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Skomplikowany krąg problemów inżynierii genetycznej czyli 
bioetyki według Tadeusza Ślipki 

Tadeusz Ślipko's intricate range of genetic engineering issues (that is 
bioethics) 
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Tadeusz Ślipko jako wytrawny znawca wielu stanowisk współczesnej myśli światowej za-

chowuje umiar i rozwagę, gdy idzie o wykorzystanie nauk przyrodniczych do problemów 

filozoficznych. W Granicach życia filozof wkracza w skomplikowany krąg problemów życia, 

śmierci, eugeniki, inżynierii genetycznej czyli bioetyki, która – czego autor jest świadom – 

obejmuje byt złożony z materii i ducha, substancję ludzką jako złożenie i współfunkcjono-

wanie władz. 

Porządek nauki (genetyki) i porządek filozofii (antropologii) obejmują różne aspekty bytu 

ludzkiego. We wstępie do podrozdziału pracy Granice życia nie pozostawia najmniejszej wąt-

pliwości, iż w epoce narastających problemów etycznych współczesności1 (obejmujących także kwestie 

zasadnicze: poczęcia i rozwoju osoby ludzkiej) należy przyjąć mocny punkt oparcia, jakim jest 

obiektywna natura moralna człowieka, wywodząca się z teorii moralnego ładu. Jest zatem 

czymś oczywistym, iż przyjmując koncepcję bytu ludzkiego, jako złożenie formy substancjal-

nej i materii, Ślipko-etyk chrześcijański odniesie swe dociekania koncentrujące się wokół 

człowieka rozumianego jako byt osobowy i podmiot moralności całościowo ukonstytuowany w tym, co 

określa właściwe mu człowieczeństwo2. A pytając o początek, owej substancji ludzkiej Ślipko stanie 

w tle prawdy o Stwórcy, człowieku jako bycie samowiednym i samodzielnym (działającym 

i będącym przyczyną serii skutków) i odwoła się do genezy powstania człowieka-osoby-bytu 

                                                           
1  Por. T. Ślipko, Granice życia, Kraków, 1994, s. 107. 
2  Tamże, s. 107., por. A. Nowak, Świat człowieka, Wyd. UJ., Kraków 2002. 
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świadomego i wolnego, bytu w którym współdziają (w procesie realizacji celów) różne władze 

i uposażenia. Innymi słowy, podejmuje złożony i trudny problem animacji, którą (nawet na 

gruncie wykładni chrześcijańskiej) ujmowano różnorodnie, niekiedy w niezgodzie z podsta-

wowymi kanonami katolickiej filozofii człowieka3.  

Uwzględniając najnowsze dane nauk biologicznych Ślipko podkreśla, iż właśnie biologicz-

ny, materialny aspekt bytu ludzkiego zostanie ujęty we właściwej sobie proporcji do całego 

człowieka (w którym pierwiastek niematerialny «dusza» stanowi o jego człowieczeństwie), gdy 

jako byt psychofizyczny formuje się w toku biologicznego dziewięciomiesięcznego procesu, zanim w końcu 

pojawi się w świecie jako byt samodzielny, bo nie wymagający ochrony i witalnej pomocy matczynego łona4. 

W swoim wykładzie filozof śledzi najwcześniejsze (i w sensie temporalnym i ontycznym) 

etapy zaistnienia owego bytu psychofizycznego (etapy embrionalne). Ogrom wiedzy, stwier-

dza autor Granic życia – paradoksalnie doprowadził do pojawienia się ujęć sprzecznych, do 

swoistej niewiedzy na temat – dyskutowanego już od czasów Arystotelesa i średniowiecza – 

momentu, w którym dochodzi do zespolenia ducha (pierwiastka niematerialnego) z organicz-

nym podłożem – czyli animacji. Bardzo trudne jest precyzyjne wskazanie owego momentu 

powstania osoby ludzkiej. Zdaniem ks. profesora konfliktujące się stanowiska (nawet w obrę-

bie ujęć spirytualistycznych) eliminują jednoznaczne ujęcia, powodują gęstnienie owej mgły tajemni-

cy5. Nie byłoby problemu – pisze w którymś momencie Ślipko – gdyby wszyscy zwolennicy spirytuali-

stycznego pojmowania człowieka zgodnie uznawali, że moment poczęcia się tego bytu oznacza moment zaist-

nienia całego (czyli z duszy i ciała złożonego) człowieka6. Moment śmierci oznaczałby wówczas kres 

istnienia bytu osobowego jako całości. Tak jednak się nie stało na gruncie koncepcji animacji. 

Ślipko daje historyczny przegląd stanowisk, koncentrując się głównie na ujęciu tego problemu 

u Arystotelesa i św. Tomasza. Cechą charakterystyczną ich sposobu rozumienia rzeczonego 

problemu jest „przesunięcie” momentu animacji na czas późniejszy, niż moment poczęcia. 

Głównym powodem takiej opcji jest – zdaniem księdza Ślipki - podzielana przez tych filozo-

fów prawda, iż powstanie człowieka niejako implikuje, wskazuje na sukcesywną transformację 

form substancjalnych. Oznacza to proces przechodzenia od formy wegetatywnej, przez zmy-

słową do duchowej (racjonalnej). Obecnie stanowisko to jest odrzucane i nie ma zwolenni-

ków. Jednak problem animacji dalej jest żywym w świetle nowych faktów biologicznych stwierdzo-

nych przez genetykę7.  

                                                           
3  Tamże. 
4  Tamże, s. 108. 
5  Tamże.  
6  Tamże, s.108., zob. T. Ślipko, Podmiotowość człowieka – na czym polega i dokąd prowadzi?, w: Podmiotowość w wy-

chowaniu, Bydgoszcz 1999. 
7  Tamże, zob. T. Ślipko, Etyczny problem samobójstwa, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1970. 
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W opinii Ślipki dostarczone przez współczesną naukę dane rozkładają się na dwie grupy. 

Jedna a mówiąca, iż pięćdziesiąt procent uformowanych zygot ulega zniszczeniu, co w wypad-

ku ich animacji oznaczałoby masową zagładę osobników ludzkich8. Te dane nie są jednak naukowo 

zweryfikowane, a samo ujęcie jest nieodpowiednie. Istotne znaczenie ma natomiast druga 

opinia, iż z jednego tworu zygotalnego (zalążka życia osobniczego) po zapłodnieniu mogą 

powstać dwa lub nawet więcej ‒ osobnicze organizmy. Według Ślipki jest to jednakże pro-

blem sensu stricto antropologiczny, bo rozważa moment, w którym niematerialna dusza łączy się 

w jedno z cielesnym substratem9. Warto dodać, iż nie naukowiec, ale jedynie filozof jest świadom, 

iż po pierwsze żaden pierwiastek duchowy nie daje się objąć doświadczeniem empirycznym, 

ani doświadczenie potoczne, ani naukowe nic o owym pierwiastku nie są w stanie powiedzieć, 

po wtóre, doświadczenie filozoficzne nie jest zdolne do bezpośredniego, poznawczego ujęcia 

bytu duchowego. Zgodnie z metodologią realizmu tomistycznego zasada (duchowo-

materialna) życia ujawnia się na drodze pośredniej10, wychodząc od analizy procesów po-

znawczych, by – w następnym kroku proceduralnym, stosując metodę redukcyjnego myślenia 

metafizycznego (ufundowanego na zasadzie przyczynowości i racji dostatecznej) dojść do 

nieodpartego wniosku, iż u podstaw wyjątkowego poznawczo-wolitywnego psychizmu człowieka musi 

funkcjonować substancjalny pierwiastek duchowy11. A przecież, dodaje ks. profesor ‒ w tworach 

zygotalnych o świadomości i takiż aktach nie może być mowy. Zatem ten typ eksplikacji jest 

nie do zaakceptowania. Natomiast propozycją akceptowaną przez filozofię chrześcijańską jest 

określenie takich warunków, w których duch może się wcielić w materię. Ważna jest odpo-

wiednia konstytucja stanu materialnego tworzywa, tak aby mogło ono przyjąć niematerialną 

zasadę życia i to właśnie osobowego. Wszelkie rozbieżności opinii dotyczą zatem – zdaniem 

Ślipki – sposobu rozumienia owych możliwości materialnego substratu, pozwalających na 

powstanie bytu ludzkiego12. 

Faktów naukowych Ślipko nie kwestionuje, przyjmuje je jako konieczny komponent swo-

ich rozważań nad animacją. Uznaje zygotę (ustrój powstały z gamet) za teoretyczny i ontolo-

giczny punkt wyjścia do analiz skoncentrowanych wokół wszelkich kontrowersji związanych 

z problemem animacji. W dziedzinie tej wyróżnia trzy zasadnicze stanowiska. Do pierwszego 

z nich zalicza teorię animacji równoczesnej, a więc takiej, która utożsamia moment kończący 

proces zrastania się gamet w zygotę z momentem pojawienia się w niej niematerialnej duszy13. Ze 

                                                           
8  Tamże. 
9  Tamże. 
10  Tamże, s. 109. 
11  Tamże, por. R. Igarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1973.  
12  Tamże. 
13  Tamże. 
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względu na fakt posiadania przez zygotę ściśle określonego kodu genetycznego (jest to nota 

bene już ukształtowana komórka) posiada ona zdolność do indywidualnego procesu przemiany 

materii14. Według Ślipki-antropologa oznacza to ową szczególnie cenną (na każdym niemal 

etapie osobowego życia) zdolność do rozwoju ściśle zindywidualizowanej egzystencji, jako 

podmiotu (osoby). Do tego momentu genetyka współczesna stanowi wsparcie dla jego roz-

ważań o animacji równoczesnej. Jednakże, gdy stwierdza ona, że z jednojajowej zygoty wyła-

niają się osobnicze bliźnięta, lub też dochodzi do rekombinacji dwu zygot w jednego osobni-

ka, tego wsparcia już nie ma. Trudno orzec o punctum saliens o jej prawdziwości15. Ta opcja 

(celnie uchwycona przez Ślipkę) filozoficzna, iż terminus ad quem procesu kształtowania 

z konieczności wpływa i determinuje istotę, naturę i charakter podmiotu, aż do czasu poczę-

cia, nie rozstrzyga tej kwestii jednoznacznie. Co więcej, stwierdza autor bez popadania 

w sprzeczność z zasadą niesprzeczności i zasadą racji dostatecznej nie można owego „terminus ad quo” 

przesuwać dowolnie na czas późniejszy16.  

