan rzeczy 

różnego rodzaju doradców, którzy są na ogół skupieni w komitetach politycznych, którymi 

każda decydencka instytucja jest obrośnięta, Jakież jest ich zadanie? W zasadzie tylko jedno – 

utrzymanie się przy władzy, albo też zdobycie władzy jeśli się akurat jest w opozycji. W tym 

przypadku mamy do czynienia z grupą trzymającą władzę, która wyraźnie czuje się zagrożona 

liczbą wykształconych humanistów w Polsce. Niemniej jednak nasuwa się pytanie: dlaczego 

dziś sięga się do niechlubnych wzorców z przeszłości? Porażające były wówczas tego 

konsekwencje, bo w latach 50. niezależna humanistyka przestała istnieć, studia filozoficzne 

dla przykładu w największych mrokach stalinizmu realizowane były tylko w jednym miejsce 

w Polce. W pozostałych ośrodkach akademickich studia takie zostały odgórnie zlikwidowane, 

a nieobdarzeni zaufaniem władzy profesorowie filozofii wysłani na przymusowe emerytury. 

Czyżby zatem jednak możliwa powtórka z przeszłości? Okazuje się, że jest to możliwe, bo nie 

tak dawno Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołała do składu Komitetu Polityki 

Naukowej dwunastu przedstawicieli polskiej nauki15, ale w tym gronie nie ma ani jednego 

                                                           
13  J. Connelly, Zniewolony uniwersytet. Sowietyzacja szkolnictwa wyższego w Niemczech Wschodnich, Czechach i Polsce, przeł. W. 

Rodkiewicz, Warszawa 2014, s. 14. 
14  Tamże. 
15  Zob. http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/komitet-polityki-naukowej-w-nowym-skladzie.html - 

dostęp - 25.04.2014. 



Polscy filozofowie o procesie degradacji humanistyki 

 

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

53 

humanisty. Słowem nic nowego. Po co naszym władzom historycy czy filozofowie wystarczy, 

że kolejne pokolenie potrafi kupić bilet i odczytać drogowskaz wskazujący kierunek wyjazdu.  

Przez decydentów realizujących projekty polityczne współczesna uczelnia postrzegana jest 

zatem jako przeszkoda utrudniająca ich urzeczywistnianie. Dysponując jednak wszystkimi 

narzędziami politycznymi i ekonomicznymi podejmują zatem różnego rodzaju zabiegi, aby tę 

„przeszkodę” pokonać. Braki w wykształceniu ogólnym powodują jednak, że nawet na ogół 

nie wiedzą, iż bezmyślnie powtarzają zabiegi, jakie bez efektu były stosowane w przeszłości. 

Dziś zatem powinniśmy się raczej zastanowić nad tym, dlaczego nie przyniosły one 

oczekiwanych skutków a nie z uporem powtarzać ciągle te same błędy. A projekty te nie 

mogły się one zakończyć powodzeniem z prostej przyczyny, bo uczelnie wyższe zawsze były 

i ciągle są kreatorem kultury. I jest to zależność dwustronna, uczelnia kreuje kulturę, a kultura 

kształtuje uczelnię. Tylko zniewolona kultura tworzyć chce zniewoloną akademię. Zatem 

działania projektantów procesów politycznych zawierają w sobie sprzeczność oczywistą, bo 

pod hasłami demokratyzacji i krzewienia wolności zamierzają zniewolić uczelnie wyższe, czyli 

uczynić z nich tylko posłuszne narzędzie swojego projektu. Oznaczałoby to jednak nie tylko 

utratę kulturotwórczej funkcji przez uniwersytety, a zarazem zdegradowałoby kulturę każdej 

społeczności, w której taki proces dokonałby się. 

Trafnych, jak się wydaje, interpretacji działań podejmowanych w trybie administracyjnym 

wobec nauki dostarcza współczesna socjologia i politologia. Wedle przedstawicieli tych nauk 

mamy do czynienia ze stanem porządku społecznego, który nazwano postdemokracją. Wyróżnia 

się on tendencją do podtrzymywania siebie w istniejącej aktualnie formie. Z natury swej 

oznacza kulturowej stagnacji, czyli swoistego marazmu i niechęci do dokonywania 

jakichkolwiek zmian. Postdemokracja to taki stan, w którym następuje uwiąd procesów demokratycznych; 

stan, w którym władza rozmaitych szczebli używa demokratycznych narzędzi, dowolnie nimi manipulując 

dla zachowania własnego status quo. Przykładem staje się chociażby instytucja referendum, w zależności od 

partyjnego interesu raz traktowana jest jako przejaw aktywności obywatelskiej, a innym razem – jedynie jako 

wyraz politycznej hucpy16. Możliwość zmiany tego stanu rzeczy przez niezorganizowanych 

intelektualistów wydaje się znikoma. Oczywistym jest, że sami nie stanowią znaczącej siły 

zdolnej przerwać ten marazm. Warto przypomnieć, że już w Fedonie Platon zauważył, że 

każdemu może przytrafić się wielkie nieszczęście, jakim jest bycie mizologos, czyli człowiekiem 

lekceważącym rozum. Nie posiadamy bowiem władzy nad światem, a więc także nad 

własnym ciałem, które do tego świata przynależy. Świat kultury nie jest w tym żadnym 

wyjątkiem, a zatem działania administracyjne podejmowane wobec nauki nie mają żadnego 

                                                           
16  W. Zieliński, Etyka w pracy dyrektora i nauczyciela, „Edukacja Pomorska” 63/2014, s. 23. 
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sensu. Co prawda wydawać się może, że jest inaczej bowiem: Postdemokracja to wreszcie taki stan, 

w którym elity polityczne, ekonomiczne i kulturowe stapiają się w jedną elitę: właśnie postdemokratyczną – 

coraz bardziej odległą od tych, którzy nie mają do niej faktycznego dostępu, ale zarazem coraz bardziej  

i w coraz szerszym zakresie władającą ich nauczaniem, pracą, życiem17. Ale zarazem w tym wszystkim 

odwołanie się do przemyśleń Elzenberga przynosi nadzieję, że wbrew tej uniformizacji życia 

publicznego nie wszystko jest przesądzone, bo nigdy nie zabraknie ludzi, którzy zainicjują 

zmiany. W żadnym przypadku nie stają na straconej pozycji, bo jak w innym miejscu trafnie 

zauważył Elzenberg: Dobro nie jest ze złem „równosilne”; w ostatecznym bilansie i rozrachunku szczypta 

dobra zawsze gotowa ważyć więcej niż zła całe góry. Tylko przy takim założeniu można widok dziejów 

ludzkich wytrzymać18. Historia zaś dowodzi, że kontrola nad ludzkimi umysłami nie jest 

możliwa, a wszelkie podejmowane usiłowania w tej mierze zawsze kończą się 

niepowodzeniami. Ale cóż z tego, historia dla decydentów to przecież tylko 

nieperspektywiczna dyscyplina humanistyczna. Do rozwoju naszego państwa nie wystarczą 

jednak same szkoły przygotowujące do wykonywania konkretnego zawodu, bo wówczas 

kultura zostanie ograniczona do nieustannego powielania tego wszystkiego, co już jest. 

I byłby to rzeczywisty koniec historii naszej kultury. 

Summary 

The statement of the author that science constitutes the main source of culture serves as the starting point of 

his discussion. Thanks to scientific discoveries, the realm of culture is constantly developed and enriched. The 

humanities play a crucial role in embellishing culture, yet it is a special branch of sciences not straightforwardly 

connected with protecting the basic needs of man. The humanities manifest the freedom of human mind. Dur-

ing a time of crisis, however, politics strive for limiting the aforementioned independence which results in the 

degradation of culture. Intellectuals have always struggled against such state of affairs. The paper outlines the 

examples of such protests and features certain quotations of prominent Polish philosophers, who warn us of 

possible results of such activity. 

 

 

                                                           
17 Tamże. 
18 H. Elzenberg, Ghandi w perspektywie dziejowej, w:  H. Elzenberg, Próby kontaktu. Eseje i studia krytyczne, Kraków 1966, 

s. 220. 
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Bogusław Wolniewicz jest emerytowanym profesorem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu 

Warszawskiego. Zainteresowania badawcze Profesora odnoszą się do wielu dziedzin, m.in. do 

ontologii i logiki, filozofii polityki i prawa, filozofii kultury i edukacji. Jest on najwybitniej-

szym przedstawicielem współczesnej pedagogiki zachowawczej w Polsce. Niniejszy tekst 

zawiera także bibliografię Wolniewicza w zakresie pedagogiki ogólnej. 

Pęknięcie w cywilizacji Zachodu  

W cywilizacji Zachodu B. Wolniewicz wyróżnia dwa przeciwstawne sobie obozy i dwie 

obce sobie formacje duchowe1: formację A (prawoskrętną) i formację B (lewoskrętną). Pierw-

szą można też nazwać formacją zachowawczą, drugą – postępową. Formacja A uznaje fun-

damentalną rolę chrześcijaństwa w kształtowaniu się cywilizacji. Cechuje ją organiczność, 

czyli zaufanie do obyczajów formowanych przez wieki oraz powściągliwość w przeprowa-

dzaniu zmian.  

Formacja B zastępuje, według Wolniewicza, normatyw chrześcijański jakimś mglistym 

normotypem „humanistycznym”. Organiczności przeciwstawia się w niej doktrynerstwo 

„humanistyczne”, powściągliwości – aktywizm. Doktrynerstwo polega na tym, że daną empi-

rycznie rzeczywistość społeczną zestawia się nie z drugą tak samo daną, lecz z wykoncypowanym ideałem, 

                                                           
1  B. Wolniewicz, Z pedagogiki ogólnej, [w:] U. Schrade (red.), Dydaktyka szkoły wyższej. Wybrane problemy, Warszawa 

2010, s. 20. 
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którego urzeczywistnialność gwarantuje jedynie wiara w nieomylność własnej doktryny2. Przez „humani-

styczne” poprawianie rozumie się tutaj takie zmiany, które w imię ochrony „ludzkiej godności’ 

zmierzają do maksymalnego zrównywania wszystkich, oraz do najbardziej dobrotliwego ich trakto-

wania3. 

Pęknięcie cywilizacyjne uwidacznia się w wielu instytucjach społecznych i dyscyplinach 

poznawczych: w prawie i sądownictwie, rodzinie, filozofii i pedagogice itd. Również różne są 

rozumienia demokracji. Istnieje demokracja zwykła i demokracja liberalna4. Ta pierwsza 

sprzężona jest z formacją zachowawczą, ta druga – z formacją postępową. Demokracja zwy-

kła jest tolerancyjna politycznie i represyjna obyczajowo. Każdemu pozostawia się wolność 

myśli i wolność słowa, ograniczając tę drugą elementarnymi zasadami obyczajności. 

W demokracji liberalnej wolność przekonań i słowa podporządkowuje się słuszności. Tyl-

ko poglądom słusznym przyznaje się prawo do istnienia w przestrzeni publicznej. Dopusz-

czane są do głosu jedynie poglądy „politycznie poprawne”. Wprowadza się środki represji 

wobec tych, którzy głoszą poglądy niesłuszne. Na przykład penalizowane jest tzw. kłamstwo 

oświęcimskie. Mamy więc, według Wolniewicza, następujący schemat (rysunek 1): 

Rys.  1. Demokracja zwykła i demokracja liberalna 

  demokracja   

     

Zwykła    Liberalna 

tolerancyjna politycznie 

represyjna obyczajowo 

   tolerancyjna 

obyczajowo 

represyjna politycznie 
Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu B. Wolniewicza (2010), Z pedagogiki ogólnej, … dz. cyt., s. 24  

Wyrazem demokracji liberalnej jest np. preferowanie multikulturalizmu. Ma temu służyć 

przymus prawny w postaci tzw. akcji afirmatywnych.  

Pęknięcie w edukacji i pedagogice 

Pęknięcie cywilizacyjne znajduje również odzwierciedlenie w edukacji i pedagogice. For-

malne określenie edukacji w formacji prawoskrętnej przejmuje Wolniewicz od Roberta Pio-

trowskiego5. Jest to transfer normotypu cywilizacyjnego. Przez normotyp cywilizacyjny rozu-

mie się „zespół naczelnych wartości i indukowanych nimi norm obyczajowych, który definiu-

                                                           
2  Tamże, s. 23. 
3  Tamże. 
4  Tamże, s. 24. 
5  R. Piotrowski, Problem filozoficzny ładu społecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach, Warszawa 2003, s. 123, 129. 
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je daną cywilizację”6. To ten normotyp i jego transfer jest czymś centralnym. Dziecko ma 

sprostać tym oczekiwaniom. Troska o wychowanie jest warunkiem koniecznym istnienia 

wspólnoty. Jej intensywność jest miarą żywotności wspólnoty. Szkoła ma wytrwale nauczać, 

a poprzez to nauczanie także wychowywać, czyli wprowadzać w kulturę7. Dodajmy, że peda-

gogikę prawoskrętną określa się jako pedagogikę zachowawczą, pedagogikę konserwatywną 

czy pedagogikę aksjocentryczną8.  