Zachowując swoje wątpliwości bada istotną tezę o stanowisku, na przykładzie koncepcji 

Teresy Iglesias. Według zarysowanej przez nią koncepcji zygota już od zarania swego bytu 

jest strukturą biologiczną, o ściśle ludzkiej naturze. Jest to jednak ciągle byt strukturujący się 

i różnicujący. Owe zmiany czy też transformacje Iglesias rozumie w kategoriach manipulacyj-

nych działań pomiędzy komórkami. Jest to określone terminem totipontencjalności, a więc 

zdolności komórki do przeszczepiania się, wszczepiania, regenerowania. Zdaniem Ślipki, 

stanowisko Iglesias jest najrozsądniejsze, gdy idzie o obronę teorii animacji bezpośredniej, co 

więcej uważa, że gdyby św. Tomasz był zapoznany z osiągnięciami najnowszej genetyki to 

zapewne przystałby na nią17. Jednakże – zdaniem filozofa – błędem w podejściu do problemu 

animacji, najsłabszym ogniwem w proponowanych rozwiązaniach, jest stosowanie niejako na 

siłę zasady niesprzeczności, co prowadzi do niebezpiecznych konsekwencji. Oddajmy na 

moment głos autorowi Życia i płci człowieka: oznaczenie terminu „a quo” oraz (...) przyjęcie, że zapo-

czątkowanie istnienia człowieka (...) następuje w późniejszym niż zapłodnienie momencie, nie jest (...) arbi-

tralną manipulacją wyjmowania pewnych ludzi spod prawa do istnienia18. Problem zasadza się, według 

Ślipki-filozofa, na tym, by precyzyjnie zbadać, zanalizować animację ludzkiego zarodka, wo-

bec odmiennego wyłaniania się zwierzęcego jestestwa19, bowiem jest to zespolenie duchowego 

z formą substancjalną. Zatem i takie jest jego stanowisko - należy rozpatrywać przede wszyst-

                                                           
14  Tamże, s. 110. 
15  Tamże, por. T. Ślipko, Granice życia, Kraków 1994.  
16  Tamże, s. 110-111. 
17  Tamże, s. 112., por., T. Ślipko, Pojęcie człowieka w świetle współczesnej filozoficznej antropologii marksistowskiej w Polsce, 

w: „Zeszyty Naukowe KUL”, 10/1967, 2.  
18  Tamże, s. 112. 
19  Tamże. 
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kim racje filozoficzno-antropologiczne. To one godzą czasami pozorne sprzeczności i wska-

zują na właściwy kierunek badań.  

Wraz ze zwolennikami teorii animacji bezpośredniej (równoczesnej) Ślipko akceptuje nie-

kwestionowalny fakt, iż zygota jest bytem jednolitym o cesze (charakterze) totipotencjalno-

ści20. Nadal jest otwarte czy totipotencjalność w jakiś sposób eliminuje, przekreśla konieczność 

zaistnienia dyspozycji w cielesnym substracie21 do przyjęcia niematerialnego pierwiastka, by dać 

początek bytu osobowego. Tu wyłaniają się określone trudności. Jest oczywiste, iż jeszcze 

przed implantacją mamy do czynienia z procesem specjalizacji komórek, a więc wystąpić 

może taki moment, w którym komórka nie będzie jeszcze „sposobna do animacji”. Ślipko 

tłumaczy to w ten sposób: występują w niej (tj. komórce) odmienne biologiczne ukierunkowania22. By 

nastąpił proces animacji jako nieanimowana jeszcze komórka „musi” ona przebyć proces 

demontażu, determinacji funkcjonalnych, dokonać regresu rozwojowego celem osiągnięcia stanu zygoty-

matki23. Oznacza to, iż dopiero gdy przedstawi się niezbity dowód na powstawanie jednoko-

mórkowych ciąż wyłącznie na najniższych stopniach rozwojowych zygoty, nie da się po pro-

stu uznać teorii animacji równoczesnej. Ponadto w przypadku rekombinacji zrośnięcie się dwu 

animowanych zygot implikowałoby uśmiercenie jednej z nich24, a to już wyraźne wyzwanie rzucone 

godności ludzkiej. Bowiem – uzupełnia filozof – godność ta przysługuje animowanej zygocie z racji jej 

psychofizycznej struktury, co sprawia, że występuje ona jako byt już ujednostkowiony, substancjalny i niepo-

dzielny podmiot obdarzony moralnym prawem do życia25. Problemu tego nie rozwiązuje również 

hipoteza duchowych zroślaków (jednokomórkowych) co oznaczałoby, iż w zygocie miałyby 

bytować dwie dusze, a zdaniem autora – sednem problemu jest fakt, iż obecne w jednej zygocie 

dwie dusze musiałyby unicestwić jej jedność i przekształcić ją w dwie zygoty, dzieła zaś tego dokonywałaby 

bez uprzedniego organicznego uwarunkowania26.  

Rozważaniom profesora towarzyszy niepokój moralny, zaduma nad etycznym wymiarem 

tych problemów. Nie polemizuje on z omawianymi stanowiskami, by przedstawić za wszelką 

cenę swe własne poglądy. Ma jedynie na uwadze fundamentalne zagadnienia, które muszą 

przejawiać się w obrazie każdej katolickiej antropologii. Zapytajmy o stosunek do dwóch 

pozostałych koncepcji.  

Teoria animacji poimplantacyjnej (reprezentowana przez austriackiego jezuitę A. Ruffa 

i australijskiego salezjanina N. Forda) uznaje jednostkę ludzką za przynależną do gatunku 

                                                           
20  por. T. Ślipko, Życie i płeć, Kraków 1978. 
21  Graniece życia, dz., cyt., s. 113. 
22  Tamże. 
23  Tamże. 
24  Tamże. 
25  Tamże.  
26  Tamże, s. 114. 
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homo sapiens, w której mieści się zdolność do rozumnych i wolnych aktów, a także funkcji (szeroko 

pojętych) wegetatywnych. Zdaniem Ślipki autorzy ci nawiązują explicite do hylemorficznej 

koncepcji arystotelesowsko-tomistycznej, w której jak powszechnie wiadomo człowiek (oso-

ba) obdarzona jest ludzką naturą, rozumną dynamiką. Kwestią oraz problemem, z jakim 

muszą uporać się zwolennicy teorii animacji poimplantacyjnej jest moment, w którym uda się 

ustalić fakt ukonstytuowania się osobowego bytu27, nośnika owych, wyżej wymienionych, cech. Ślip-

ko aprobuje ich poglądy na zagadnienia moralne nieuchronnie towarzyszące próbom ustalenia 

faktu animacji we wczesno-embrionalnym stadium ludzkiego życia28, co – jak pamiętamy jest elemen-

tem decydującym o rozwoju ludzkiego organizmu, a w konsekwencji człowieczeństwa zaist-

niałego w pełni. Jednakże w stanowisku Forda (podejmującym próbę wyjaśnienia faktu anima-

cji we wczesno-embrionalnym stadium ludzkiego życia29). Zauważa dwie podejrzane tendencje. Pyta 

więc o czasokres genetycznie stwierdzalnej możliwości formowania się monozygotalnych 

bliźniaków w rezultacie podziału zygoty i o długość utrzymania totipotencjalności komórek 

w jej skład wchodzących. Ford – zdaniem autora – rozmija się z prawdą – właśnie z powodu, 

iż składające się na twór zygotalny (na każdym etapie rozwoju) komórki nie mogą być uznane 

(i nie są przez tego badacza) za zintegrowaną bytowo i animowaną osobę ludzką30. Rezultatem przy-

jęcia takiego stanowiska jest odmowa nadania osobowości przedimplantacyjnym formom 

rozwojowym ludzkiego życia – to jest zygocie, moruli i blastuli. To ‒ krytykowany przez 

Ślipkę – wynik rozważań Forda. Brzmi on, iż osobą ludzką może być jedynie twór zygotalny 

po implantacji (okresie gastrulacji) tj. w aproksymatywnym czasie czternastu do dziewiętnastu 

dni od momentu zapłodnienia. Wynika z tego, iż jedynie przeobrażenia rozwojowe mogą stać 

się dowodami na bycie człowiekiem. Oczywista – podkreśla ks. profesor – do utrzymania jest 

samo założenie Forda wsparte o arystotelesowski hylemorfizm, głoszące, że człowiek jest 

w istocie bytem złożonym z materii i formy. A osoba ludzka to psychofizyczna tożsamość – 

jeśli obejmują ją zmiany akcydentalne, a nie substancjalne. Pewną sprzeczność widać wyraź-

nie: zygota, jako zaczątkowa postać ludzkiego życia, nawet nie będąc osobą musi być realnie istniejącym 

bytem substancjalnym31. Teza Forda, iż podział dwukomórkowej zygoty prowadzi do wyłonienia się dwu 

zygotalnych tworów, co powoduje, że wyjściowa zygota zatraca swą tożsamość, powstałe zaś w wyniku jej 

rozwoju dalsze struktury (morula, blastula) stanowią jedynie wiązki komórek32, jest nie do przyjęcia. 