Szkoła w tradycyjnym sensie opiera się, według Wolniewicza, na dwu filarach: programie 

i dyscyplinie. Dyscyplina to unormowane, z możliwością użycia sankcji, ograniczenie samo-

woli dzieci. Program nadaje sens dyscyplinie, dyscyplina urealnia program. Z kolei dyscyplina 

opiera się na instytucjonalnym autorytecie nauczyciela. Gdy tego autorytetu nie ma, to nie ma 

też dyscypliny i w to miejsce pojawia się autorytet młodzieżowej bandy i jej prowodyra.  

W formacji lewoskrętnej zanika, według Wolniewicza, poczucie ważności normotypu cy-

wilizacyjnego i poczucie ważności transferu tego normotypu. W to miejsce pojawia się coś 

jakościowo zupełnie nowego, coś, czego nigdy w dziejach nie było. Edukację rozumie się 

jako stymulowanie samorealizacji dziecka. Pedagogikę w tym rozumieniu nazywa się też pe-

dagogiką postępową czy pedagogiką pajdocentryczną.  

„Humanistyczne” doktrynerstwo formacji B kwestionuje zasadność użycia sankcji w edu-

kacji. Szkoła ma być bezrepresyjna, ewentualnie represje mogą wystąpić w znikomym stop-

niu. Wierzy się przy tym oczywiście, że edukacja przyniesie pozytywne rezultaty. Jest to, we-

dług Wolniewicza, wielka utopia tego nurtu.  

Pedagogika lewoskrętna wywodzi się z filozofii Jana J. Rousseau z jej antropologicznym 

założeniem, ze człowiek z natury jest dobry. Potem w tym nurcie znalazła się, według Wol-

niewicza, pedagogika Johna Deweya, psychoanaliza z „psychologią humanistyczną” oraz – 

w drugiej połowie XX wieku – antypedagogika. W szczególności Hubertus von Schoenebeck 

w swojej antypedagogice zwraca dużą uwagę na partnerstwo między nauczycielami i uczniami. 

W tym partnerstwie akceptuje nawet kontakty seksualne między dziećmi oraz między doro-

słymi i dziećmi. Przytoczmy w tej sprawie fragment tekstu Schoenebecka wskazany przez 

Wolniewicza: 

A jeśli dzieci współżyją seksualnie nie tylko z rówieśnikami, lecz stają się atrakcyjne także dla doro-

słych? Nowa relacja nie odrzuca żadnej sytuacji, w której dziecko traktowane jest jako ‘obiekt’, również jako 

                                                           
6  B. Wolniewicz, Z pedagogiki ogólnej, dz. cyt., s. 18. 
7  Patrz również Z. Musiał, B. Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota. Przyczynek do filozofii człowieka, Komorów 2010, 

s. 31. 
8  W swoich tekstach używam nazwy „pedagogika aksjocentryczna”. Patrz J. Zubelewicz, Dwie filozofie edukacji: 

aksjocentryzm i pajdocentryzm, Warszawa 2003 czy J. Zubelewicz, Filozoficzna analiza i krytyka pajdocentryzmu 
pedagogicznego, Warszawa 2008,  http://www.ans.pw.edu.pl/kadra/jzubelewicz.php, 29.01.2014.  
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‘obiekt pożądań seksualnych’. Żyjemy w równoprawnej i przyjacielskiej relacji z dziećmi i jeżeli w ramach tej 

relacji pojawi się bliskość seksualna pełna wzajemnego szacunku, nikogo nie raniąca i nie wykorzystująca, 

nie widzę żadnego problemu (inną kwestią są tu zagadnienia prawne). (…) Podsumowując: sądzę, że powin-

niśmy bronić praw dzieci do realizowania swojej seksualności zgodnie z ich własnymi decyzjami9.  

Zależność między represyjnością szkoły a samowolą uczniów10 

W tekście pt. O tzw. prawach człowieka11 analizuje B. Wolniewicz m.in. relację między 

stopniem represyjności prawa a poziomem samowoli jednostek. Represyjność prawa zależy 

od ilości ograniczeń prawnych, surowości sankcji i ścisłości ich egzekwowania. Dużej 

represyjności prawa odpowiada mała samowola jednostki. Gdy represyjność zmniejsza się, to 

zwiększa się samowola. Czy w takim razie jest to w dużym przybliżeniu następujący wykres 

(rys. 2)? 

Rys. 2. Zależność między represyjnością prawa a samowolą jednostek (hipoteza) 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu B. Wolniewicza, O tzw. prawach człowieka, op. cit. 

B. Wolniewicz uważa, że jest inaczej. Samowola rośnie, ale tylko do pewnego poziomu Sₒ. 

Niech tej samowoli odpowiada represyjność Rₒ (optymalny punkt). Co się stanie gdy 

                                                           
9  H. von Schoenebeck, Antypedagogika: być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, s. 117; B. Wolniewicz, 

Z pedagogiki ogólnej, dz. cyt., s. 18. Polemikę z poglądami Schoenebecka zawarłem w tekście Analiza i krytyka 
antypedagogiki Hubertusa von Schoenebecka, in: J. Zubelewicz, Filozoficzna analiza, dz. cyt., s. 40-44. 

10  Problem ten omawiam w tekście Przyczyny przemocy uczniów wobec nauczycieli. Pedagogika akademicka a pedagogika 
Johanna f. Herbarta i Bogusława Wolniewicza, in: E. Anhalt, D. Stępkowski (red.), Wychowanie i kształcenie w systemach 
politycznych, Warszawa 2012, s. 203-205,  http://www.ans.pw.edu.pl/kadra/jzubelewicz.php, 29.06.2013. 

11  B. Wolniewicz, O tzw. prawach człowieka, in: B. Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota. Przyczynek do filozofii człowieka, 
Komorów 2010, s. 91-101. 
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represyjność prawa będzie w dalszym ciągu zmniejszać się? Wtedy pojawi się anarchia 

i samowola jednostek zmniejszy się. Na wykresie (rys. 3) wygląda to tak: 

Rys. 3. Zależność między represyjnością prawa a samowolą jednostek 

 

Źródło: opracowanie B. Wolniewicza zawarte w: O tzw. prawach człowieka,  dz. cyt., s. 98. 

Możemy jedynie zauważyć, że w anarchii pewne osoby – organizatorzy nieformalnych 

grup – uzyskają wyraźnie większą samowolę od innych. Gdy poziom represyjności jest 

(wyraźnie) wyższy od Rₒ, pojawia się państwo policyjne. Państwo prawa jest w wąskim pasie 

wokół Rₒ, między anarchią a państwem policyjnym. 

Analizy B. Wolniewicza odnieśmy obecnie do sytuacji w szkole. Na osi odciętych 

oznaczmy stopień represyjności szkoły, na osi rzędnych – poziom samowoli uczniów. 

Zależność między represywnością a samowolą ma postać (rys. 4): 
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Rys. 4. Zależność między represyjnością szkoły a samowolą uczniów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu B. Wolniewicza, O tzw. prawach człowieka,  dz. cyt., s. 98. 

 

Linia przerywana oznacza samowolę chuliganów szkolnych. Reforma edukacji w Polsce 

z 1999 roku polegała m.in. na obniżeniu represyjności szkoły. Zmniejszono więc tę represyj-

ność znacznie poniżej optymalnego stopnia Rₒ. Niech będzie to np. represyjność Rₐ. W tej 

nowej sytuacji pojawiają się chuligani szkolni i w dużym stopniu narzucają innym zasady 

zachowania się. Uczniowie nie tyle obawiają się nauczycieli, co prowodyrów szkolnych. Poja-

wia się wtedy nowe zjawisko w szkolnictwie: przemoc uczniów wobec nauczycieli. Nie po-

winno się więc tworzyć szkół bezrepresyjnych lub z małą represyjnością. Rację bytu mają 

szkoły o średniej represyjności, czyli z optymalnym stopniem represyjności Rₒ. 

Rola sankcji w kształtowaniu osobowości12 

Ze względu na wpływ otoczenia wyróżnia B. Wolniewicz w osobowości człowieka trzy 

warstwy; zewnętrzną α, pośrednią β i wewnętrzną γ (rys. 5).  

  

                                                           
12  Opracowane na podstawie tekstu B. Wolniewicza, O idei losu, in: B. Wolniewicz, O Polsce i życiu. Refleksje filozoficzne 

i polityczne, Komorów 2011, s. 16-33. W szczególności interesuje nas punkt 6.  
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Rys. 5. Warstwy osobowości 

 

Źródło: opracowanie B. Wolniewicza, O idei losu,  dz. cyt., s. 26.  

 

Warstwa α jest społecznie giętka, „adaptacyjna”. Łatwo się ją kształtuje. Doraźne sankcje 

wymuszają zmiany w tej warstwie. Społeczne odkształcenie trwa dopóty, dopóki istnieje 

realne zagrożenie. Gdy realne zagrożenie znika, osobowość wraca do przyrodzonego 

pierwotnego stanu. 

Warstwa β w koncepcji Wolniewicza jest społecznie plastyczna. Kształtuje się ją z trudem, 

ale dane ugięcia są już trwałe. Warstwa β kształtuje się przeważnie w dzieciństwie. Ma ona 

charakter cywilizacyjny. Formują ją epoka, w której żyjemy i wspólnota, w której jesteśmy. 

Stanowią ją nabyte cechy osobowości, takie jak: odruchy, nawyki, maniery, gusta. Odruchy 

powstają w wyniku długotrwałego i jednokierunkowego nacisku otoczenia , nawyki – 

w wyniku naśladowania panującego zwyczaju.  

Warstwa γ uzależniona jest, według Wolniewicza, tylko od genotypu, jest to rdzeń 

osobowości. Nie jest ona podatna na zewnętrzne oddziaływania. W chwili poczęcia dany 

człowiek otrzymuje wyrok losu: „taki (taka) będziesz”. Cechy intelektualne, emocjonalne, 

moralne i fizjologiczne zostały już określone. Poza pole swojego losu nikt wyjść nie zdoła13. Los jest, 

według Wolniewicza, wypadkową przeznaczenia i przypadku. Przeznaczenie określają trzy 

czynniki przyrodzone: nasz genotyp, nasza epoka i nasza wspólnota.  

                                                           
13  Tamże, s. 28. 
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B. Wolniewicz i pedagogika zachowawcza uważają, że rola sankcji w kształtowaniu 

osobowości jest znacząca. Zmiany w warstwie zewnętrznej α – jak już pisaliśmy – są 

uzależnione od sankcji. Także odruchy w warstwie cywilizacyjnej powstają w wyniku 

społecznej tresury. Pedagogika pajdocentryczna z dużą awersją odnosi się do stosowania 

sankcji w edukacji. Pokażemy to później na przykładzie pedagogiki Jacka Pyżalskiego. 

Jak zwiększyć wychowawczą rolę szkoły? 

Według B. Wolniewicza szkoła w Polsce utraciła swą funkcję wychowawczą. Przyczyny tej 

utraty nie leżą wewnątrz a zewnątrz szkoły. Do upadku wychowawczego szkoły przyczynili 

się pedolodzy, tzn.: a) cała profesura pedagogiki, b) znaczna część profesury psychologii, 

zwłaszcza ci od rozwoju dziecka, c) cała biurokracja oświatowa. To oni zminimalizowali 

autorytet instytucjonalny nauczycieli i w konsekwencji zminimalizowali dyscyplinę w szkole. 

A mocna dyscyplina, to, według Wolniewicza, podstawa wychowania. Dyscyplinę proponuje 

się zastąpić większym osobistym zaangażowaniem się nauczycieli. Ale ten środek nie 

doprowadzi do pozytywnego rezultatu. Wprost przeciwnie. Bez dyscypliny osobiste 

zaangażowanie się prowadzi do ośmieszenia się nauczyciela. Wolniewicz cytuje tutaj 

niezwykle rozsądną opinię Herbarta. Paragraf 139 Zarysu wykładów pedagogicznych Herbarta ma 

następującą postać: Dyscyplina nie może zakładać u wychowanków ani dobrej woli, ani chęci do nauki. 

Musi natomiast zakładać, że władzy szkolnej nie mają za słabą, ani nauczania za liche. Jeżeli tu leży 

błąd, to trzeba naprawić go tam, gdzie leży. Gdy młodzież widzi, że może robić, co chce, a za brak postępów 

wolno jej winić nauczyciela, wtedy żadne zaangażowanie osobiste nie pomoże, a jego daremne wysiłki sprawę 

jeszcze pogorszą14.  

W szkole, według Wolniewicza, nie muszą być nauczyciele przez duże N, wystarczy, że 

będą nauczyciele przeciętni. Potrzebny jest jednak dobry program i mocna dyscyplina.  

Jakie środki wychowawcze powinniśmy wprowadzić, by przywrócić funkcję wychowawczą 

szkoły? Odpowiedź jest w miarę prosta, ale realizacja tych postulatów jest bardzo trudna, 

może nawet niemożliwa – zauważa B. Wolniewicz.  

Przede wszystkim pedolodzy powinni mieć ograniczony wpływ na szkołę. Wskazane przez 

Wolniewicza środki naprawcze mają charakter „negatywny” i pozytywny. W pierwszym przy-

padku usuwa się to, co ogranicza władzę nauczyciela. Trzeba więc:  

 zlikwidować tzw. „kartę praw ucznia”, 

 zlikwidować „instytucję rzecznika praw ucznia”, 

 zlikwidować stanowiska szkolnych psychologów i pedagogów, 

                                                           
14  B. Wolniewicz, Z pedagogiki ogólnej, dz. cyt., s. 30. Por. J. F. Herbart, Pisma pedagogiczne, Wrocław 1967, s. 94. 
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 zlikwidować „instytucję rzecznika praw dziecka”, 

 zlikwidować „zewnętrzne” komisje maturalne z „centralną” włącznie.  

W drugim przypadku buduje się autorytet rady pedagogicznej przez przyznanie jej silnych 

prerogatyw władczych ze środkami represyjnymi takimi jak: 

 rozmowa perswazyjna wychowawcy klasy z uczniem aspołecznym, 

 rozmowa ostrzegawcza kierownictwa szkoły z jego rodzicami, 

 złożenie wniosku kierownictwa szkoły do rady pedagogicznej o relegowanie aspo-

łecznego ucznia ze szkoły, 

 ewentualna decyzja rady o relegowaniu traktowana jako ostateczna i nie podlegająca 

żadnemu zaskarżeniu ani apelacji. Inne szkoły mogą, ale nie muszą przyjąć takiego 

aspołecznego ucznia15.  

Młodzież trudną dzieli B. Wolniewicz na dwie kategorie: rozwydrzoną i występną. Ta 

pierwsza, którą można określić jako „nadpobudliwą”, nie stanowi specjalnego problemu. 

Wystarczy wprowadzić odpowiednią dyscyplinę i „nadpobudliwość” znika. Problemem jest 

młodzież druga, która jest zła niejako z natury. Jednak i tutaj surowa dyscyplina może 

w dużym stopniu utrzymywać ją w karbach16. B. Wolniewicz przedstawił ciekawe stanowisko 

Janusza Korczaka w tej sprawie. Korczak prowadził internat dla dzieci przedszkolnych 

i doszedł do wniosku, że powinny być dwa rodzaje internatów: dla dzieci normalnych i dla 

dzieci występnych. Jeżeli takiego rozdziału nie będzie, to dzieci występne będą wyraźnie nega-

tywnie oddziaływać na wszystkie dzieci. Wolniewicz przytacza znamienne zdania Korczaka:  

Obojętne jest tu dla mnie – pisał – ile wrodzonej przestępczości, ile nabytej złośliwości wynikiem są wy-

raźnie zbrodnicze czyny małych szkodników. Jak leczyć, jak długo trwać będzie kuracja – to zagadnienie 

innej zgoła natury. Jedno jest jasne: dzieci te należy oddzielić, izolować. One zatruwają atmosferę, one zara-

żają. Ta szkarlatyna psychiczna wymaga specjalnej opieki, odmiennych warunków, czujnego i fachowego 

badania. Tych dzieci – nie wolno mieszać z gromadą zdrowych. Nie wolno pod grozą, że wszystkie dzieci 

internatu dla przedszkolnych wejdą w życie kalekie duchowo, nadgniłe moralnie. Dodam, że wśród tych 

opętańców są seksualni zboczeńcy17. 

  

                                                           
15  B. Wolniewicz, Z pedagogiki ogólnej, dz. cyt., s. 32. 
16  Tamże, s. 33; B. Wolniewicz, Młodzież trudna czy występna, in: B. Wolniewicz, O Polsce i życiu. Refleksje filozoficzne 

i polityczne, Komorów 2011, s. 222-226. 
17  J. Korczak, Dzieci występne w wieku przedszkolnym, in: J. Korczak, Pisma wybrane, t. 2, Warszawa 1984, s. 137. Jest to 

rozszerzony cytat w stosunku do zawartego w tekście B. Wolniewicza, Z pedagogiki ogólnej, dz. cyt., s. 33. 
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Stosunek do przemocy i sankcji: Jacek Pyżalski 

Rozważania o pedagogice B. Wolniewicza uzupełnię jeszcze zasygnalizowaniem stanowi-

ska przedstawiciela pedagogiki pajdocentrycznej w odniesieniu do przemocy i sankcji. Wybra-

łem Jacka Pyżalskiego.  

Pyżalski opublikował kilka książek, w tym m.in. Nauczyciele – uczniowie: dwa spojrzenia na dys-

cyplinę szkolną18. Prowadził szkolenia w zakresie radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami 

uczniów. Przeszkolił około 5000 nauczycieli i innych profesjonalistów19.  

J. Pyżalski wyodrębnia dwa modele dyscypliny: „dobrą” i „złą”. Dobra jest wtedy, gdy jako 

element prawidłowego procesu wychowawczego będzie prowadzić do przyjmowania norm społecznych jako 

własnych, do autonomii i samodyscypliny20. Dyscyplina jest zła, gdy jest wyłącznie zestawem 

zewnętrznych oddziaływań, które wychowanek odbierać będzie jako obce i narzucone mu z zewnątrz21. 

W procesie edukacji powinniśmy, według Pyżalskiego, maksymalnie ograniczać stosowanie 

dyscypliny „złej”.  

Pyżalski dostrzega trzy główne reakcje nauczycieli na brak dyscypliny: siłową, uległą 

i komunikacyjną. W reakcji siłowej nauczyciel nie nawiązuje relacji o charakterze pedagogicz-

nym22. Odwołuje się często do autorytetu instytucjonalnego, stosuje kary, nie wchodzi 

w bliższe relacje z uczniami. Reakcja uległa charakteryzuje się pasywnością nauczyciela wobec 

negatywnych zachowań uczniów. Jedynie w reakcji komunikacyjnej, według Pyżalskiego, 

nauczyciel nawiązuje relacje z uczniami o charakterze pedagogicznym23. Stara się poznać 

przyczyny złego zachowania się ucznia, wchodzi w bliższy kontakt z podopiecznym. Ta reak-

cja przejawia się np. w następujących wypowiedziach nauczycieli: Zwracam się zawsze 

indywidualnie do tej osoby. Pytam, dlaczego tak postępuje; Podchodzę do ławki, w której siedzi uczeń, i na 

ucho mówię mu, by uważał lub pracował. Reakcja komunikacyjna oceniana jest przez Pyżalskiego 

pozytywnie, pozostałe – negatywnie. 

Równocześnie wyodrębnia Pyżalski pięć strategii rozwiązywania konfliktów: rywalizację, 

unikanie, łagodzenie, kompromis i kooperację24. Każda z tych strategii ma być przydatna 

i wskazana w określonej sytuacji. Rywalizacja np. może okazać się nieoceniona wówczas, gdy uczeń 

robi coś niebezpiecznego, co może zaszkodzić zdrowiu lub nawet życiu innych osób25. 

                                                           
18  J. Pyżalski, Nauczyciele – uczniowie: dwa spojrzenia na dyscyplinę szkolną, Kraków 2007. 
19  Pyżalski Jacek, http://www.impulsoficyna.com.pl/autorzy/py%C5%BCalski_jacek,305.html, 28.05.2013. 
20  J. Pyżalski, Nauczyciele, dz. cyt., s. 10. 
21  Tamże. 
22  Tamże, s. 70. 
23  Tamże, s. 71. 
24  Tamże, s. 50-57. 
25  Tamże, s. 57.  
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Pyżalski zwraca również uwagę na pewnego rodzaju względność przy ustosunkowaniu się 

do problemu dyscypliny. Proponuje on tzw. model czterech kół zębatych: Właściwa osoba 

stosuje odpowiednią strategię (technikę) w stosunku do właściwej osoby w odpowiedniej sytuacji26. 

Jak ocenić przedłożone propozycje? Pyżalski jest zwolennikiem stanowiska 

pajdocentrycznego (pedagogiki postępowej) w jego wersji umiarkowanej. Ceniona przez 

niego reakcja komunikacyjna mieści się między reakcją siłową a uległą i jest wyraźnie bliska tej 

drugiej (rys. 6). Można by nawet, według mnie, reakcję komunikacyjną traktować jako 

odmianę reakcji uległej. 

Rys. 6. Reakcje: siłowa, komunikacyjna i uległa 

 

S K U 

Reakcja siłowa 

 

Reakcja komunikacyjnaa Reakcja uległa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Pyżalski (2007), Nauczyciele, dz. cyt., s. 69-72. 

Strategie unikania, łagodzenia, kompromisu i  kooperacji możemy w przybliżeniu 

podciągnąć pod strategię ulegania. A strategia ulegania świadczy o strachu i tchórzostwie 

nauczycieli. Czy do takich nauczycieli uczniowie odniosą się z szacunkiem? Odpowiedź jest 

jednoznacznie negatywna. Niektórzy uczniowie odniosą się do nich nawet z pogardą 

i odpowiedzą przemocą. Sytuację w szkole, w odniesieniu do młodzieży rozwydrzonej, Ewa 

Kowalska (nauczycielka języka polskiego w liceum) określiła jako wrzód napełniony strachem i 

hipokryzją27. A B. Wolniewicz solidaryzując się z tym określeniem przytacza następujący 

komentarz: Pani Kowalska trafiła w sedno. (…). Społeczeństwa libertyńskie są tchórzliwe, podszyte 

strachem (…) ‒ w tym przypadku przed własną młodzieżą. Ale strach trzeba jakoś ukryć, także przed 

sobą, więc nieuchronnie musi mu towarzyszyć hipokryzja: maskowanie go, np. jako ‘humanizmu’, ‘tolerancji’, 

czy ‘partnerstwa’. I tak powstaje i nabrzmiewa ów pedagogiczny wrzód. Znakomite określenie28. Niestety, 

Pyżalski nie podaje, przynajmniej w przytaczanej książce, jak w skrajnych sytuacjach powinno 

się reagować w stylu komunikacyjnym. Co prawda, nie wyklucza on stosowania strategii 

rywalizacji, ale możliwość jej stosowania jest bardzo ograniczona.  

                                                           
26  Tamże, s. 88.  
27  V. Ozminkowski, Wściekli nastoletni, in: Newsweek Polska 2003, nr 38 z 15 września 
28  B. Wolniewicz, Trzy wypowiedzi pedagogiczne cudze, in: Z. Musiał, J. Skarbek, B. Wolniewicz, Trzy nurty: racjonalizm – 

antyracjonalizm – scjentyzm, Warszawa 2006, s. 89. 
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Jedno jest pewne. Terapeuci typu Pyżalskiego będą zawsze mieli pracę, bo deklarując 

walkę z przemocą i podejmując w tym celu różne działania, faktycznie przyczyniają się do 

rozwoju tej przemocy. Problem ten analizuję w tekście o przyczynach przemocy uczniów29. 

Zakończenie 

Pedagogika w Polsce jest silnie zdominowana przez pedagogikę pajdocentryczną. 

Pedagogika ta ma charakter anarchistyczny. Działa rozkładowo na społeczeństwo. 

Pedagogika zachowawcza jest w wyraźnej defensywie. Bogusław Wolniewicz dowodzi, że 

pedagogika zachowawcza powinna zajmować znaczące miejsce w życiu społeczeństwa.  
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Summary 

The most prominent representative of contemporary conservative pedagogy in Poland is Bogusław 

Wolniewicz. He distinguishes two sides of Western civilization: right-hand (conservative) and left-hand (pro-

gressive), and respectively, two pedagogies. In conservative pedagogy a significant role is played by sanctions, 

whereas in the progressive (paedocentric) one sanctions are avoided. The last part of the article characterizes 

paedocentric pedagogy of Jacek Pyżalski. The work is accompanied by Wolniewicz’s bibliography on general 

pedagogy. 
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Tadeusz Ślipko, Etyczny problem samobójstwa, Wydawnic-
two Petrus, Kraków 2008, 211 s. 

Tadeusz Ślipko w swej książce najpierw zmusza czytelnika do odpowiedzi na trudne, egzy-

stencjalne pytania. Ale czy kiedykolwiek ktoś z nas zadał sobie pytanie czym jest życie? I jaki 

ono ma sens? Większość ludzi zapewne tego nie zrobiła i nie zrobi, ponieważ z góry uznało, 

że już zna na nie odpowiedź. W życiu człowieka przytrafiają się jednak takie sytuacje kiedy 

trzeba sobie takie pytanie zadać. Zdarzają się bowiem w życiu człowieka wzloty i upadki. 

Jednak często ludzie także nie chcą, nie potrafią rozmawiać o swoich problemach i tym sa-

mym mogą się w nich zatracić. Wtedy własne istnienie zdaje się tracić swą wartość a życie 

wydaje się nie mieć sensu, a wówczas zdarza się, że targnie się na swoje życie. Dla niektórych 

jest to niekiedy jedyne rozwiązanie problemów, lecz czy na pewno jedyne i czy najlepsze? 

Człowiek na co dzień spotyka wielu innych ludzi, nie zdając sobie nawet sprawy z jakimi 

problemami mogą się borykać. Skąd mamy o tym wiedzieć, skoro nie zdarza się, aby kiedy-

kolwiek ktoś z nas zainteresował się obcą osobą, która nie należy do naszego grona znajo-

mych, przyjaciół? Możliwe jest to, że zaprzątnięciu rozwiązywaniem własnych problemów 

nawet nie potrafimy sobie wyobrazić jak ludzie mogą cierpieć. Często powtarzamy sobie, że 

skoro nam nikt nie pomaga, to dlaczego my mamy pomagać innym. Wydawać się może nawet 

nam, że własne życie jest tak skomplikowane i wypełnione złem, że nieszczęścia są tylko 

naszym udziałem.  