Zdaniem Slipki jesteśmy świadkami działania dwu sprzecznych prawd poznawczych: z gene-

                                                           
27  Tamże, por. J. Kalinowski, Metafizyka i fenomenologia osoby ludzkiej. Pytania wywołane przez Osobę i czyn, Analecta 

Cracoviensia, 5-6(1973-1974). 
28  Tamże. 
29  Tamże. 
30  Tamże. 
31  Tamże. 
32  Tamże, s. 117. 
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tyki i filozofii a rezultatem jest tutaj nieprawdopodobna teza końcowa33. Twierdzi ona – 

według Forda – iż w czasie gastrulacji poimplantacyjnej na bazie biologicznie zróżnicowanych 

tworów pojawia się osoba ludzka (tak jak chce rozumieć ją filozofia chrześcijańska). Ślipko to 

ujęcie uznaje za nieprawdopodobne34 i dodaje, iż z punktu widzenia filozofii arystotelesow-

skiej i tomistycznej sprawy mają się nieco inaczej35. To co nazywamy formą substancjalną (niema-

terialną duszą) jest – podkreśla Ślipko – bytową rzeczywistością człowieka, zasadą ontyczną 

istnienia i działania, a ten niepodważalny fakt stanowi podstawową i czasowo wcześniejszą siłę napę-

dową zygotalnego i embrionalnego rozwoju36. 

Ślipko nie wyklucza zatem możliwości rozwoju, przybierania różnych form, odmiennych 

stanów komórek, homogeniczności i dyferencjacji, jak i również pojawienia się anomalii, ale, 

że najważniejsze jest zasada zachowania tożsamości genetycznego tworzywa, kodu i innych 

elementów strukturalnych – tego wszystkiego, co konstytuuje naturę (istotę) homo sapiens. 

Filozof pisze: to właśnie dusza określa całokształt procesów rozwojowych zygoty zmierzających do wy-

kształcenia się systemu nerwowego i wszystkich innych organicznych członów ludzkiego ciała37. Logiczna – 

w sensie porządku ontycznego, w głębokim przekonaniu Ślipki będzie animacja przedimplan-

tacyjna, bowiem, jak stwierdza, – zarówno krytyczny wgląd w badania naukowe, jak i krytyka 

stanowisk poprzednich zezwalają na zaprezentowanie stanowiska, które najlepiej określa teza, 

że animacja – przynajmniej w przypadkach jednojajowych ciąż bliźniaczych dokonuje się w późniejszym 

terminie aniżeli zapłodnienie, ale przed implantacją38. W takim razie są to już struktury ludzkie, bo 

z osób ludzkich się wywodzące i do bytów – osobowych zmierzające39. Dlatego też owo biologiczne 

podłoże (konieczny element bytu osobowego) musi zostać zrealizowane w konkretnym bycie 

(tu: w zygocie). I to zdaniem Ślipki stanowi ostateczną zasadę istnienia i działania tejże zygoty40. To 

właśnie w takiej – uformowanej już strukturze – znajdują się zakodowane determinacje, możliwo-

ści, o których pisaliśmy.  

Ale dla ks. profesor idzie jeszcze dalej. Tylko na drodze zmiany substancjalnej (a nigdy zmiany 

przypadkowej) mogą powstawać inne byty. Tego nie zrozumiał w pełni Ford. Ów aksjomat 

filozofii arystotelesowsko-tomistycznej zezwala na stwierdzenie, iż w przypadku zygoty taka 

                                                           
33  Tamże, por. E. Kowalski, Ocena moralna igerencji biomedycznych dotyczących procesu przekazywania, powstawania i rozwoju 

życia ludzkiego refleksji etycznej ks. Profesora Tadeusza Ślipki, w: „Studia Philosophiae Christianae”, 25/1989, 1. 
34  Tamże, s. 118. 
35  Tamże, s. 119. 
36  Tamże. 
37  Tamże.  
38  Tamże, s. 120., por. także, T. Ślipko, O ochronie prawnej dziecka poczętego. Biblioteka Nurtu, 1989, s. 58-62, a także 

Granice życia, dz., cyt., s. 116. 
39  Tamże, s. 120. 
40  Tamże.  
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zmiana może mieć miejsce tylko wówczas, kiedy dokonuje się proces indywidualizacji41. Ślipko rozumie to 

w kategoriach kształtowania się jednostkowo zdeterminowanego bytu. Pomijając niejasności 

(nie wiadomo jeszcze kiedy ten proces zachodzi w zygotach) jesteśmy pewni - pisze Ślipko – 

że indywidualizacja dokonuje się zawsze w późniejszym, choć przedimplantacyjnym terminie42. W tym 

momencie pojawiają się zindywidualizowane, posiadające tożsamość jednostki ludzkie, ukie-

runkowane na aktualizację wszystkich możliwości rozwojowych43. Jest to droga do pełnego wykształ-

cenia się psychofizycznej struktury w jej anatomiczno-fizjologicznym wymiarze, jak też na poziomie 

niematerialnych, czyli czysto duchowych uzdolnień i funkcji44. Dla Ślipki filozofa tu zaczyna się nowy 

etap, interesujący przede wszystkim antropologię filozoficzną, która skoncentruje swe wysiłki, 

by opisać późniejsze etapy rozwoju i działania rozumnej istoty ludzkiej, czyli osoby. Jest to 

możliwe – pisze Ślipko – bowiem wszelkie transformacje są dokonywane dzięki substancjal-

nemu, niematerialnemu pierwiastkowi istnienia i działania45, a sama indywidualizacja to znak 

rozpoznawczy dokonania się animacji.  

Trzy pojęcia – zdaniem ks. profesora – indywidualizacja, animacja i implantacja odgrywają 

naczelną rolę w koncepcji animacji przedimplantacyjnej. I tylko następujący porządek: indy-

widualizacja warunkuje zaistnienie animacji, ta przekształca zygotę w moralnie wartościową osobę 

ludzką, a implantacja jest wskaźnikiem dokonanej już animacji - pozwala w pełni i właściwie 

objąć fenomen poczęcia, zbliżyć się do tajemnicy życia osobowego. Słowem, to zygota ludzka 

stworzona z materiału rozrodczego, pochodzącego od rodziców, nieprzekraczająca wielkości 

końca szpilki kryje w sobie – jak stwierdza ks. profesor – potencjalne siły czynne (...), z których 

niejedna potrafiła wstrząsnąć posadami ludzkiego społeczeństwa46. 

Summary 

Tadeusz Ślipko, as an expert on many standpoints regarding contemporary world thought, advocates tem-

perance and acts with deliberation as far as natural sciences are applied to philosophical problems. In Granice 

życia, this philosopher touches on a range of intricate issues of life, death, eugenics, genetic engineering, that is 

bioethics which – and the author is aware of that – grasps a being consisting of spirit and matter, human 

substance as a complexity and cofunctioning of powers. 

The order of science (genetics) and the order of philosophy (anthropology) involve different aspects of human 

being. In his introduction to the subchapter of Granice życia he has no doubt that in the epoch of increasing 

                                                           
41  Tamże. 
42  Tamże.  
43  Tamże, s. 121. 
44  Tamże, s. 122. 
45  Tamże, zob. też, J. Pawlica, Aksjologiczność natury człowieka, w: Etyka i moralność, Warszawa 1990. 
46  Tamże. 
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ethical issues of contemporary times (including also such fundamental issues as the moment of conception and 

the development of human person), one needs to accept the importance of the man's objective moral nature 

originating from the theory of moral order. It is, therefore, something obvious that by accepting the concept of 

human being as a complexity of substantialist form and matter, Ślipko-Christian moral philosopher relates 

his inquiries concentrating on the man understood as a personal being and the subject of morality constituted 

wholly in what is defined by appropriate for him humanity. Asking about the origin of the index substance, 

Ślipko appears in the background of the truth about the Maker, the man as an independent being (acting and 

being the cause of a series of results) and refers to the genesis of conscious and free man-person-being arise, the 

being in which different powers coact (in the process of goals' realization). In other words, he takes up a com-

plex and difficult problem of animation which (even on Christian interpretation grounds) is captured diversely, 

sometimes at odds with fundamental canons of the Roman Catholic philosophy of the man. 

Considering the most up-to-date data of biological sciences, Ślipko emphasizes that it is this biological, ma-

terial aspect of human being that is grasped in an appropriate for itself ratio to the entire man (in which the 

non-material element «soul» determines his humanity), while being formed as a psycho-physical being during a 

nine-month process before appearing in the world as an independent being – that is the one that does not 

require any protection and vital help of his mother's womb. 

In his lecture, Prof Ślipko follows the earliest (in both its ontic and temporal sense) stages of that psycho-

physical being appearance (embryonic stages). The greatness of knowledge, the author of Granice życia states – 

has paradoxically led to the emergence of contradictory points of view, peculiar lack of knowledge on – discus-

sed since the times of Aristotle and the Middle Ages – the moment in which soul (the non-material element) 

combines with organic foundation – that is animation. It is very difficult indeed to point out precisely that 

moment of human person coming into being. According to T. Ślipko, such disputatious standpoints (even 

within spiritualist presentations) eliminate unambiguous presentations, causing even more mysteries around 

that. It would not be a problem – Ślipko writes at one point – if all the supporters of the man's spiritualist 

comprehension agreed unanimously that the moment of conception of that being stands for the moment of all 

man coming into existence (the one consisting of the body and the soul). The moment of death then would stand 

for the end of existence of such personal being as a whole. This is not the case on the grounds of the concept of 

animation though. Ślipko goes through a historical review of standpoints, concentrating mainly on the way this 

issue is presented by Aristotle and St Thomas Aquinas. It is a characteristic feature of the way the index 

problem is understood by them that the moment of animation is ”moved” to a later period than the moment of 

conception. The main reason for this option is – according to Ślipko – the truth shared by those philosophers 

who maintain that the man's coming into being somehow implicates or points out a gradual transformation of 

substantialist forms. This, in turn, stands for the process of going through the vegetative to sensory and spiritu-

al (rational) forms. However, the index standpoint is rejected and has no followers. But the problem of anima-

tion is still real in light of new biological facts confirmed by genetics. 
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In these deliberations I am going to present the relationships between philosophy and so-

me other fields of human activity, such as science, religion, social life, and finally art and 

literature. Therefore, saying about the relationships between philosophy and non-philosophical 

fields, one might mean both theoretical disciplines, that is the ones for which knowledge is a 

basic aim, and also practical fields for which the final aim is to transform reality, whereas 

knowledge is treated here only as means to reach this aim. Both these kinds of the relations-

hips exert serious influence, first of all, on philosophy itself, that is why they seem to be equ-

ally essential for understanding what is a philosophical reflection and the way it develops. 

Their elaboration is actually a purpose of the present work.  

While the approach of philosophy both to individual sciences and also to science as such  

has constituted an object of the philosophical discussion for a long time, the relationships 

between philosophy and the practical fields do not seem, at present, to arouse so vivid inte-

rest. Except for currents being on the periphery of the contemporary discussion, such as 

Marxism or various branches of ecological philosophy, philosophy does not get involved 

directly in actions aimed at transforming social life. This fact makes up one of the features 

distinguishing philosophy at the turn of the 20th and 21st centuries from deliberations from 

the first half of the 20th century, because at that time it was generally believed, both in philo-

sophy and first of all among educated elites, that philosophy could transform reality accor-

ding to its own theses. That conviction was strongly present not only in Marxist philosophy 

but also in political philosophy of that period and in these philosophical currents which 

strived to theoretical purposes exclusively. And this, in turn, was manifested in cognitive 

optimism and a belief that when philosophy is only cleared from “unscientific” elements, 

then undoubtedly attainment of the truth about reality will be possible.  
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Nowadays that cognitive optimism in philosophy already belongs to the past. While one 

might seek the causes of this condition of things, on the theoretical plane, in the fact that 

assumptions underlying such currents as phenomenology or analytic philosophy were not 

successfully realised, whereas on the plane of the relationships between philosophy and social 

life, a defeat of the great twentieth century projects of the reconstruction of society seems to 

be a decisive factor. However, there are also plenty of opinions that not so much specific 

projects were defeated as the whole Enlightening philosophical paradigm underlying a 

conviction that scientific knowledge is the only tool serving the improvement of mankind’s 

fate.  

In these deliberations first there will be discussed the relationships between philosophy 

and different fields of knowledge, then the relationships between philosophy and practical 

fields, to which except for understood widely politics I also include religion for the reason 

that knowledge about reality is not the aim of religion, but the practical realisation of definite 

values. My aim is not to search an answer to the question whether philosophy has kept its 

ability to impact reality or to what extent it can effectively oppose to threats for a human 

being resulting from processes setting in the world at present. I try however to show these 

areas towards of which philosophy has to take a definite position, defining itself simulta-

neously.  

However, before we begin to discuss the specific kinds of relationships and problems as-

sociated with them, it is worth dedicating several words to explanation what we actually mean 

while saying about the relationships between philosophy and different fields. Both philo-

sophy and all remaining fields show, however, such a degree of complexity and diversities 

that the analysis even of the small part of the relationships which they are connected, would 

be an unfeasible task. That is why I will also take into account not all relationships which can 

be established between philosophy (or also its individual components) and individual practi-

cal and theoretical fields, but the relationships between philosophy, treated as a certain entire-

ty or no more than the set of several main currents, and those fields also formulated as entire-

ties.  

One can look into the relationships between philosophy and different fields from different 

points of view. One can look at them, e.g., from the point of view of the ability of philosophy 

to influence these fields and simultaneously to be subject to their influence. Such a problem 

formulation has, however, to lead to the conclusion that certain philosophical ideas affect 

certain human views, attitudes and actions, and they are shaped under the influence of exter-

nal, meta-philosophical circumstances simultaneously. This is not with certainty a revealing 

conclusion on the plane of meta-philosophical deliberations, though obviously the object of 
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historical investigations remains the issue of specific forms of manifesting these relationships 

in individual periods and places.  

One can also, however, formulate the relationships between philosophy and different 

fields from different points of view, e.g., from the point of view of a meaning of the given 

field for the individual currents of the philosophical reflection. Looking from this perspective 

we can distinguish fields “important” to philosophy and the ones which have not aroused any 

larger interest of philosophers so far. Let us underline that it concerns “importance” in the 

sense of the interest which the given field arouses, and this interest is connected with 

involvement of that field in the principal problems of philosophy. For example, social rela-

tionships, the structure of society and the power relationships make up an essential object of 

the philosophical thought because many philosophers actually see in society the main source 

of evil. However, life (in the biological sense) has never become an object of systematic study 

on a wider scale, despite that our organism is for our existence as important as our social 

relationships.  

One can also look at this relationship from the opposite perspective, i.e. from the point of 

view of a meaning which philosophical thinking or knowledge of basic philosophical tenets 

has for the individual spheres of life. Philosophical knowledge plays a larger role in humani-

stic sciences than in exact sciences. For a politician the skill of justifying his theses, a correct 

formulation of conclusions, and also general knowledge of philosophical conceptions refer-

ring to politics have, beyond all comparison, a larger meaning than for an official etc.  

In the case of some fields as mentioned above politics and also, e.g. literature and art, one 

might simply say about interpenetrating of certain philosophical ideas, and ideas appropriate 

for those fields. Not only solving temporary problems is a politician’s task but also reforming 

state structures in such a way that they could better and better serve society and an individual.  

If we think now what means that better and better, then we will come to a conclusion that 

always some philosophical conception of society is underlying reforms aimed at transforming 

social relationships, and politics becomes simply one of the tools of realisation of the concep-

tion. Therefore, one can treat politics aimed at social reforms, and based on a definite vision 

of the ideal society, as a kind of an extension of philosophical deliberations for a sphere of 

practice. Many literary works and works of art make up, in turn, a form of expression of 

philosophical ideas, and in their case a layer of aesthetic values, at least in the creators’ inten-

tion, performs a secondary function.  

One can also formulate the relationships between philosophy and different fields from the 

historical point of view. At present, many fields of knowledge which have become indepen-

dent scientific disciplines were parts of philosophy in the past, and in consequence history of 
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these disciplines coincide with history of philosophy. Psychology and logic which became 

independent just at the end of the 19th century are the most prominent examples in this re-

gard. This process is also proceeding at present, and to the appellation of independent scien-

tific disciplines already aspire even such “philosophical” fields as aesthetics or ethics.  

Finally, one can formulate the relationships between philosophy and different fields of 

human activity either from the point of view of philosophy or from the point of view of 

those fields.  

Then we can say about the approach of philosophy to science, religion, politics, culture, 

technique etc., or also about the approach of some of these fields to philosophy. In fact, a 

key meaning for philosophy has a clear answer to the question about its approach to different 

fields of life, therefore, this very problem will constitute a subject of the present deliberations.  

However, before we go to closer analysis, let us turn our attention to that one can under-

stand a question about the approach of philosophy to different fields in two principal ways: 

as the question about what is this relationship, and as the question about what kind of an 

approach we find as appropriate, or also, in different words, what should be the approach of 

philosophy to different fields.  

In the first case we ask about a certain condition of things found in a definite period of 

time, so this is the question rather for a historian of philosophy than for a creative philo-

sopher. But if we relate this question to the present philosophy (not in the sense of the philo-

sophy of 20th century, but in the sense of the current condition of the philosophical discus-

sion), and then, as a matter of fact, a number of difficulties combining with the diagnosis of 

the condition of philosophy (as actually every field of knowledge)arise here and now.  

In turn, a decision what should be the approach of philosophy to different fields, admit-

tedly does not predestine what that approach really is (as that not every theoretical assump-

tion is successfully realised in practice, or its realisation also brings different results than were 

expected initially), however, it allows to realise the fact what kind of a theoretical reflection is 

acknowledged in the given time, or in the given philosophical environment for philosophy in 

the exact meaning of this word, and which one for pseudo-philosophy. 

It is also worth remembering that an expression a field of knowledge or a field of activity (action) 

is a vogue notion. At times of progressive specialisation, the amount of autonomic scientific 

disciplines is rising very rapidly, and the amount of scientific knowledge within the frame-

work of these disciplines also increases. Nowadays, such experts who are able to master the 

whole of knowledge from such fields as physics or biology, do not exist, much less such 

philosophers who would be able to master such knowledge either do not exist. Therefore, 

when we speak about philosophy of science or philosophy of individual sciences, then we 
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should remember that it does analyse all sentences of which sciences consist of, but it only 

examines epistemological sense of those sentences and the method applied in these sciences. 

And, this in turn, means that the increase of knowledge and the progress in individual scien-

ces have no significant meaning for philosophical deliberations over these sciences, while 

conceptions formulated several dozen years ago, so in the period when the then universally 

accepted theories were rejected a long time ago, are still relevant today. 

You should also pay attention to the important distinction on the plane of the relations-

hips between philosophy and different fields, namely, to the difference between an investi-

gative approach and an approach resulting from the need of self-determination of philo-

sophy. In the first case philosophy treats individual disciplines the same way as it treats its 

own problems, so it makes them the object of its own deliberations. Because philosophy has 

neither an object nor a method established, every field of human life and every fragment of 

reality might become the object of its interest (though, as I mentioned, the history of philo-

sophy shows that certain fields arouse larger interest, but other ones lesser interest or even 

none at all). 