Książka Tadeusza Ślipko próbuje udzielić odpowiedzi na takie trudne pytania a także wy-

kazać, że nie tylko własne życie jest zadaniem, które mamy do rozwiązania, bo jego sens 

ujawnia się w tym, jak potrafimy odpowiedzieć na wezwania płynące ze strony innych. 

Z reguły czytelnik zanim nie skończy lektury ksiązki nawet nie zdawał sobie sprawy z tego ile 

czynników może warunkować ważny społeczny problem, jakim okazuje się akt samobójstwa 

jednostki. Nic zatem dziwnego, że książka otrzymała tytuł Etyczny problem samobójstwa bo 

w niej autor opisuje nie tylko motywy, jakimi kieruje się człowiek planujący w radykalny spo-

sób rozstać się ze światem, który ostatecznie okazuje się zagubiony, roztargniony, a nawet 

skory do zwrócenia na siebie uwagi. Książka bowiem także wskazuje na sposób, w jaki każdy 

z nas może zapobiec takiej tragedii. 

Autor podzielił swą książkę na pięć rozdziałów. Dotyczą one kolejno: uwarunkowań, do-

świadczenia, samego pojęcia, moralnego punktu widzenia oraz przykładów popełniania sa-
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mobójstwa. Rozważania swe Tadeusz Ślipko rozpoczyna od przedstawienia różnych poglą-

dów na ten problem. Fascynował on bowiem już starożytnych, a nowe spojrzenie przyniosło 

za sobą chrześcijaństwo, a każda późniejsza epoka rozważała go z innego punktu widzenia. 

Autor pokusił się także o przedstawienie własnej klasyfikacji poglądów znanych z historii 

filozofii. Niemniej zasadnicze treści pierwszych partii książki dotyczą tego jak w danej kultu-

rze postrzegano samobójstwo, oraz jaki miała stosunek do takiego aktu oraz jak w niej trak-

towano samych samobójców. 

Autor zatytułował jeden z zasadniczych rozdziałów Samobójstwo w świetle danych doświadcze-

nia, w którym przedstawił statystyki popełnionych samobójstwa oraz zastanawia się jakie 

czynniki mogły wpłynąć na podjęcie decyzji. Swoją wypowiedź opiera na danych socjologicz-

nych oraz na wynikach badań psychologicznych. Wyodrębnił kilka problemów szczegóło-

wych w tym etnologiczne uwarunkowania samobójstwa. Skupia się przy tym na trzech kwe-

stiach, a mianowicie: pojmowanie samobójstwa wśród ludów pierwotnych, jego traktowanie 

przez pozachrześcijańskie ludy cywilizowane oraz potępienie w doktrynie i świadomości 

moralnej chrześcijaństwa. Wnioski wypływające z tych rozważań skłaniają autora do wyróż-

nienia dwóch rodzajów samobójstwa: „samobójstwo z rezygnacji” oraz „samobójstwo 

z poświęcenia”. Taki społeczny odbiór tego aktu ma swe uzasadnienie w tym, że pozwala to 

„usprawiedliwić” bądź „zaakceptować” taki czyn. Omawiany przy tej okazji jest również 

filozoficzny punkt widzenia na problem, w którym przeważa umiarkowana aprobata takiego 

aktu. Tymczasem naturalny „instynkt samozachowawczy” przecież powstrzymuje człowieka 

przed popełnieniem samobójstwa. Dla odmiany filozofowie rozpatrywali samobójstwo biorąc 

pod uwagę wyłącznie wolę człowieka oraz hipotetyczną egzystencjalną ulgę w cierpieniu.  

Tadeusz Ślipko poświęcił także osobny rozdział swej ksiązki na omówienie podstawowego 

zagadnienia, jakim jest pojęcie „samobójstwa”. Jest to zrozumiałe, ponieważ już we wstępie 

podkreśla, że aby zająć się danym problemem, należy go dobrze sformułować i zdefiniować. 

Przedstawia próby zdefiniowania tego pojęcia przez różnych myślicieli niechrześcijańskich 

oraz chrześcijańskich. Dla przykładu James Mark Baldwin sformułował następujące wyja-

śnienie samobójstwa: „świadome zabicie samego siebie”. Inni etycy podają dosyć zbliżone 

definicje w rodzaju „bezpośrednie zadanie sobie śmierci”. Niektórzy swoją definicję opierają 

na podstawie intencji, inni zaś na uchwyceniu struktury aktu. Autor wskazuje też na subiek-

tywistyczne interpretacje samobójstwa, oraz na obiektywistyczne jego rozumienie. W takim 

przypadku należy wskazać różnicę motywów, jakimi kieruję się potencjalny samobójca, 

z których oczywiście sam na ogół nie zdaje sobie sprawy. Filozofowie zagłębiając się w tema-

tykę zwracają także uwagę na: skutek naturalny, cel czynności, przedmiot aktu oraz skutek 
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uboczny, cel sprawcy czynu. Tadeusz Ślipko podejmuje tu nie tylko próbę przedstawienia 

definicji samobójstwa ale zwłaszcza stara się je poklasyfikować wedle rodzajów. Podział 

obejmuje zdaniem autora: samobójstwo bezpośrednie, samobójstwo pośrednie, narażenie 

życia na niechybną śmierć, narażenie życia na śmierć prawdopodobną. Taki podział niewąt-

pliwie uświadomi czytelnikowi to, jakim złożonym problemem jest samobójstwo.  

Dalej autor koncentruje się na kwestii Moralna kwalifikacja samobójstwa i jej uzasadnienie. Ową 

moralną kwalifikację należy rozpatrywać w kategoriach prymatu dobra nad złem oraz względem 

istniejącego zakazu moralnego. Pierwsze określenie dotyczy wartości ludzkiego działania, 

drugie zaś dotyczy obowiązków. W dobru moralnym zawarte są oceny i normy moralne, 

których człowiek powinien przestrzegać oraz którymi powinien się kierować. Pozwolą one 

odpowiedzieć na następujące pytania: w jakich granicach samobójstwo jest złe moralnie oraz 

czy zachodzi możliwość jego moralnego usprawiedliwienia, czy też nie. Na te pytania odpo-

wiedź można otrzymać zarówno w etyce relatywistycznej oraz etyce tomistycznej. Pierwsza 

z nich traktuje samobójstwo jako zło moralne. W rozważaniach takich można jednak określić, 

kiedy człowiekowi wolno pozbawić siebie życia, a niekiedy nawet ma obowiązek to uczynić. 

Pierwsza kategoria dotyczy „samobójstwa z rezygnacji”, zaś druga „samobójstwo z poświęce-

nia”. Etyka relatywistyczna zdaniem autora kieruje się głównie głosem sumienia i to ono 

stanowi instancję decydującą o losie człowieka. Zwolennicy tej koncepcji odwołują się do 

koncepcji wolności człowieka a wśród nich są między innymi: stoicy greccy i rzymscy, a dalej 

Hume czy Schopenhauer. Etyka tomistyczna natomiast rozróżnia samobójstwo bezpośrednie 

i samobójstwo pośrednie. Samobójstwo bezpośrednie jest aktem wewnętrznie złym i zakazanym. 

Zaś samobójstwo pośrednie jest aktem moralnie dopuszczalnym, jeśli spełnione zostały wy-

magane warunki tzw. zasady podwójnego ponieważ takie prawo posiada jedynie Bóg, który jest 

twórcą człowieka. Osoba zadając sobie śmierć narusza prawo boskie i tym samym działa 

wbrew Jego woli, czyli niepodważalnie źle. Argument ten nazwany jest teologicznym. Kolejny 

argument zwany socjologiczny, jaki pojawia się przeciw samobójstwu zawiera się w tym, że 

człowiek żyje w społeczeństwie i ma wobec niego obowiązki, które musi wypełnić. W mo-

mencie gdy targnie się na swoje życie ogranicza korzyści społeczeństwa, a przez to działa na 

jego szkodę i zasługuje na potępienie. Inny argument, personalistyczny, wskazuje na obowiązek 

miłowania samego siebie.  

W ostatnich partiach książki rozpatrywane są przykłady samobójstw, np. strajk głodowy, 

przymusowa rezygnacja ze środków niezbędnych do życia, śmierć zastępcza, składanie siebie 

w ofierze, eutanazja. Są to przypadki dosyć często spotykane we współczesnym świecie. Au-

tor szczegółowo opisuje ich przebieg. Za przykład Strajku głodowego podaje burmistrza 
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miasta w Irlandii, Mac Swiney, który podjął głodówkę w formie protestu przeciwko okupo-

waniu kraju. Po 73 dniach zmarł. Można tutaj jednaki wyróżnić rodzaje takiego strajku: gło-

dówka absolutna oraz głodówka czasowa. Ta pierwsza dotyczy całkowitego odmówienia 

przyjmowania pokarmu aż do momentu śmiertelnego wyczerpania organizmu. Zaś drugi 

rodzaj umożliwia powrót do normalnego trybu życia. Inny przykład, jaki podaje Tadeusz 

Ślipko to przymusowa rezygnacja ze środków do życia. W tym przypadku powstaje pewna zależ-

ność. Jeśli jedna osoba zrezygnuje, np. z pożywienia oraz wody na rzecz drugiej osoby, wów-

czas z pewnością umrze, ale uratuje swojego towarzysza w danej sytuacji. Natomiast śmierć 

zastępcza jest przykładem aktu ocenianego moralnie negatywnie. Ojciec Maksymilian Kolbe 

podjął decyzję zastąpienia więźnia skazanego na śmierć głodową, stając się ofiarą śmierci 

zastępczej. Z historii wiemy jednak, że w wielu plemionach zdarzały się sytuację gdy należało 

złożyć ofiarę z wybranej osoby, niekiedy wybierano potencjalną ofiarę, ale również bywało, że 

one same wyrażały na to zgodę.  

Przy tej okazji autor podjął problem eutanazji. Według niego można wyróżnić trzy jej ro-

dzaje: eutanazja dobrowolna, eutanazja niedobrowolna oraz eutanazja adobrowolna. Gdy 

osoba świadoma z nieprzymuszonej woli wyraża zgodę na dokonanie „zabiegu” – to mamy 

do czynienia z eutanazją dobrowolną. Drugi przykład dotyczy sytuacji, w której osoba nie 

wyraziła wcześniej zgody, ale z przyczyn cierpienia, bólu i niekiedy braku świadomości po-

dejmuje się decyzję o skróceniu męczarni, czyli o eutanazji niedobrowolnej. Zaś ostatni przy-

kład budzi najwięcej kontrowersji, ponieważ w nim osoba nie może wyrazić własnego zdania, 

a nawet o zdanie nie była pytana – wtedy jest to eutanazja adobrowolna.  

Święty Tomasz z Akwinu w Sumie teologicznej, dowodził całkowitej niedopuszczalności sa-

mobójstwa bezpośredniego. Tłumaczył swe stanowisko w następujący sposób: że sam czło-

wiek nie posiada prawa do dysponowania swoją egzystencją  

W zakończenia autor przypomina o czym traktowała książka, oraz jakie problemy zostały 

w niej rozpatrzone. Powtarza raz jeszcze stanowiska ujawniające się w filozoficznej debacie 

oraz stara się określić własny punkt widzenia uwzględniając jednakże odmienne poglądy.  

Często słyszymy o próbach samobójczych, niektóre są one nieudane ale wówczas osoba ta 

jest już inaczej przez nas postrzegana. Jednak zamiast kogoś oceniać powinno się najpierw 

porozmawiać i tym samym dowiedzieć się, jaki miała powód, aby targnąć się na swoje życie. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że współcześnie nikt już nie składa kogoś w ofierze, ale zdarza-

ją się sytuację, w których ktoś chce ratować drugą osobę kosztem nawet własnego życia. 

Łatwo jest podejmować decyzje, jeśli tak naprawdę problem nas w danym momencie nie 

dotyczy. Jednak warto jest spojrzeć na problem z perspektywy osoby cierpiącej. Dlatego 
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trafnie Tadeusz Ślipko podzielił swą książkę na teoretyczne rozważania oraz „praktykę”. 

Omówił przy tym otoczkę historyczną oraz filozoficzną, w której przedstawił argumentację, 

jaką wykorzystują filozofowie formułując swe stanowisko wobec problemu. Książka choćby 

z tej racji zmusza do poważnej refleksji nad własnymi postawami i skłania do sformułowania 

własnego stanowiska wobec jednego z najtrudniejszych dylematów współczesnej bioetyki. 
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Karolina Fornal 

Grzegorz Grzybek, Etyczne podstawy pracy socjalnej, Wy-
dawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko 
Biała 2007, 204 s. 

Praca Grzegorza Grzybka zatytułowana Etyczne podstawy pracy socjalnej porusza rzadko pod-

noszone w literaturze filozoficznej kwestie dotyczące moralnych oraz pedagogicznych aspek-

tów pracy socjalnej. Co ciekawe autor dokonuje na łamach swej pracy konfrontacji teorii 

etycznych z praktyką instytucjonalną. Przejrzysty układ pracy oraz treści pozwala stosunkowo 

łatwo podążać za wywodem autora. Problemy poruszane w kolejnych rozdziałach i podroz-

działach są logicznym następstwem poprzednich, co sprawia, że czytelnik zajmując się głów-

nym tematem jednocześnie poznaje i obserwuje związek jednych zagadnień z innymi. 

Głównym celem, jaki postawił przed swoją pracą autor, jest sprecyzowanie etycznych pod-

staw kodeksu etycznego dla pracowników socjalnych i pedagogów zajmujących się zbliżoną 

problematyką.  

Wychodząc od historycznego tła rozwoju zagadnień społecznych i socjalnych początki 

kwestii społecznej G. Grzybek nieprzypadkowo wymienia Kościół i działaczy związanych z nim, 

zapewne ma to trafiać w polskie poczucie religijności i trafia. Tym bardziej, że poglądy swoje 

podpiera słowami Papieża Polaka o rozbudzeniu miłości do bliźniego i sumieniu ludzkim.  

Po przybliżeniu kilku definicji pojęcia pracy socjalnej wykazuje orientację w poruszanym 

przez siebie problemie i proponuje uzupełnienie tego zagadnienia o kwestie etyczne (również 

zaczerpnięte z chrześcijaństwa). Trafnie określa potrzeby niezbędne do rozwoju i ulepszenia 

wykonywania zawodów socjalnych i pedagogicznych. Łacińskie przysłowie Non progredi es 

regredi wyraża jasno intencje autora zawarte w treści jego pracy.  

Chcąc zachęcić innych do przyjrzenia się tematowi oraz weryfikacji i rewitalizacji kodeksu 

etycznego interesującej go grupy zawodowej, etyk stosuje ciekawe i uzasadnione argumenty. 

Głównym jest rozwój osobowy, który dokonuje się zarówno u potrzebujących, jak i u udzie-

lającym pomocy, podczas interakcji. Wskazując na załamanie podstawowych wartości nie-

zbędnych do rzetelnego wykonywania pracy popycha czytelnika ku przybliżeniu się im i oce-

nieniu ze swojego punktu widzenia. Dzięki temu czytelnik nie tylko zauważa powszechność 

problemu, ale i zaczyna czuć odpowiedzialność, co zachęca do refleksji oraz aktywnego szu-

kania rozwiązań, które ponadto przyniosą korzyści moralne. 
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Analiza kolejnych wartości ułatwiaj przyszłym pedagogom i pracownikom socjalnym zau-

ważyć wymiar i znaczenie ich pracy. Te zaś pomagają im skonfrontować się z własnymi zdol-

nościami i możliwościami zawodowymi. W ten sposób uzupełniony o nowe wartości kodeks 

etyczny proponowany przez autora jest alternatywą, receptą na ciągłe poszukiwanie jak naj-

lepszych sposobów „selekcji” przyszłych kompetentnych pracowników oraz uniknięcie kon-

fliktów występujących między kierowaniem się zasadami przyjętymi przez kodeks Postępowania 

Administracyjnego, a fundamentalnymi zasadami pracy socjalnej1. Przeprowadzane analizy wartości 

poparte są uprzednimi wiarygodnymi badaniami, które są punktem wyjścia w poszukiwaniach 

odpowiedniego kodeksu etycznego.  

Grzegorz Grzybek jest osobą kompetentną, trzyma się poruszanego tematu. Zwraca uwa-

gę na kluczowe zagadnienia i rzetelnie poddaje je analizie. Przytoczone cytaty ułatwiają zro-

zumienie treści, zachęcają do refleksji przez odniesienie do siebie (pokazując wartości wspól-

ne nam wszystkim). Niepomijane przez autora negatywne strony pracy socjalnej, np. nie-

szczere wykonywanie zawodu sprawia, że treść jest bardziej wiarygodna i obiektywna dla 

czytelnika. Zapewne to celowe działanie ma również uczyć czytelnika. Sam cel autora, którym 

jest doskonalenie i usprawnienie pomocy innym także jest godny uwagi.  

Prezentowaną pracę o etyce socjalnej dobrze się czyta i łatwo jest podążać za tokiem myśli 

autora. Sposób przedstawienia treści i pojęć nie powinien żadnemu czytelnikowi przysporzyć 

kłopotów ze zrozumieniem. Dodatkowo wymiar etyczny pracy angażuje czytelnika do zasta-

nowienia się nad swoją gotowością do udzielania pomocy innym ale nade wszystko nad cha-

rakterem i sensem pracy socjalnej. Plusem są przedstawiane w badaniach poglądy kilku poko-

leń, a nawet kultur. Dzięki temu możemy zaobserwować różnice, na które wcześniej mogli-

śmy nie zwrócić uwagi i obiektywniej ocenić wykonywaną przez przedstawicieli badanego 

zagadnienia pracę.  

                                                           
1  Tamże, s. 123. 
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Anna Oksiak-Podborączyńska 

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 obcho-

dów 70. rocznicy śmierci tego myśliciela. Konferencja odbyła się 24 października 2008 roku 

na Uniwersytecie Jagiellońskim pod patronatem Zakładu Filozofii Polskiej UJ, Katedry Hi-

storii Doktryn Politycznych i Prawnych UJ, Restauracji Chimera oraz Wydawnictwa Księgarni 

Akademickiej.  

Wydawnictwo podzielone zostało na dwie części, z których pierwszą stanowią referaty, 

które zostały przedstawione na samej konferencji. Na tą część składa się 10 artykułów przed-

stawiających 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 zawiera informacje stricte techniczne, 

czyli opisuje kto, gdzie, po co zorganizował konferencję oraz jej przebieg. Ze wstępu dowia-

dujemy się, że konferencję rozpoczęło wystąpienie Ryszarda Legutko, które niestety nie po-

jawiło się w zbiorze pokonferencyjnym. W swoim wystąpieniu Legutko miał przedstawić 

Zdziechowskiego jako człowieka kresów, krytyka komunizmu, przedstawiciela pesymizmu. 

Tym bardziej szkoda, iż owego przemówienia nie zamieszczono w publikacji, gdyż ta wprowa-

dzająca 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 przed-

stawia czytelnikowi poglądy Zdziechowskiego w tym zwłaszcza jego próby znalezienia odpo-
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wiedzi na pytania związane z istnieniem Boga. Istotą artykułu jest wskazanie inspiracji, auto-

rytetów, 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. Dru-

gim natomiast jest obszar dotyczący umysłowości, wrażliwości na bodźce płynące ze świata 

zewnętrznego, które to następnie przejawiały się w różnych propozycjach ideowych u Zdzie-

chowskiego. 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 cywiliza-

cyjnych (s. 26). 

Wedle Opackiego bardzo duży wpływ na świadomość i późniejszy światopogląd Zdzie-

chowskiego 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 stro-

ny 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 rosyj-

skojęzycznej. Owocem tej fascynacji był fakt przystąpienia do towarzyskiego kręgu skupiają-

cego Rosjan i miłośników kultury rosyjskiej oraz podjęcie studiów slawistycznych na uniwer-

sytecie w Dorpacie (a wcześniej w Petersburgu). Można odnieść wrażenie, że autor tego arty-

kułu 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, że jednym z największych 

atutów Mariana Zdziechowskiego była umiejętność nawiązywania i podtrzymywania nowych 
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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 Bierdia-

jewa i innych. Warto także przywołać wymiar orientalnych fascynacji Zdziechowskiego. 

Opacki zwraca uwagę na bardzo ciekawe rozmyślania wileńskiego profesora, który zafascy-

nowany postacią Schopenhauera widział w spotkaniu kultury Indii, nirwanicznego buddyzmu 

z aktywizmem, energią, ale i twardością i egoizmem ludów Europy (s. 35) szansę dokonania zmiany 

w Europie. 

Autorem następnego artykułu zatytułowanego znacząco lecz mało zachęcająco Zdziechow-

ski a Rosja jest Jan Krasicki. Już od początku artykułu przyjmuje on postawę obrońcy Zdzie-

chowskiego – 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 poprzed-

nik, 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 podejmo-

wał 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 rusofo-

bem 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 filozo-

ficzne czy też po prostu filozofię. Myśl ta zasługuje bowiem na miano wyobraźni filozoficz-

nej. W mniemaniu Jokubaitisa Zdziechowski był człowiekiem wyobraźni, gdyż zobowiązywa-

ła 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 twór-

czości Mariana Zdziechowskiego był pesymizm, którym nacechowane są zarówno jego pisma 

jak i cała filozofia, którą uprawiał. Przede wszystkim chodzi tu o katastrofizm, dzięki któremu 
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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 do-

świadczenia. W gronie tym wymienia się Mauricea Blondela, Alfreda Loisy’ego, Georg’a Ty-

rella czy chociażby Antonio Fogazzaro. Jeszcze innym źródłem inspiracji była Rosja i rosyjska 

myśl filozoficzna. Z tej wybuchowej mieszanki trzech głównych źródeł wyobraźni Zdzie-

chowskiego (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 Zdzie-

chowskiego 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 czy-

telnikom i przyszłym pokoleniom uświadomić, oswoić z myślą, że katastrofa dziejowa cywili-

zacji europejskiej jest nieunikniona. 

Jako kolejna publikacja w zbiorze pojawia się publikacja Pauliusa V. Subaciusa z Uniwersy-

tetu 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 wymia-

ny 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 Matulewi-

czowi i wspierał go, Subacius wskazał na cztery powody. Pierwszym z nich miało być odsepa-

rowanie się od emocji na tle narodowościowym; po drugie miła być to lojalność z duszpaste-

rzem świadcząca o niewzruszonej; po trzecie rozwaga Zdziechowskiego, który podkreślał, iż 

choć poglądy jego i Matulewicza nie zawsze szły ze sobą w parze, każda z nim rozmowa 
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i dyskusja rodziła nowe ciekawe wnioski; po czwarte autor artykułu wymienia ich wspólne 

i zbieżne poglądy na temat bolszewików. 

Kolejne strony zbioru wypełnił artykuł Jana Skoczyńskiego, który zastanawia się co spra-

wiło, 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 bolszewi-

zmu. 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 począt-

ku zbioru. Z całą pewnością jest to tekst obowiązkowy dla każdego, kto interesuje się Zdzie-

chowskim, 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 rów-

nież nie zgadzał się z polityką nacjonalistyczną, co niejednokrotnie powtarzał w swoich tek-

stach. Pojęcie idei narodowej dla Zdziechowskiego sprzeczne było zupełnie z tym co ucho-

dziło 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 czytel-

ników, zwłaszcza swoich studentów, z poglądami modernistycznych katolików takich jak J.H. 

Newman, M. Blondel czy G. Tyrrell. Prawdopodobnie Zdziechowski czyniąc w swoich utwo-

rach takie a nie inne uwagi dotyczące tradycyjnej liturgii katolickiej, dawaj upust drzemiącej 

głęboko w nim potrzebie uzupełnienia swojej wiary. W artykule autor charakteryzuje elemen-

ty liturgii i odniesienie do związanych z tym zagadnień. Jest to zdecydowanie jeden z najcie-
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kawszych 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 tema-

tyką 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 kolejno-

ści takiej, w jakiej były wygłaszane. Niemniej jednak publikacja zasługuje na uznanie i można 

ją z czystym sumieniem polecić uwadze czytelników. 

.  
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Adam Kubiak, Wprowadzenie do etyki dramatycznej, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, 
331 s.  

Filozofia dramatu to wyrażenie, które polskim filozofom nieomal automatycznie kojarzy się 

z postacią naszego wybitnego rodaka – Józefa Tischnera, dzięki któremu wprowadzono je 

w refleksję filozoficzną (a jeszcze bardziej w etyczną) i otrzymało w niej stałe, uprawnione 

miejsce. Tischnerowska idea filozofii dramatu otworzyła zupełnie nowe drogi myślenia stwa-

rzając zarazem fundamenty dla nowej dziedziny etyki. Od tej pory zarówno komentatorzy, jak 

i sam twórca idei filozofii dramatu, w swoich badaniach koncentrowali się na jego wymiarze 

aksjologicznym. Adam Kubiak decyduje się na coś więcej – w swojej pracy formułuje pod-

stawy dla nowej perspektywy aksjologicznej, która bierze swój początek z tischnerowskiego 

rozumienia dramatu. Tak powstaje pojęcie etyki dramatycznej będącej tytułowym zagadnie-

niem książki tegoż filozofa.  

Celem, jaki autor sobie wyznaczył, było pragnienie dotarcia do „drugiego dna” tischnerowskich in-

terpretacji tak, aby pokazać ich atrakcyjność nie wyłącznie dla czytelnika katolickiego (s. 116). Cel tak 

wyniosły, jak potrzebny, gdyż bogactwo treści filozoficznego dorobku myśliciela z Łopusznej 

jest godne tego, aby stać się ogólnie znaną i dostępną wiedzą. Dlatego też autor podejmuje się 

wysiłku interpretacyjno-transfomacyjnego, jakim jest próba wypracowania ogólnego obrazu 

filozofii dramatu, z takim jednocześnie przedstawianiem jej treści, aby uwypuklić uniwersalne 

ich znaczenie niejako „ukryte” w wątkach rozważań religijnych. Spoiwem zaproponowanej 

struktury jest etyczny dorobek judaizmu, w odniesieniu do którego analizowany w książce 

tischnerowski uniwersalizm zyskuje swoje pierwotne kształty.  