Asking about the relationships between philosophy and other different fields in order to 

distinguish philosophy from different disciplines, it is usually carried out some kind of a 

comparative analysis aiming at identifying similarities and differences between philosophy 

and the chosen fields. Those similarities and differences are identified particularly with refe-

rence to philosophy and science (or individual sciences), and they aim to answer the question 

whether and to what extent philosophy is a science (and if it is one, then to what group of 

sciences it is necessary to classify it). In this way the place and the aims of philosophy were 

defined, first of all, by positivists for who philosophy is either one of sciences or it also be-

comes recognised for an exceptional field (with regard to the level of the object’s generality), 

fulfilling, however, requirements of scientificity.  

It does not seem, however, that this kind of a comparative analysis could bring cognitively 

valuable results. It is reflected by the fact that many fields being today independent sciences, 

in the past were parts of philosophy. It turned out that the knowledge about the objects 

which they tried to acquire by means of a philosophical speculation one might acquire thanks 

to the use of the scientific method, moreover, this knowledge allows to better understand 

these objects than philosophy would be able to make it. In consequence, it stems from the 

fact that all decisions concerning differences between science and philosophy are fluid and 

temporary because we are unable to state which areas constituting a domain of philosophical 

inquires will become independent empirical sciences in the future.  
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One can also formulate the relationships between philosophy and science from the point 

of view of the meaning of philosophy for science. The views are also divided on the issue. 

The analytic philosophy sets itself a task to attach clear meanings to the notions, which is 

supposed to contribute to changing insensible statements to sensible ones, and pseudo-

science to science. Phenomenology tried initially to reach the primitive, fundamental sources 

of cognition, wanting in this way to form the basis for justifying scientific knowledge as relia-

ble knowledge. There is no lack of movements in the contemporary philosophy aiming at the 

analysis of these fragments of human experiences which do not undergo objectivising being, 

after all, the condition of scientific cognition. Such movements as Marxism, personalism, 

existentialism or postmodernism regard as valuable only such a reflection which leads to 

better understanding of the world which is now de facto a kind of self-cognition. The rela-

tionship with science is severed, or as in Marxism, it is based on different principles, and 

science itself becomes regarded as the repressive factor that restricts personal freedom.  

Taking position towards different fields of knowledge makes up the condition of self-

determination of philosophy, that self-determination is not, however, the aim in itself. Defi-

ning itself towards different fields of knowledge, philosophy also sets the boundaries of its 

own capabilities and cognitive competences, including and excluding beyond these bounda-

ries definite kinds and fields of cognition. The question whether it is necessary to practice 

philosophy in the scientific way, regarding the mind as the only cognitive tool, or if it is suppo-

sed to provide answers to the questions which science is unable to answer, or finally, using 

intuition as an equivalent tool of philosophising, to replace religion in its function of giving 

the sense to the world, requires taking a definite position towards science, and at the same 

time it also implies such a position.  

Despite the fact that self-determination of philosophy is accomplished through defining 

the relationships between philosophy and science and different fields of life, but defining 

those relationships does not seem to be a sufficient condition for the self-determination of 

philosophy, as philosophy has, first of all, to take a definite position towards itself. That self-

reference of philosophy to its own aims goes beyond the framework of deliberations over 

relationships between philosophy and different fields. However, it is necessary to mention it 

because, in fact, it determines the approach of philosophy both to science and to the practical 

fields for which philosophy provides both justifications and also aims of activities.  

Let us get back, however, to the issue of the relationships between philosophy and science. 

Namely, the problem of these relationships as the philosophical problem appeared in philo-

sophy only at the end of the modern period, and was one of the main issues of philosophy of 

the 20th century, which generally speaking, was in favour of scientificity, or at least for kee-
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ping a close relationship between a philosophical reflection and science. This problem was by 

no means solved, and great twentieth century philosophical projects, having their roots in the 

conviction that it is necessary to practice philosophy as every other field of knowledge is 

practiced, have failed. That is why one can venture a thesis that at present it becomes more 

and more urgent the need of another deliberation of the relationship between philosophy and 

science on the one hand, and philosophy and religion (or also a myth) on the other hand, and 

defining these relationships in such a way that a part of philosophical self-consciousness also 

became a failure of philosophical projects formulated at the beginning of the 20th century. 

Obviously the approach of philosophy to such fields as science, literature or politics is one 

issue, and the approach of these fields to philosophy is something else. Philosophers someti-

mes have the feeling that philosophy is a field underestimated by the representatives of diffe-

rent fields of knowledge. It stems certainly from the fact that any philosophical decisions 

concerning these fields have a direct influence on them, so they neither contribute, e.g. to 

new discoveries nor to the formulation of new theories, nor they set research directions etc. 

If we, however, speak about the approach of science and individual sciences to philosophy 

then we might mean not only that direct influence and views on philosophy expressed by 

experts from various fields, but the objective meaning of philosophical problems for those 

disciplines. In other words, science is based on (as also the practical fields about which I am 

going to say in a moment) the definite philosophical assumptions which require the philo-

sophical justification, but lack of such a justification becomes the cause of vagueness concer-

ning both these bases themselves and also the statements formulated in the framework of 

these fields.  

It seems purposeful here to make a distinction between two relationships, the relationships 

between philosophy and natural sciences, and the relationships between philosophy and 

humanistic social sciences. The problem of those relationships becomes far more complica-

ted in the case of the second group of sciences because their subject coincides in principle 

with the subject of philosophy. Namely, one can also seek affinity between the present philo-

sophical reflection and different fields of knowledge on the plane of the subject of these 

fields. One can comparatively easily and unambiguously define this subject only for natural 

sciences, however, in the case of social humanistic sciences and philosophy, this problem 

seems to be far more difficult, because this subject is, generally speaking, man and his arte-

facts.  

Nonetheless, one can admittedly present here an argument according to which every of 

individual sciences formulates only a certain fragment of that subject and applies an research 

investigative method characteristic of itself, but philosophy formulates man in his whole 
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complexity as the unity, moreover it does not possess any established method, however, that 

argument can be easily refuted. If the only aim of philosophy were cognition of man in the 

most possible general way, then this field would be simply a kind of generalisation or also the 

synthesis of results of the individual sciences, but philosophy itself would also become scien-

ce.  

In contemporary philosophy of man, comprehension of this kind of tasks of philosophy 

does not have many followers. The conviction predominates that the philosophical reflection 

admittedly formulates man as a certain uniform existence, however, for this reflection is 

necessary providing such knowledge, or also such understanding which individual sciences 

are unable to provide. This view is combined, in fact, with the conviction that philosophy 

cannot make do with thinking about man such as he appears here and now, but it should 

undertake the reflection over the ideal of humanity, that is over such a human being as he 

might be.  

Philosophy is not the only field which constructs the definite ideal of humanity and encou-

rages us to its realisation. Such an ideal is also provided by religion, hence arises the necessity 

of defining the relationship between religion and philosophy. They sometimes say about 

philosophy that it is originated from a myth or replaces that myth. Is however the approach 

of philosophy to the myth the same as the approach of philosophy to religion? Namely, it 

seems that making a strict distinction between religion, as the system of beliefs, and a myth as 

a certain picture of the world, is necessary. The difference between a myth and religion also 

consists in this that ethical orders do not stem from the myths, while religion creates general-

ly its own ethical systems requiring from its believers respecting definite values. From this 

point of view the Ancient Greeks did not possess the myths, but actually religion, that is a 

certain set of beliefs recognised by them for true representation of reality. Those beliefs be-

came the myth when they were questioned by philosophy, or by a different system of beliefs. 

So if we speak about the approach of philosophy to religion, then we should remember that 

religion is not the set of myths, but beliefs, that is convictions accepted as the true picture of 

the world.  

One can distinguish several principal kinds of the relationships between philosophy and 

religion in history of philosophy. One can make an assumption that first philosophy and 

religion exist independently of themselves and do not have any common points. Second, one 

can recognise that the irremovable contradiction exists between philosophy and religion and 

because of that contradiction philosophy and religion remain in the conflict manifesting with 

the mutual rejection of propagated truths. However, the opposite view according to which 

religion and philosophy aim to the same purposes is also possible, therefore philosophy can 
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become the tool of religion, and religion – can confirm theses of philosophy. This position 

occurred in history of philosophy in a stronger version according to which it does not set any 

difference between philosophical cognition and religious one, and a weaker version claiming 

that philosophy and religion remain admittedly separate fields, however, it cannot set any 

contradiction among the truths propagated by them. 

Except for Christian philosophy which, however, is practiced peripherally to the main cur-

rent of the philosophical discussion, contemporary philosophy has towards religion a critical  

or an indifferent character. The criticism does not turn against the religion directly, but 

against the endeavour of philosophy to creating the worldviews and effacing thereby a boun-

dary between knowledge and belief. It is assumed that to distinguish the criterion allowing 

cognition of knowledge from beliefs, scientific cognition from meta-scientific one, reason 

from intuition, is obvious and does not require any analysis.  

Meanwhile, this assumption does not seem to be obvious at all, since it is often hard to 

state in the case of individual statements whether we have to deal with scientific knowledge 

or also with the irrational conviction which is not possible to justify. It is a proven fact that 

certain philosophical convictions are at present universally shared, despite that, so far no 

satisfactory justifications for these convictions have been found. These views, to a lesser 

extent, concern the relationships between philosophy and science, however, they are clearly 

visible at the meeting point of philosophy and various practical fields.  