Układ pracy, jasny, klarowny i konkretny zapoznaje czytelnika z kluczowymi dla filozofii 

dramatu zagadnieniami i problematyką badawczą. Następujące po sobie rozdziały rozwijają 

temat według uporządkowanej struktury, którą odnieść można do etapów rozwoju człowieka. 

Część pierwsza, Wprowadzenie do dramatu, traktuje m.in. o prawdzie, kłamstwie, fałszu, uspra-

wiedliwieniu, potępieniu, scenie czy dialogu. W filozofii dramatu odgrywają one rolę niczym 

pierwsze słowa poznawane przez dziecko. Obserwacja codziennego życia pozwala małemu 

człowiekowi pojąć, czym są w ogóle prawda, fałsz etc., i jakie jest ich znaczenie dla człowieka 

i dla świata. Toteż cześć pierwszą pracy można nazwać częścią „teoretyczną”, wprowadzającą 

przede wszystkim do charakterystycznej przestrzeni dramatycznej. Dwa zaczerpnięte z trady-
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cji żydowskiej, a znaczące dla tej części pojęcia – dewekut (przylgnięcie) oraz kawanah (inten-

cja) – stają się osnową dla całego rozdziału. Obydwa pojęcia autor wiąże z dwoma sensami 

tischnerowskimi: ostatecznym i ziemskim, gdzie w pierwszym przylgnięcie odpowiada uspra-

wiedliwieniu, a w drugim intencja odpowiada ukierunkowaniu na dobro (s. 53 – 54).  

Prezentacja podstawowych pojęć filozofii dramatu poprzedza poziom kolejny – poziom 

rzeczywistości dramatycznej. W tej części autor przeprowadza, poprzez analizę wszystkich doty-

czących go miejsc, szczegółową analizę świata – sceny, na którym żyje człowiek: tych miejsc, 

z których pochodzi, a także tych, które tworzy, oraz o które dba. W tym sensie autor rozpa-

truje kolejno następujące miejsca: dom (miejsce dramatu, stałości i separacji), warsztat (praca 

jako służba życiu, dialog z drugim), świątynię (stawia przed człowiekiem wymaganie świętości życia tu 

i teraz ‒ s. 96) i cmentarz (umożliwia podejmowanie dziedzictwa ‒ s. 98). Przytoczone i analizowane 

miejsca mają wspólną oś, jaką jest relacja człowieka z człowiekiem. Zarówno dom, praca, 

podążanie do świętości i dobra, jak i gotowość do podjęcia trudów zapoczątkowanych przez 

przeszłe pokolenia, to miejsca, które istnieją dzięki relacji. Relacja zaś ma sens jedynie 

w kontekście prawdy, gdyż jedynie ta może poprowadzić człowieka do ziemi obiecanej. Analo-

gicznie kłamstwo i fałsz zaburzają tę relację i prowadzą do przerwania dialogu, a w jego miej-

sce pojawia się odwet i zdrada. W perspektywie tej ziemia obiecana staje się ziemią odmówioną.  

Rozdział czwarty – Sytuacja - to następny stopień dojrzewania człowieka. Adam Kubiak 

przedstawia w nim swoisty pejzaż, jaki maluje się w świecie zamkniętym, który to świat początek 

swój bierze od zdrady prarodziców, Adam i Ewy. Dokonana zdrada doprowadza do zalęgnię-

cia się w całym ich ludzkim potomstwie poczucia życia w zdradzie oraz naznaczenie skazą. 

Postawa ta, jak akcentuje autor, jest postawą niezgody na zastany stan rzeczy. Jednakże jest 

on nieunikniony i jako taki prowadzi do licznych negatywnych, wręcz destrukcyjnych postaw 

człowieka wobec świata – sceny (bierność, pragnienie, odwet, zemsta, izolacja od innych 

ludzi, odrzucenie dialogu, zawłaszczanie świata i inne). Człowiek wygnany z raju jest zagubiony 

w świecie, którego nie rozumie i nie chce (s. 164), a poczucie to podąża za kolejnymi pokoleniami 

niczym klątwa. Jednak w końcowej części rozdziału odnajdujemy receptę na przełamanie 

istniejących anomalii, którą są przytaczane przez autora słowa Józefa Tischnera głoszące, że 

każdy człowiek – osoba jest początkiem i zarazem ma władzę początków. Człowiek może zaczynać wciąż 

od nowa (s. 192).  

W tym miejscu czytelnik zostaje wprowadzony w analizę fenomenu separacji, którą uznać 

można za podstawowy przejaw ludzkiej dojrzałości i samodzielności, a więc sądzić można, że 

jest to etap analogiczny do dorosłości w życiu człowieka. Separacja, o czym przekonuje Ku-

biak, jest nowym początkiem, bo wraz z myśleniem samodzielnym, krytycznym, niezbywalną cechą 
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separacji (…) jest zdolność samodzielnego odczuwania (s. 233). Separacja to warunek samodzielności, 

a wpływa przede wszystkim na czyny człowieka, zatem ukierunkowuje go na podążanie za 

dobrem i sprawiedliwością. Tym samym wedle autora separacja jest niezbędna, gdyż kształtu-

je ludzkie człowieczeństwo.  

Treść pierwszych trzech etapów rozwoju człowieka nabiera szczególnego znaczenia, gdy 

uwzględni się wyrastających z nich etyki solidarności oraz etyki dramatycznej. Solidarność jest 

ludzką drogą ku świętości, którą człowiek osiąga w codziennym akcie troski o „okruchy do-

bra”, te wszystkie małe jego przejawy, niezwykle często zapominane i niedoceniane w życiu. 

Zdaniem autora: Dbałość o codzienne dobro jest dbałością o codzienność pośród bliźnich oznacza to, że 

zadaniem człowieka jest dbanie o każde dobro, jakie wydarza się w relacji, bo jest to jedyna 

droga do współżycia, współodpowiedzialności – do solidarności. Natomiast w tradycji ży-

dowskiej przytoczona świętość poprzez dbałość o dobro, jest utożsamiana z wypełnianiem 

prawa (codzienne praktykowanie prawa jako okazja do świętości - s. 262). Chociaż etyka Tischne-

ra uwrażliwia człowieka na to, co postrzega jako „mało znaczące”, to żydowska postawa praktykowa-

nia prawa jest zdaniem autora bardziej radykalna, a tym samym silniej zobowiązuje do szano-

wania i doceniania dobra. Postawa ta również przyczynia się do naprawy świata (żydowska 

kategoria olam tikkun) polegającej na podejmowaniu dziedzictwa, jakim jest scena dramatu. 

Prezentowane w pracy analizy dotyczą w szczególności kilku relacji: człowiek – scena, 

człowiek – stwórca, człowiek – człowiek. Jednakże to do relacji człowiek ‒ scena nawiązuje 

niemalże cała treść książki. Wszystkie etapy dojrzewania, jakie przechodzi człowiek w swoim 

życiu, mają mu uświadomić skalę jego związku ze światem jako dziedzictwem. W dziedzictwie 

tym kryją się zarówno cała historia, jak i prawda ludzkiego istnienia. Wszystko, co do tej pory 

miało miejsce, co się wydarzyło, działo się w horyzoncie świata, którego istnienie jest pier-

wotne względem istnienia człowieka. Podobnie bez świata nie istniałaby relacja człowiek – 

człowiek. Dlatego też relacja człowiek – scena zdaje się być, według Kubiaka, relacją podsta-

wową. To, jak ta relacja przebiega, wpływa nie tylko na człowieka, ale także na całe jego natu-

ralne otoczenie. Człowiek jako postać aktywna tegoż związku, w naturalny sposób próbuje 

podporządkować sobie pozostałe stworzenie wkraczając jednocześnie, świadomie lub nie, 

w świat zamknięty. 

Autorską próbę porównania refleksji tischnerowskiej z judaizmem cechuje wspólny mia-

nownik, jakim jest upatrywanie sensu w drugim człowieku (sens ten realizowany może być 

jedynie na scenie). Lecz to właśnie judaizm, zdaniem Kubiaka, posiada skuteczne narzędzie 

do realizacji dobra – a jest nim prawo. Wychowanie w prawie utwierdza w człowieku poczu-

cie naturalnej odpowiedzialności za dobro.  
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Lektura książki wyraźnie wskazuje, że zamiarem autora było zapoczątkowanie nowego sty-

lu interpretacji etyki Józefa Tischnera, która mogłaby stanowić punkt wyjścia dla nieteolo-

gicznej etyki dramatycznej. Wydaje się, że taki cel został osiągnięty – ostateczna forma i treści 

tej publikacji mogą być stabilnym i pewnym fundamentem, na którym etyka dramatyczna 

może wzrastać. 

Książka jest zatem niezwykle interesując i inspirująca, zwłaszcza dla czytelnika zaznajo-

mionego z poglądami filozoficzno – etycznymi Tischnera, gdyż zawarte w niej interpretacje 

pozwalają na nowo odczytać niektóre jego poglądy. Dla czytelników dopiero wgłębiających 

się w filozofię dramatu Wprowadzenie do etyki dramatycznej stanowić będzie źródło bardzo traf-

nych i prostych wskazówek ułatwiających zrozumienie oraz swobodne poruszanie się 

w przedmiocie. Nawet czytelnicy obeznani z myślą filozoficzną Tischnera poprzez lekturę tej 

publikacji nie tylko uświadomią sobie swoje role odgrywane na scenie świata, ale w szczegól-

ności dzięki temu odnajdą się na ścieżce dobra - ścieżce prowadzącej ku drugiemu człowie-

kowi.  
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Anna Oksiak-Podborączyńska 

Polska szkoła filozofii medycyny: przedstawiciele i wybrane 
problemy, pod redakcją M. Musielaka i J. Zamojskiego, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego, Poznań 2010, 262 s. 

Filozofia medycyny w Polsce dla większości osób spoza kręgu zainteresowanych 

problematyką pozostaje tematem niemal zupełnie nieznanym. Dzięki wydanej pod redakcją 

Michała Musielaka i Jana Zamojskiego w 2010 roku książce Polska Szkoła Filozofii Medycyny. 

Przedstawiciele i wybrane teksty źródłowe, stan wiedzy o przedstawicielach filozofii medycyny 

w Polsce może się zdecydowanie poprawić. To pierwsze tak kompleksowe wydawnictwo 

podejmujące problematykę polskich myślicieli, których obszarem badań jest medycyna oraz 

związane z nią kwestie filozoficzno-etyczne. 

Uzasadnienie inspiracji powstania tak interesującego opracowania przedstawiają redaktorzy 

we wstępie do książki. I jest to uzasadnienie dydaktyczne – otóż filozofia jako przedmiot 

akademicki pojawił się na Akademii Medycznej w Poznaniu  nie tak dawno, bo dopiero nieco 

ponad dekadę temu. Wtedy też pojawił się zasadniczy problem – brak kompletnego 

podręcznika, z którego studenci mogliby czerpać podstawową wiedzę teoretyczną. Jak piszą 

sami redaktorzy: studenci medycyny i stomatologii niezbyt chętnie chcieli poszukiwać potrzebnych tekstów 

czy informacji poprzez kwerendę w bibliotekach, woleli raczej – czemu trudno się dziwić w nawale innych 

zajęć – otrzymywać od wykładowców gotowe teksty na zajęciach. W związku z tym (…) zrodziła się myśl 

wydania publikacji, która z jednej strony zawierałaby podstawowy zasób danych na temat najważniejszych 

przedstawicieli polskiej szkoły filozofii medycyny (…), z drugiej – zawierałaby fragmenty artykułów lub 

książek, ilustrujących ich poglądy i przekonania filozoficzne, etyczne czy estetyczne na temat statusu 

medycyny, etyki zawodowej lekarzy, rozumienia pojęć choroby i zdrowia, itp. (s. 5). 

Książka została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 

i pracowało nad nią w sumie ośmiu autorów. Choć redakcją zajęli się Jan Zamojski i Michał 

Musielak, nie moznha zapominać o pozostałej szóstce, która również włożyła wiele wysiłku 

w napisanie tego prawdziwego kompendium wiedzy o filozofii medycyny. Na 262 stronach 

autorzy przedstawili sylwetki trzynastu myślicieli – filozofów medycyny. Niektórzy z nich byli 

czynnymi lekarzami, inni włącznie filozofami fascynującymi się filozofią medycyny. Czy 

dobór postaci jakie znalazły się w opracowaniu był słuszny? Trudno ocenić, bowiem 

formowanie się polskiej szkoły filozofia medycyny nie było nigdy wcześniej przedmiotem 
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badań – dopiero autorzy tego podręcznika dokonali subiektywnego wyboru przedstawicieli 

polskiej tej szkoły. Tak naprawdę, to dopiero początek rozważań nad tą problematyką i czas 

pokaże, czy postacie te rzeczywiście są najważniejsze, czy może warto było też wspomnieć 

o innych autorach.  

Niemniej jednak podręcznik zawiera 13 rozdziałów (plus wprowadzenie), z których każdy 

dotyczy innego myśliciela. Mimo tego, iż rozdziały powstawały niezależnie od siebie 

i napisane zostały przez różnych autorów, wszystkie charakteryzuje podobna, aczkolwiek nie 

identyczna struktura. Dzięki temu czytelnik otrzymuje syntetyczną wiedzę w pewnej 

kolejności, do której po pierwszym rozdziale został już przyzwyczajony. Zasługuje to na 

aprobatę, bowiem w przypadku podręcznika akademickiego z pewnością ułatwi to studentom 

naukę i zapamiętywanie ważnych informacji, a i laikom chcącym poznać historię filozofii 

medycyny uprości zadanie.  