Certain elements of philosophy are included in the theoretical justifications of every, even 

the most insignificant and mundane field of human activity. We can always ask to what pur-

pose the given kind of activities strives, and then wonder over the sense of this purpose and 

its relationships with other purposes etc. However, in some fields of life, philosophical justi-

fications play a more important role than in others. They are first these fields of activity 

which results of actions not only deal with the acting object itself and its closest surroun-

dings, but the whole of societies. One can point out many fields of human activity which a 

main aim is making changes in the surrounding world concerning large human groups. Philo-

sophy forms the basis of these fields not only as a theoretical possibility of giving the final 

meaning to definite actions, but first of all as a goal setting tool for these actions. Except for 

politics (by which I mean actions aimed at reforming society and state as entirety) one can 

mention here, for instance, pedagogy, economy or technology.  

Due to the meaning of philosophical decisions for these fields, social life is one of the are-

as of theoretical and practical interest of philosophy. Nowadays, society is the object of rese-

arch of many various scientific disciplines, therefore philosophy does not occupy a privileged 

position as the field explaining a found condition of social relations. Sociology studies society 
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as such, yet all different social and humanistic sciences actually refer to certain fragments of 

social life or also study the objects which are the products of society. What therefore can 

philosophy say about society?  

To some extent, deliberations over social life constitute an element of philosophy of man, 

however, they go beyond this philosophy simultaneously and realise their own aims. In fact, 

the relationship of understood widely social philosophy with philosophical anthropology 

stems from the fact that an individual makes up an element of society, therefore his individu-

al existence is proceeding in conditions created by this society. If social life becomes the 

source of obstacles making impossible realising basic values, then the task of philosophy is 

the identification of these obstacles and indication of the ways of their removal. While acting 

in the values’defence and demanding respect for them in the various fields of social life, phi-

losophy is acting in man’s defence thereby. We enter here in the area of philosophical an-

thropology which, in fact, is not identical with philosophy of values. This field aims at, on the 

one hand, defining who is man and in what relationships he remains to surrounding him 

world (including the world of values), and on the other hand, he wonders what conditions 

should be fulfilled that unhindered and autonomic development of man would be possible. 

Undertaking deliberations over the second group of problems, anthropologists notice that 

these conditions generally are not fulfilled, and man is in danger in his humanity both by 

surrounding him reality and his own subjective approach to this reality.  

Among factors threatening man one can now distinguish threats connected with the human 

condition, that is characteristic of man impulses, needs, fears, limitations, and threats actually 

connected with the current context in which the individual lives. It concerns the fact, in the 

second case, that man always remains a member of the definite community, and becomes 

shaped by this community. He has to accept values and norms binding in it, he learns the 

definite way of the perception of the world, adopts system of convictions valid in this com-

munity, in one word, he becomes like the remaining individuals creating the community. 

There is no wonder that many philosophers have seen the tool for improvement of the in-

dividual in the change of social relations, or at least an elimination of touching him evil. Plato 

was the first who demanded a thorough reconstruction of society, who even made an attempt 

of the practical realisation of his vision of perfect society, then, especially in the modern 

period, next ideas began to appear.  

As J. Szacki has noticed, two groups of social reformers existed in history of philosophy, 

differing both regarding a direction of the transformations as to the method of these trans-

formations.  
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The followers of slow evolutionary changes belong to the first group, taking into account 

accessible in the given moment possibilities and making purposes conditional on present 

society’s condition.  

The followers of social utopias belong to the second group, that is projects of the radical 

social transformation consisting in destruction of the found social relations and replacing 

them with an entirely new, better structure.  

Has philosophy of the beginning of 21st century kept the belief in possibility of the recon-

struction of the social structure and elimination of evil from social life? Obviously an exagge-

ration would be the statement that philosophers do not notice threats for an individual asso-

ciated with social life. Many authors pay attention to the direct and indirect results of deve-

lopment of technology (destruction of the environment, atomic weapons, trivialisation and 

formalisation of inter-human relationships, endeavour to material success etc.). Changes are 

also set in our way of perception of the world. The mass media trivialises the perception of 

reality and makes an individual indifferent to the content of what was broadcast. A mass 

media information which contemporary man receives admittedly concerns a wide scale of 

problems, however, they represent none of these problems in a systematic and deepened way. 

The important information, often referring to serious ethical issues, is interlaced with the 

information about insignificant matters and light entertainment materials. In consequence of 

mass media activities the average man admittedly knows about the world incomparably more 

than several generations back, however, he loses a sense that what the media presents is as 

authentic as his own life.  

Finally, disturbing processes set in philosophy itself. Nowadays, we are supposed to deal 

with far advanced institutionalisation and professionalisation of this field (as actually all rema-

ining ones).  

It breeds the temptation of conformity and reaching various kinds of compromises, and 

instead of sincere, brave assessments and ideas we hear what the owners or the administra-

tors of the scientific and didactic institutions desire to hear. The specialisation is proceeding, 

and communication for representatives of related philosophical disciplines is harder and 

harder. Philosophy, which originally is supposed to be a general field formulating the whole 

of human experience, is divided into several branches, but it is harder and harder to state that 

they constitute philosophy in the exact meaning of this word.  

This is certainly one of the causes for which diagnosing threats for man’s development is 

easier for philosophy than indicating means having the task of eliminating these threats. This 

statement concerns in particular the present condition of philosophy which differs from 

previous philosophy in that it almost entirely gave up creating brave visions encompassing 



Wojciech Słomski 

 

Lumen Poloniae – NR 1/2014 

28 

the whole of the social life. Philosophy in first years of 21st century either has plunged itself in 

detailed notional analyses, or eventually has focused on the causes of failures of the hitherto 

existing attempts of realisation of the utopian social projects, or finally it deals with historical 

problems. 

The Marxist philosophy has kept the closest relationship between philosophy and social 

reality beyond any doubt. Marxism worked out its own theory explaining history of mankind 

beginning from tribal communities, through the period of slavery, feudalism, capitalism, to 

communism which, according to Marxists, had to make up the crowning achievement of the 

evolution of society.  

The Marxist vision of the perfect society differs from different Utopian projects in that it 

is based not only on the philosophical speculation, but also on thorough economic analyses. 

Therefore, we have in Marxism, on the one hand, the assumption that possible or even ne-

cessary is foundation of society close to the ideal, and on the other hand, detailed economic 

analyses which seemed to confirm this assumption.  

One can venture a thesis that contemporary political philosophy is in a similar situation, in 

which was Marxism in the communist countries. Marxists thought that foundation of the 

communist states makes up the realisation of the Marxist vision of the ideal society, it was 

also commonly believed that mankind actually reached the final and the highest stage of its 

development, and for the theoreticians of Marxism remained only identification of possible 

imperfections and making the system closer and closer to the ideal. This conviction broke 

down only when the communist countries turned out to be economically inefficient and that 

they were unable to solve social problems which were solved in capitalism with easiness.  

In contemporary non-Marxist political philosophy compete various theories explaining 

what relationships should be between authorities and citizens, but yet none of the theories of 

the main current question the liberal democracy as the only form of rules based on values 

which are possible to justify theoretically. The cause of this condition of the things seems to 

be the fact that liberal democracy is universally recognised for the system reconciling conflic-

ting businesses in the most perfect way and assuring maximum of respect for individual free-

dom. Because meanwhile in the developed countries, in which contemporary political philo-

sophy is being developed, the liberal democracy is actually prevailing, therefore philosophers’ 

efforts do not aim at establishing how the ideal system of authorities should look like, but 

they aim at finding optimum justifications for the system which is prevailing at present. 

Therefore, instead of seeking a conception which would indicate shortages of the present 

liberal democracy and propose alternative solutions, political philosophy makes do with the 

ascertainment that democracy in such a shape in which it functions in the majority of develo-
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ped countries at present, constitutes the final and the most perfect stage of the evolution of 

political systems. Similarly, as Marxist philosophers in the former communist countries, the 

present theoreticians of democracy focus, first of all, on exposing imperfections of the sys-

tem and searching for theoretical bases justifying the superiority of democracy over alterna-

tive political systems.  

The development of events in the whole world during the last several years has shown that 

maybe the efforts aiming at finding this kind of justifications are not the most important 

matter at present. A crisis in the sphere of finances turns directly to the crisis of authority and 

the crisis of democracy which political philosophy is unable to describe and explain even with 

help of the notional apparatus existing at present. Coming into being twentieth-century totali-

tarian systems one could explain by appearing an attractive ideology from the point of view 

of the contemporary societies, however, nowadays we do not have to deal with the threat of 

ideologies, but with processes belonging to the essence of democracy. One can admittedly 

encounter with a view that growing for several years economic crisis was caused in fact by 

departure from certain elementary principles regulating social and political life, such as the 

principle of honesty, justice, responsibility etc., however, that opinion makes up only genera-

lisation of current observations and does not explain whether we have to deal with certain 

aberration of the liberal democracy at present, or also with a moment making up the natural 

and inevitable result of the evolution of that democracy. A comparative analysis aiming at 

proving the positive and negative aspects of the various kinds of political systems is almost 

absent, starting from democracy, through the various forms of authoritarianism, to totalita-

rian systems.  

If such an analysis appears, then it has an exclusively pragmatic character, i.e. it strives to 

establish which of existing systems are more effective in solving definite kinds of aims, but it 

is not, however, an ethical analysis aiming at understanding whether in certain circumstances, 

a certain form of authoritarian or totalitarian rules does not make up, from the point of view 

of an individual, more rational choice than democracy. It is necessary to be afraid that politi-

cal philosophy will be unable to avoid these kinds of questions in coming years.  

In history of philosophy the sources of the moral evil were sought not only in the social 

relationships. The followers had and still has the view according to which the external world 

is not the source of evil, but our attitude to this what happens to us from the side of this 

world. Therefore, wanting to make man’s life better and to free him from evil inevitably 

connected with his existence in the world, philosophy sought the means by which the change 

of our approach to reality would be possible there. Practicing philosophy was the method 

allowing to attain this purpose. Our life - Epicurus thought - does not need baseless theories and groun-
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dless beliefs, but it needs knowledge which would allow us to live calmly. Epicureanism, and also stoicism 

to a lesser extent, postulated that man acquired the skills of distancing himself from the 

world, perception of the events, so to speak, from the external world without getting ex-

cessively involved in the course of events. The knowledge acquired thanks to the philosophi-

cal thought was supposed to constitute only the means to reach this aim, meanwhile the 

appropriate aim there was a certain internal condition of the spirit which achievement requi-

red systematic work over oneself.  

Would philosophy be able to work out today the system of rules and guidelines allowing 

an individual to overcome anxiety resulting from the present style of living? It seems that it is 

necessary to answer this question negatively due to several reasons. Firstly, the conviction 

prevails in the present philosophy that cognition of reality is the first philosopher’s aim, but 

not the change of his own attitude towards it. At present, exact distinction between philo-

sophy and a myth is kept strictly, and this distinction did not exist in the antiquity. Appearing 

of twenty-century ideologies caused that we approach to all attempts of building the 

worldviews at present distrustfully, the elaboration of such worldviews seems meanwhile the 

necessary condition of changing of one’s own attitude towards the world. As I have mentio-

ned nowadays the status of philosophy is entirely different, also the conditions in which it is 

practiced and motives inducing scholars to undertaking philosophical deliberations are also 

entirely different.  

However, the factor which, to the greatest extent, limits philosophical attempts to show an 

individual the ways for happy life and internal improvement seems to be development of 

contemporary psychology. In different words, philosophy lost the ability of bringing consola-

tion, not because everything regarding the matter has already been said, but because of ne-

cessity of making a clear distinction between the competences of philosophy (and a philo-

sopher), and the competences of psychology. Even existentialism which as the object of its 

analyses made man’s situation in the world, made do with the formulation of definite theses 

explaining this situation in which the most important thesis turns out to be the statement that 

man can make nothing to give the sense for his own existence, however, he has to live despi-

te the lack of the sense of his own existence. It is hard, however, to expect that philosophy at 

21st century will manage to overcome the negative consequences of this kind of specialisation 

in the framework of science.  

Simultaneously, however, it is not possible to deny that an approach of philosophy of 21st 

century to life, both in a social dimension and in an individual one, is marked by a desire to 

eliminate evil and make the individual’s existence more tolerable. Understanding reality is not 

the aim of philosophy in this scope, but understanding reality as it should be, hoping that 
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thanks to it, understanding reality, both in the individual’s dimension and the social one, will 

become as it should be. Due to the causes which I have mentioned, contemporary philo-

sophy is unable, however, to realise this aim.  

The attitude of philosophy towards existences which existence it postulates itself is a sepa-

rate issue. The ethical and aesthetical values or also objective laws ruling history of mankind 

are an example of such existences. Philosophy first discovers those existences, studies their 

properties, the ways of appearing, and then postulates definite principles regulating our 

approach to these existences on the basis of these findings. Already Greek philosophers tried 

to find for values a definite place and a function within the framework of the whole human 

experience. Plato believed, e.g. that beauty appears always together with good and truth, that 

is why art cannot present beauty if it does not present good and beauty simultaneously. Ina-

smuch as much Plato criticised art for this that it disfigured the world of ideas, providing 

approximations of the objects which are already only approximations themselves, different 

thinkers did not attribute to art any influence on reality, or they defined for it a strictly defini-

te educational function. The Marxist philosophy about which M. Gołaszewska wrote that it 

opposed radically to the Kantian thesis about the disinterestedness of art, formalism and great theories recogni-

sing art for the characteristic fun is an example here.  

To movements defining functions and responsibilities of art and literature to their audien-

ce members, it would be appropriate to include also phenomenology which underlines the 

connection between works of art and the world of values and their function of visualising the 

values.  

It does not seem that philosophy possesses at present a uniform system of views on es-

sence and functions of values. However, it is worth turning attention to the approach of the 

present philosophy to literature and art, because in this area has occurred a fundamental 

breakthrough compared with earlier periods of development of philosophy. It seems that a 

thorough change which has occurred in the framework of the approach of philosophy to 

literature and art in the 20th century was caused, on the one hand, by appearing new research 

tools (phenomenology), and on the other hand, by different perception of function and mea-

ning of literature and art in culture. To these fields to the end of 20th century were attributed 

the functions of describing and commenting reality or an educative and a didactic function. It 

turned out at the moment of appearing the modern mass media that functions, which have 

been fulfilled by art and literature so far, are much better fulfilled by the mass press, radio and 

television, as a result of which appropriate for literature and art forms of expression could 

have been used as a carrier of the philosophical content, which the function has had a margi-

nal meaning so far.  



Wojciech Słomski 

 

Lumen Poloniae – NR 1/2014 

32 

Effacing the difference between philosophy and literature does not seem to stem only 

from the fact that philosophers express their views in the form of literary or quasi-literary 

works. An equally important cause seems to be the fact that literature entered these areas of 

philosophy, of which philosophy had given up for the sake of objectivism and scientificity. One 

can also discern here influences, on the one hand, of individual sciences which are far more 

effective way of cognition of the social reality than literary or philosophical statements based 

on popular, accidental observations, and on the other hand, occurrence of the mass media 

being the contemporary mirror of reality. 

The literature was pushed of these areas which neither science nor the mass media are able 

to fill in. It is supposed to expose a certain truth about man, however, only such a truth which 

one cannot attain in a different way. The principal difference between present literature and 

older one actually consist in it. Certain elements of literary quality or literary forms have been 

also applied to philosophy for a long time, however, they have expressed contents possible to 

present in the form of the conventional philosophical lecture. At the 20th century, literature 

and art began to be treated not only as a kind of artistic expression, but also as a kind of the 

linguistic code, with the help of which an expression of contents, impossible to express in 

traditional philosophical discourse, became possible. That process of transformation of the 

function of literature, from an aesthetic and entertainment function to the philosophical one, 

started as a matter of fact considerably earlier because already in the period of the Enligh-

tenment. In principle, at the 20th century also disappeared these functions which literature 

performed through whole the 19th century.  

It is hard to estimate for the time being to what extent that change of the function of lite-

rature and effacing the boundary between literature and philosophy was favourable for philo-

sophy, and to what extent was harmful. From the point of view of strict philosophy, the phi-

losophical statements similar in form to literary texts remain senseless ones, however, from 

the point of view of philosophy seeking the new forms of communication, the statements of 

the scientific philosophy are worthless because they do not say anything essential neither 

about the world nor about us. One can admittedly postulate the need of closeness of both 

these ways of philosophising, one can also point out the single philosophers who undertake 

such attempts, nothing, however, at present indicates that this kind of closeness would be-

come one of trends characterising the 21st century philosophy.  

Other problems procures the question about the relationships between philosophy and 

culture. We can understand for culture the whole of man’s products in the given historical 

moment, or in the given epoch or some fragment of this entirety (Greek, Christian culture 

etc.). So we can now ask with reference to culture as entirety or to “some” culture about the 
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relationships between philosophy and culture but both these questions are also combined 

with different problems and lead to different conclusions. When we namely ask about the 

relationships between philosophy and culture in the sense of the whole of human products, 

then we ask about the place of philosophy in that culture, so this is, saying roughly, the same 

question which we try to answer in these deliberations.  

However, the issue of the relationships between philosophy and individual currents in cul-

ture or also between individual cultures is something different. Then we treat philosophy and 

those currents or cultures as the separate kinds of objects, therefore, a question about the 

relationships setting between them leads to different conclusions than a question about the 

place and role of philosophy in culture (or in European culture). Therefore, we can ask about 

an approach of philosophy to mass culture, Christian culture, particularly to extra-European 

cultures developing independently of European culture. The philosophical reflection also has 

to take place here simultaneously to the study carried out in the framework of different fields 

such as ethnography, sociology, history, religious studies etc., taking advantage of achieve-

ments of these fields and simultaneously considering these areas of those cultures which 

undergo cognition with difficulty, i.e. the individual sciences.  

A postulate of undertaking interdisciplinary research, both in problems located at the mee-

ting point of philosophy and in different scientific disciplines, and belonging to basic philo-

sophical issues seems still relevant today. The interdisciplinary character cannot, however, 

exclusively come down to the general knowledge of different than philosophy fields of 

knowledge, because such knowledge is either superficial or limited to the comparatively small 

segment within the given discipline. The principle that a philosopher except for philosophy 

should know some different field of knowledge comes true certainly as the principle of philo-

sophical education, it has, however, a limited application as the principle of creative philo-

sophising. The works coming into being thanks to the philosophers’ co-operation with the 

representatives of different specialties appear admittedly from time to time, however, they 

very seldom undertake basic philosophical problems. It seems that philosophical ideas formu-

lated by experts of different scientific disciplines still arouse little interest among philo-

sophers. 

In fact, there is no way to estimate the extent to which philosophy will turn out to be ca-

pable of undertaking interdisciplinary research, actually even if it turns out capable of doing 

it, it remains doubtful if it would be able to go out beyond worked out in the 20 th century 

categories and patterns.  

One might have an impression that philosophy at the 21st century has not managed conti-

nually to break the twentieth century paradigm according to which cognition of objective 
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reality was an aim of philosophy and research of conditions of this cognition. Admittedly 

some twentieth century philosophical directions, such as existentialism or postmodernism 

were exceptions for which an appropriate object of philosophical deliberations became man 

as an individual, however, they became rather the short-lived intellectual fashion than a re-

flection able to alter our views about man, or also to provide tools enabling a better orienta-

tion in the world changing faster and faster.  