Jan Zamojski opatrzył podręcznik ciekawym wstępem, w którym argumentuje dlaczego 

wciąż warto badać polską myśl filozoficzno-lekarską. Wydaje się raczej, że dopełnienie 

„wciąż”’ jest tutaj nie na miejscu, a co najmniej zaskakuje. Skoro wcześniej podkreślano, że 

do tej pory nikt systematycznie nie zajmował się polską filozofią medycyny, to co oznacza 

owo „wciąż”?  

Każdy z rozdziałów jest osobnym opracowaniem życiorysu i poglądów konkretnego 

filozofa medycyny. Pierwsza część każdego opracowania jest w zasadzie obszernym 

biogramem, bogatym w daty, wydarzenia oraz postacie mające wpływ na ukształtowanie się 

poglądów danego myśliciela. W części pierwszej znajdują się też omówienia poglądów, tytuły 

najważniejszych dzieł oraz inne ciekawostki. Drugą część stanowi wybór tekstów źródłowych 

z dzieł filozofów – oczywiście jest to wybór subiektywny - jednak autorzy kierowali się 

pewnym kluczem układając fragmenty w taki, a nie inny sposób. Jak to podkreśla sam 

Zamojski: część druga to fragmenty tekstów źródłowych ułożone według klucza: stosunek do tradycji 

filozoficznej, własne zapatrywania ogólnofilozoficzne, antropologiczno-filozoficzne i ogólnoetyczne omawianego 

filozofa, zapatrywania metodologiczne, określanie filozofii medycyny, definiowanie statusu medycyny, stosunek 

do pojęć choroby i zdrowia, zapatrywania w zakresie etyki zawodu lekarza, ewentualnie fragmenty dzieł 

literackich (s. 24). Zamojski na wstępie na kilku stronach przytacza historię polskiej szkoły 

filozofii w zarysie – począwszy od różnych definicji i podejść do problemu, poprzez 

odróżnienie filozofii medycyny od filozofii w medycynie, kończąc na podkreśleniu potrzeby 

ciągłego wzbogacania tej problematyki i upowszechniania wiedzy na temat związków filozofii 

i medycyny. 
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Warto podkreślić szczerą uwagę jaką autor funduje czytelnikowi na końcu pierwszego 

rozdziału – otóż (prawdopodobnie pisząc to w imieniu wszystkich autorów opracowania) 

zaznacza, iż wydawnictwo to nie „pretenduje” do tytułu najlepszego polskiego opracowania 

o polskiej szkole filozofii medycyny. Niemniej jednak, skoro jest to pierwsza tak 

kompleksowa publikacja na ten temat, palmę pierwszeństwa zyskuje automatycznie. 

Poza podziałem na 13 opracowań, książka posiada jeszcze jeden poziom podziału. Jest to 

podział tematyczny, a w zasadzie historyczny, mianowicie na 4 części – pierwsza część to 

starsza szkoła filozofii medycyny, druga część to średnia szkoła filozofii medycyny, trzecia 

część to młodsza szkoła filozofia medycyny i ostatnia, czwarta część to wyodrębniona już 

poznańska szkoła filozofii medycyny. Postacią otwierającą opracowanie starszej szkoły 

filozofii medycyny nie mógł być nikt inny, jak sam Tytus Chałubiński, jeden z największych 

polskich filozofów medycyny, który trafił do kanonu kultury narodowej jako odkrywca 

Zakopanego i propagator turystyki tatrzańskiej. Chałubiński w tej książce przedstawiany jest 

jako lekarz i botanik, autor metody formułowania diagnozy lekarskiej. Owa metoda 

prawdopodobnie zapewniło mu rozgłos i sukces. Warto podkreślić, że autor publikacji zadbał 

o bardzo szczegółowe wyjaśnienie koncepcji Chałubińskiego, i jak przystało na podręcznik, 

czytelnik otrzymuje konkretny opis przesłanek tej metody. Autor tego rozdziału najpierw 

bardzo dokładnie zapoznaje czytelnika z biogramem Chałubińskiego – wymienia przyjaciół 

i współpracowników Chałubińskiego, którzy odegrali znaczącą rolę w kształtowaniu się jego 

poglądów. Padają tu nazwiska takich postaci jak Prus, Sienkiewicz Paderewski, Witkiewicz, 

Kraszewski, Modrzejewska oraz wiele innych osobistości z jego epoki. 

Kolejny rozdział poświęcony jest drugiemu przedstawicielowi starszej szkoły filozofii 

medycyny, Henrykowi Fryderykowi Hoyerowi.  Hoyer był medykiem sensu stricto – w pracy 

zawodowej zajmował się embriologią, anatomią porównawczą i histologią. Zenon Maćkowiak 

autor tego opracowania wspomina między innymi o jego poglądach na darwinizm (którego 

ten był obrońcą i propagatorem), jego stosunku do pojęcia przyczynowości w nauce, a nawet 

wspomina o refleksji Hoyera nad znaczeniem wiedzy historycznej. 

Po tych dwóch przedstawicielach szkoły starszej, następuje część kolejna poświęcona 

szkole średniej filozofii medycyny. Pierwszym omówionym w rozdziale filozofem medycyny, 

który de facto był nie dość, że medykiem praktykiem, to także etykiem, filozofem 

i historykiem, jest Władysław Biegański, przez autora nazwany najwybitniejszym polskim 

lekarzem-filozofem. Czytając owo opracowanie ma się wrażenie, że autor darzy postać 

Biegańskiego wyjątkową sympatią, bowiem pisze o nim w bardzo ciepły sposób, o czym 

świadczyć może cytat: O każdej porze dnia i nocy spieszył więc z pomocą potrzebującym. Z lektury 
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rozdziału czytelnik w przystępny sposób poznaje 5 głównych linii zainteresowań, jakie można 

wyodrębnić w ogromnym (bo liczącym ponad 200 pozycji) dorobku Biegańskiego. Są to 

kolejno zainteresowania metodologiczne, wydawnictwa z zakresu logiki ogólnej, dzieła 

epistemologiczne, utwory dotyczące problematyki etycznej oraz zagadnienia lekarskie 

(stanowiące niemal połowę dorobku naukowego).  

Następnie Z. Maćkowiak opisuje postać Zygmunta Kramsztyka. Rozdział ten opatrzony 

jest bardzo emocjonalnym wstępem, dzięki któremu czytelnik lepiej zrozumie i być może 

nawet wczuje się w rzeczywistość w jakiej przyszło tworzyć Kramsztykowi. Do 

najciekawszych kwestii jakie poruszał jako lekarz i filozof, autor tego opracowania zalicza 

między innymi rozważania nad istotą medycyny oraz nad tym, czy jest ona raczej nauką czy 

może sztuką? Dowiadujemy się także, że wedle Kramsztyka medycyna była sztuką – 

najwyższym i najbardziej kunsztownym rzemiosłem. Warto przytoczyć w tym miejscu celną 

uwagę autora na temat korzystania z dorobku nauko0wego powstałego w obrębie innej 

kultury, że Kramsztyk miał rację, gdy dowodził, że tych istotnych kryteriów dobrego podręcznika 

uniwersyteckiego nie może spełniać podręcznik obcojęzyczny tłumaczony na język polski (s. 87). Uwaga ta 

wydaje się być w pełni uzasadniona. Rozdział ten jest bogaty w opisy wydarzeń, faktów z tła 

historycznego, co sprawia, że czytelnik rzeczywiście czuje klimat epoki przełomu XIX i XX 

wieku. Zrekonstruowano również wielką dokładnością rozważania Kramsztyka o etyce 

lekarskiej, a głównie poszukiwania wzoru osobowego lekarza. Kramsztyk wyróżnił dwa jego 

typy – pierwszy to tradycyjny ideał lekarza praktyka i filantropa, który leczy bezinteresownie; 

natomiast drugi wzór, to lekarz-społecznik, który  jest oddany służbie zdrowia i czynnie 

uczestniczy w pracach nad rozwojem kraju.  

Następny w kolejności rozdział poświęcony jest osobie mało znanego poza środowiskiem 

filozoficzno-medycznym myśliciela, Henryka Nusbauma, który wedle Jana Zamojskiego 

należał zdecydowanie do najwybitniejszych filozofujących lekarzy polskich. Autor 

opracowania podkreśla, że Nusbaum to była postać wyjątkowa, bowiem jako jedyny żył i był 

czynny twórczo w okresach funkcjonowania wszystkich trzech szkół polskiej filozofii. 

Czytelnik ma możliwość zapoznania się między innymi ze źródłami filozofii medycyny 

Nusbauma oraz z jego stosunkiem do ewolucjonizmu. Przedstawiono w opracowaniu 

również bardzo ciekawy podział jego autorstwa, gdyż w medycynie wyróżniał trzy 

współistniejące obszary, tj. medycynę teoretyczną, medycynę jako naukę stosowaną oraz 

medycynę jako sztukę. 

W kolejnym rozdziale, autorka Aleksandra Fryś, omawia życie, twórczość i poglądy 

Edmunda Biernackiego. Na zaledwie kilku stronach autorka przedstawia biografię, rozwój 
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zawodowy oraz najważniejsze osiągnięcia tego filozofa medycyny, wśród których 

najważniejszy z całą pewnością jest odczyn Biernackiego, który stosuje się w badaniach 

diagnostycznych do dziś. A. Fryś rekonstruuje w telegraficznym rozważania na przedmiot 

medycyny, która zdaniem Biernackiego składała się z dwóch odrębnych dyscyplin, tj. nauki 

o chorobie (prawdziwa nauka) oraz wiedzy o pomocach w chorobie (nie ma charakteru 

naukowego). Autorka zwraca również uwagę na znaczenie problemu, jakim jest trafne 

diagnozowanie chorób. Biernacki pisał, że rozpoznanie choroby i postawienie właściwej 

diagnozy jest bardzo ciężką pracą, a sama zaś diagnoza jest produktem wiedzy. Do 

zdobywania takiego typu wiedzy potrzebna jest nie tylko znajomości różnych objawów 

chorobowych, ale i umiejętność obserwacji i syntetycznego wyciągania zeń wniosków. 

Trzecią część publoikacji, nas temat młodszej szkoły filozofii medycyny otwiera rozdział 

poświęcony Stanisławowi Trzebińskiemu. Choć był on z wykształcenia medykiem, 

zdecydowanie bliżej było mu do filozofii. Skupiał się przede wszystkim na historii  filozofii 

medycyny. Sporo miejsca w swoich rozważaniach poświęcił krytyce koncepcji choroby 

autorstwa Chałubińskiego, w  stosunku do której wysuwał wiele zastrzeżeń. W rozdziale ujęto 

problematykę etiologii choroby analizowaną przez Trzebińskiego, w tym zwłaszcza jego 

próby wskazania i odkrywania przyczyny pierwotnej choroby, jak również dwa podstawowe, 

ale i najważniejsze prawidła, które pozwolą nam uchronić się przed chorobą. Pierwszym jest 

naturalne podnoszenie odporności organizmu poprzez zapewnienie mu najkorzystniejszych 

warunków rozwoju, drugim natomiast zaś jest wyposażanie organizmu w zdolności do 

skutecznej walki z chorobą.  

Kolejny rozdział poświęcony jest postaci ważnej dla historii polskiej filozofii medycyny, 

Władysławowi Szumowskiemu. Ten lekarz i filozof przedstawiony jest w opracowaniu jako 

prawdziwy pasjonat medycyny. Autorka opracowania, Izabella Rzymska sugeruje (i chyba 

całkiem słusznie), że o tym, iż Szumowski został lekarzem zadecydowała choroba na jaką 

zapadł w młodości, a którą zaraził się podczas studiów na Wydziale Matematyczno-

Przyrodniczym podczas studiów w Petersburgu. Autorka skupiła się między innymi na 

przedstawieniu refleksji Szumowskiego nad medycyną jako sztuką, nad priorytetową rolą 

logiki w nauce oraz nad istotą intuicji i bodźców intelektualnych. 

W następnym rozdziale omówiona została postać Ludwika Zembrzuskiego, znakomitego 

historyka medycyny. Ten chirurg, który dla wojska porzucił karierę medyczną, oddał się 

refleksji nad rolą filozofii w medycynie. Do jego zainteresowań należały  medycyna społeczna 

i zdrowie publiczne a także podkreślał potrzebę działalności dydaktycznej oraz prowadzenia 

profilaktyki. 
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Dalej mamy chyba najlepiej i najciekawiej napisany rozdział w całym opracowaniu 

poświęcony postaci Adama Wrzoska. Poznajemy jego dokładną biografię i dokonania – 

autorka przedstawia nam go jako wszechstronnego naukowca o wielu zainteresowaniach. 

W środowisku lekarzy teoretyków i dydaktyków, Wrzosek cieszy się opinią prawdziwego 

reformatora studiów lekarskich. Jako profesor i pracownik ówczesnego Departamentu Sekcji 

Nauki i Szkół Akademickich doszedł do wniosku, że taki ustrój i kondycja szkolnictwa 

wyższego, jaki zastał, a zwłaszcza studia lekarskie, wymagają diametralnych zmian, zarówno 

w strefie programowej jak i organizacyjnej. Poświęcił temu nawet całą rozprawę pt. Myśli 

o reformie wydziałów lekarskich. Sporo miejsca w rozdziale poświęca się publicystycznej 

działalności Wrzoska, który współpracował w wieloma czasopismami i w periodykami 

naukowymi. Był także założycielem i długoletnim redaktorem Archiwum Historii i Filozofii 

Medycyny. Z opracowania dowiadujemy się również o jego propozycjach podziału filozofii 

medycyny oraz o jego rozważaniach na temat pojęcia choroby. Wrzosek uważał, że nie 

można zdefiniować choroby jako rzeczywistości, jednak można określić pojęcie choroby 

które jest wytworem jaźni odnoszącym się do rzeczywistości.  

Ostatni rozdział w tej części książki poświęcony jest Ludwikowi Fleckowi. Podobnie jak 

w przypadku poprzednich bohaterów opracowania, również mamy bogatą biografię 

eksponującą filozoficzny kontekst jego prac. Postać ta opisana w sposób bardzo ciekawy, by 

nie napisać fascynujący. W jednym natomiast rozdział ten odbiega od pozostałych – pełen 

jest dygresji nad oceną jego filozoficznego dorobku. 

Czwartą częścią wyodrębnioną w książce jest rozdział poświęcony poznańskiej szkole 

filozofów medycyny. W części tej omówiono postaci dwóch myślicieli – Heliodora 

Święcickiego oraz Kazimierza Wize. Te rozdziały nie różnią się zasadniczo od pozostałych. 

Choć można by spodziewać się, iż w związku z tym, że są to postaci ściśle związane 

z poznańską szkołą filozofii medycyny, postacie te będą potraktowane w sposób wyjątkowy. 

Tak jednak nie jest – taki zabieg autorów podręcznika zasługuje na uznanie.  

Podsumowując lekturę trzeba zauważyć, że książka napisana jest w sposób profesjonalny, 

a jej treści dopełnione zostały wieloma bogatymi informacjami biograficznymi oraz 

fotografiami. Jedyny zarzut jaki można tutaj postawić, to niedostateczne jak na podręcznik, 

wyeksponowanie ważniejszych informacji. Choć rozdziały są tytułowane, brak jest tutaj tak 

charakterystycznych dla podręczników podkreśleń oraz wyróżnień, które uczniom 

i studentom ułatwiają naukę. Czytelnik, który jest zainteresowany problematyką filozofii 

medycyny, dzięki tej publikacji zyska jednak szereg cennych informacji, co na pewno 

zainspiruje go do dalszych poszukiwań. 
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Stefan Pawlicki, Platonica. Wybór ze skryptów, przekładów 
i wystąpień zagranicznych, red. nauk. T. Mróz, Wydawnic-
two Zgromadzenia Zmartwychwstańców Prowincji Polskiej, 
Kraków 2013, 96 s. 

Nakładem wydawnictwa Zgromadzenia Zmartwychwstańców Prowincji Polskiej ukazało 

się kolejna publikacja w ramach serii Zeszyty historyczno-teologiczne. Tym razem poświęcona 

została Stefanowi Pawlickiemu i Platonice, czyli jego spuściźnie naukowej poświęconej filozofii 

Platona. Badania nad Platonem stanowiły bowiem tak ważną część naukowego dorobku 

Pawlickiego, że bez nich właściwe zrozumienie filozofii tego chrześcijańskiego mysliciela 

byłoby niemożliwe. Tym bardziej cieszy fakt, że nieopublikowana dotąd część skryptów, 

które Pawlicki poświęcił Platonowi, trafia teraz do rąk szerszego grona odbiorców. Należy już 

na wstępie zaznaczyć, że odczytywanie rękopisów to niewdzięczna, ciężka i żmudna praca, 

z której w tym przypadku, wywiązano się w sposób przykładowy.  

Platonicę otwiera przedmowa pióra Tomasza Mroza, zielonogórskiego historyka filozofii, 

przede wszystkim jednak znawcy i badacza historii filozofii polskiej. W tej części przybliżono 

postać Pawlickiego, a zwłaszcza jego narastające zainteresowanie filozofią starożytną, 

w szczególności zaś naukami samego Platona.  

Wstąpienie do Zakonu Zmartwychwstańców pozwoliło Pawlickiemu osiągnąć stabilizację 

zarówno na gruncie emocjonalnym, jak i duchowym. Zakończyły się bowiem jego niepokoje 

związane z dalszą drogą życiową, jak to na przykład było w przypadku odmowy mianowania 

go profesorem w warszawskiej Szkole Głównej. Co więcej, okres zakonny niejako zakończył 

naukowe rozterki Pawlickiego. Odtąd bowiem zgłębiał tajniki filozofii i tradycji 

chrześcijańskiej i to w nich odnalazł sens i jedyną drogę, którą od tej chwili podążać będzie 

do końca swojego życia. Jak czytamy w przedmowie, wstąpienie do zakonu było odpowiedzią 

dość atrakcyjną i w gruncie rzeczy jedyną, która pozwalała uwolnić się od większości prozaicznych trosk dnia 

codziennego, a także poświęcić się nadal temu, co Pawlicki ukochał – pracy naukowej na polu filozofii. 

Zmartwychwstańcy uznawali bowiem pracę kaznodziejską i pisarską za jeden z fundamentów własnej 

działalności (s. 9-10). Biografowie trafnie zauważają, że od chwili wstąpienia Pawlickiego do 

nowicjatu Zmartwychwstańców, następuje w jego życiu nowy etap, w którym religia stanowić 

będzie główny element refleksji filozoficznej. Zwrócił na to uwagę autor przedmowy 
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podkreślając, że wówczas Pawlicki nie stracił sympatii dla filozofii starożytnej, a jego zainteresowanie 

Platonem stawało się coraz bardziej wyraziste (s. 10). 

Sam rękopis skryptu Pawlickiego stanowi zasadniczą część publikacji. Skrypt ten był 

materiałem wyjściowym dla jego Historii filozofii greckiej. Jak zauważa autor przedmowy: 

Wybrane fragmenty skryptu zarysowują pewien obraz zakończenia obszernej części poświęconej Platonowi  

(s. 24). Warto zaznaczyć, że choć Pawlicki zmieniał zdanie co do niektórych zagadnień 

historycznych (jak np. kwestia datowania dialogu Fajdros), to jednak pozostawał wierny jednej 

interpretacji, jednemu rozumieniu nauk Platona. O ile bowiem Pawlicki pod wpływem literatury, 

zapoznając się z wynikami badań historyków filozofii i filologów, mógł zmienić opinię w szczegółowych 

kwestiach technicznych, jak np. datowanie dialogów, to o podobną zmianę trudniej w obszarze interpretacji, 

zwłaszcza relacji, czy nawet zgodności Platonizmu z myślą chrześcijańską. Tu bowiem Pawlicki już nie 

ewoluował ani pod wpływem własnych przemyśleń, ani czytanej literatury (s. 24). Co więcej, 

zaprezentowany skrypt zawiera ocenę Platona, której zabrakło w Historii filozofii greckiej, co 

ostatecznie okazało się jej sporym mankamentem. 

Platonica prezentuje część skryptu zatytułowanego Historia filozofii starożytnej i – jak zostało 

wspomniane – stanowi uzupełnienie nieukończonego rozdziału o słynnym Ateńczyku. 

Zaprezentowano w nim m.in. fragmenty, w których Pawlicki analizował Platońską teologię 

i kosmologię, przedstawiono uwagi krytyczne, jakie uczynił pod adresem dialogu Państwo oraz 

zaprezentowano niewielkie fragmenty, w których analizował niektóre z dialogów Platona.  

Co ciekawe, z każdego niemal fragmentu przywołanego w Platonice czytelnik łatwo 

wywnioskuje, jak bardzo religijnie zorientowanym myślicielem był Pawlicki. Świadczą o tym 

te partie tekstu, w których katolicki uczony uzgadniał filozofię Platona z myślą chrześcijańską, 

wskazywał na ich liczne podobieństwa, a także te, w których bronił myśli Ateńczyka. Na 

przykład w podrozdziale Teologia Platona, Pawlicki pisał entuzjastycznie: Jakim sposobem Platon 

dowodził istnienia Boga? Jakkolwiek genialny ten człowiek nigdy systematycznie sposobem następnych 

filozofów kwestią tą się nie zajmował, tylko tu i ówdzie rzuca albo dowody, albo przynajmniej pierwiastki 

dowodów, to jednak wszystkie owe „argumenta” za istnieniem Boga, które wyłożyłem w Filozofii religii, 

znajdują się już naszkicowane u Platona (s. 31). Z kolei w Uwagach krytycznych nad „Rzecząpospolitą” 

znajdziemy fragment, w którym Pawlicki niejako usprawiedliwiał Platona i jego teorię 

państwa idealnego: Ze stanowiska chrześcijańskiego trzeba „Rzeczpospolitą” sądzić cokolwiek inaczej, 

więcej pobłażliwie, bo Platon nie znał ani objawienia, ani Kościoła, a wiele kwestii, które były w owych 

czasach bardzo pogmatwane, Kościół dopiero mógł rozwiązać (s. 51).  

Choć Pawlicki był wielkim miłośnikiem Platonizmu, to jednak nie zawsze odnosił się 

z entuzjazmem do tez wielkiego Ateńczyka. Jest to naturalne zważywszy na to, że niektóre 
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z Platońskich koncepcji nie przystawały do tradycji i myśli chrześcijańskiej. Pawlicki 

krytykował m.in. elitaryzm Platońskiego zbawienia. Tylko bowiem nieliczni oddadzą się 

filozofii, a tym samym oderwą od zgubnego świata zmysłów i dostąpią drogi odkupienia. 

Większość pozostanie w sferze spraw ludzkich, ziemskich, a tym samym nie mają szans na 

odkupienie. Pawlicki krytykował również Platońskie lekceważenie słowa pisanego. Jako 

duchowny autorytetu szukał przecież w Piśmie Świętym, a więc w księdze natchnionej przez 

Boga.  

Niewątpliwie Platon był filozofem pogańskim, ale jego dialogi – zdaniem Pawlickiego – 

w swej istocie nie były sprzeczne z przesłaniem teologii chrześcijańskiej. Pawlicki pisał 

o Platonie: Przypominamy sobie, że Boga definiuje on jako najwyższe dobro, jako byt niezmienny, że często 

obdarza go dla chrześcijan tak miłym przydomkiem ojca i nazywa ojcem wszechrzeczy, który przez miłość 

wszystko stwarza i powołuje do bytu, że o duszy ludzkiej wygłasza tak wzniosłe teorie, że do jego dowodów 

mało co lub nic prawie nie dodano (s. 72). W dalszej części skryptu Pawlicki pisał: Im bardziej zaś 

chrześcijaństwo się szerzyło, im bardziej rozkwitała literatura chrześcijańska, apologetyczna, tym częściej 

cytowała Platona, aby przekonać pogan, ze nawet przed Chrystusem umysły wzniosłe dochodziły do prawd 

albo zgodnych z chrześcijańskimi, albo wielce do nich podobnych (s. 73).  

Wybrane fragmenty ze skryptu Historia filozofii starożytnej stanowią trzon Platonici. Jej 

uzupełnienie stanowią fragmenty przekładów dwóch dialogów Platona, Gorgiasza oraz Fedona 

autorstwa Pawlickiego, a także sprawozdania z referatów z Międzynarodowego Kongresu 

Uczonych Katolickich (Monachium 1900), na którym Pawlicki podzielił się wynikami swych 

badań nad Platonem. Wspomniane przekłady Platońskich dialogów stanowią interesujący 

dodatek do publikacji. Wskazują bowiem na szczególny kunszt translatorski Pawlickiego, 

który po mistrzowsku przetłumaczył fragmenty dzieł Ateńczyka. Co zaś się tyczy 

sprawozdań, to wydano je rok po zakończeniu Kongresu, jednak – jak zauważył autor 

przedmowy – do tej pory badacze twórczości Pawlickiego pomijali je w swych analizach. 

A przecież sprawozdań Nie można zbagatelizować, m.in. z tego powodu, że Pawlicki odwołał się do nich 

na ostatnich kartach opublikowanej Historii filozofii greckiej, gdzie dokonał próby rekapitulacji własnych 

wniosków chronologicznych, które w rozproszeniu znajdowały się w całej niemal części poświęconej Platonowi 

(s. 25).  

Platonica to ważna pozycja wydawnicza, która nie jest przeznaczona dla szerokiego ogółu. 

Z pewnością jednak zainteresuje ona historyków filozofii, badaczy oraz komentatorów życia 

filozoficznego w Polsce. Publikacja stanowi bowiem dopełnienie Historii filozofii greckiej, 

monumentalnego dzieła uważanego za pierwsze w Polsce tak dogłębne opracowanie 

z zakresu historii filozofii starożytnej. Jest to publikacja ważna również dlatego, że wskrzesza 
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pamięć o polskim myślicielu, wybitnym humaniście, którego dorobku niestety nie zauważa 

wiele współczesnych opracowań z zakresu historii filozofii polskiej.  

  

 

 



 

 