On the other hand, you should not forget that contemporary philosophy has formulated a 

series of its own conceptions, however, main problems which thanks to these conceptions 

had to be solved, remain current. Moreover, they are by no means new problems, though it is 

not doubtful that at the 20th century they were formulated in a new way. For instance, the 

approach of philosophy to empirical sciences was one of the main problems of the ninete-

enth and twentieth centuries positivist philosophy, let us notice, however, that this is not the 

problem exclusively of positivist philosophy, because it occurred in the whole history of 

philosophy in various forms. Already first philosophers were more interested in the construc-

tion of the physical world and laws ruling this world than the problems which today are inc-

luded in ethics, ontology or theory of cognition. Also the view according to which knowledge 

about the physical world is useless for man because it does not change our approach to reality 

and does not make us better, were formulated in Greece. The relationships between philo-

sophy and different fields have become more complicated at present, and philosophers realise 

to a greater extent the problems associated with them, and they are also able to speak about 

these problems in a more precise language, however, it does not seem that any principal, 

qualitative change has occurred within the framework of these relationships in contemporary 

philosophy. 
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W literaturze fachowej tematu znane są na ogół początki rozwoju pozytywistycznie rozu-

mianej socjologii, brakuje natomiast prac omawiających genezę powstania i kolejne fazy roz-

woju myśli socjologicznej w wydaniu choćby humanistycznym czy neoscholastycznym. Wy-

chodząc temu naprzeciw podamy w niniejszym artykule zarys tej myśli w trzech znaczących 

ujęciach polskich przedstawicieli rodzimej, europejskiej a nawet i światowej socjologii prze-

łomu XIX i XX wieku. 

Pierwszym znamiennym przykładem połączenia polskiej i obcej myśli społecznej 

w humanistycznym wydaniu jest osoba, działalność i przede wszystkim dorobek naukowy 

Floriana Znanieckiego (1882-1958)1. Ten bodaj najbardziej znany na Zachodzie polski filozof 

społeczny początków dwudziestowiecznych czasów, był również jednym z głównych założy-

                                                           
1  Por. np. pracę Zygmunta Dulczewskiego wydaną po polsku i angielsku pt.: Florian Znaniecki. Życie i dzieło, (Florian 

Znaniecki. Life and Work), Poznań 1984; J. Szacki, Znaniecki, Warszawa 1986; E. Hałas, Znaczenia i wartości społeczne. 
O socjologii Floriana Znanieckiego, Lublin 1991; Teoria socjologiczna Floriana Znanieckiego a wyzwania XXI wieku, red. 
E. Hałas, Lublin 1999 i anglojęzyczna wersja tej pracy zbiorowej pt.: Florian Znaniecki’s Sociological Theory and the 
Challenges of 21st Century, red. E. Hałas, Frankfurt am Main – New York 2000; G. Godlewski, Criticism of Culture in 
Poland in between the Wars: Żeromski, Zdziechowski, Znaniecki, w: Poland in between the Wars, red. T. Wiles, Bloomington 
1989; G. J. Kaczyński, Conoscenza come professione: la socjologia della conoscenza di Florian Znaniecki, Milano 2000 i inne.  
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cieli tzw. socjologii humanistycznej rozpoczętej jeszcze w sanacyjnej Polsce2, a potem rozwi-

niętej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej3. 

Punktem zwrotnym w karierze naukowej Znanieckiego okazała się być jego współpraca 

naukowa (podobnie jak Lutosławskiego z Campbellem) z jednym z pionierskich twórców 

amerykańskiej socjologii Williamem Isaaciem Thomasem (1863-1947), wespół z którym 

opracował rozległą, bo pięciotomową monografię poświęconą głównie badaniom życia spo-

łecznego polskiej emigracji chłopskiej na obczyźnie amerykańskiej i w kraju rodzinnym na 

Starym Kontynencie. Dzieło to, opracowywane przez nich od 1914 roku na University of 

Chicago, ukazało się ostatecznie pod wymownym tytułem The Polish Peasant in Europe and 

America w latach 1918-1920 (polskie wydanie ukazało się pt.: Chłop polski w Europie i Ameryce, 

Warszawa 1976). Przyczyniło się ono w znacznym stopniu do rozwoju pierwszych metod 

socjologicznych stosowanych jeszcze na progu rozwoju akademickiego tej światowej dziś 

dyscypliny socjalnej4. W dziele tym bowiem wysunięto po raz pierwszy postulat metodyczne-

go rozpatrywania wszelkich zjawisk społecznych wedle tzw. zasady współczynnika humani-

stycznego, zgodnie z którą badacz zjawisk społecznych powinien traktować rzeczywistość 

ludzką jakby w niej niemalże uczestniczył poprzez oczy jej uczestników (tj. opisywać ją z punktu 

widzenia subiektywnego) a nie tylko obserwować świat ludzkich spraw z boku czy z góry jako 

jej absolutnie pojęty obserwator (czyli badać ją jedynie z tzw. obiektywnego punktu widzenia). 

Nie bez wpływu na ten cały żywot naukowy Znanieckiego miał oczywiście wspomniany 

fakt emigracji naszego uczonego do USA, gdzie podczas gościnnych wykładów zapropono-

wano mu właśnie pomoc przy wykonywaniu powyższych badań społecznych nad problema-

tyką chłopską w kraju i na emigracji amerykańskiej. Fakt zaś wybuchu II wojny światowej 

w 1939 roku sprawił, że Znaniecki właściwie do śmierci osiadł na stałe w USA, gdzie wykła-

dał nauki społeczne w ośrodkach naukowych głównie Chicago i Illinois. 

W takich okolicznościach wojennych stworzył mimo to Znaniecki, tak w Polsce jak 

i w Ameryce, podwaliny naukowe pod nowo tworzące się wtedy dyscypliny naukowe, które 

powszechnie dziś nazywamy socjologią, filozofią społeczną czy psychologią społeczną5. 

                                                           
2  Por. choćby pracę zbiorową pt.: The humanistic Sociology of Florian Znaniecki. Polish Period 1920-1930, red. 

A. Kwilecki, B. Czarnocki, Warszawa – Poznań 1989. 
3  Szerzej „humanizmu” Znanieckiego zobacz w artykule S. Borzyma pt.: „Florian Znaniecki” zawarty w pracy 

zbiorowej zatytułowanej Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, Warszawa 1983, s. 478-487. 
4  Zob. np. H. Blumer, An Appraisal of Thomas and Znaniecki’s “The Polish Peasant in Europe and America”, New York 

1949; L. A. Coser, Masters of Sociological Thought, New York 1977. Por. też dzieła Znanieckiego, które zostały opu-
blikowane pierwotnie po polsku i angielsku, ale i ukazały się w tłumaczeniach na język niemiecki, włoski, hisz-
pański, japoński i w innych.  

5  Zob. np. H. Blumer, An Appraisal of Thomas and Znaniecki’s “The Polish Peasant in Europe and America”, New York 
1949; L. A. Coser, Masters of Sociological Thought, New York 1977. 
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Myśl społeczną Znanieckiego nazwano z czasem humanistyczną, zwłaszcza w polskiej lite-

raturze fachowej tematu, bo nie tylko wyraźnie przeciwstawiała się powstającemu wtedy 

pozytywizmowi, tak socjologicznemu jak i filozoficznemu, a nawet i później powstałemu 

scjentyzmowi naukowemu, na rzecz właśnie szeroko pojętego humanizmu, rozumianego raczej 

jako swoisty rodzaj światopoglądu filozoficznego. Na jego bowiem podstawie wysunął nasz 

uczony postulat badania zjawisk społecznych jako aktualnego lub potencjalnego przedmiotu 

osobowych czynności (tzw. zasada współczynnika humanistycznego). Zgodnie z tym meto-

dologicznym postulatem Znanieckiego, np. socjolog patrzy na rzeczywistość społeczną 

oczyma jej uczestników, a nie zerka na nią z punktu widzenia jakiegoś absolutnie pojętego 

obserwatora, jak by tego może chciał Brzozowski w pewnym okresie swojego życia nauko-

wego, gdy głosił teorię bezwzględnego indywidualizmu przechodzącą potem w znaną w literaturze 

fachowej tematu postawę zrezygnowanego obserwatora, za sprawą przejęcia metod badawczych od 

Avenariusa i innych empiriokrytyków. 

W literaturze fachowej tematu podaje się też, że Znaniecki jako pierwszy zastosował 

w swojej nauce społecznej tzw. metodę dokumentów osobistych6, do których należą przykładowo 

autobiografie, listy czy nawet pamiętniki, które pozwoliły mu np. przeanalizować życie pol-

skich emigrantów w Ameryce Północnej. W tym jednak postulacie metodologicznym wy-

przedził go np. inny myśliciel polski, tj. Stefan Pawlicki, który już w 1888 roku postulował 

w swoich badaniach socjologicznych stosowanie właśnie tego rodzaju metody historycznej7. 

Wreszcie Znaniecki był autorem wielu prac teoretycznych z ogólnej socjologii, socjologii 

wychowania i psychologii społecznej8, w czym znów był bliski socjologii Pawlickiego, który 

                                                           
6  Por. np. M. Harris, The Rise of Anthropological Theory. A History of Theories of Culture, London 1968; C. Consuelo, 

Metodo biografico come metodo ermeneutico, Milano 1998. W Polsce filozoficznymi wątkami socjologii Znanieckiego 
zajmowali się m.in.: S. Borzym, Młody Znaniecki: między pragmatyzmem a neokantyzmem, „Studia Filozoficzne” 
(1976)7; K. Pomian, Wprowadzenie do Znanieckiego, „Więź” (1974)1; J. Wocial (1946-2009), Wartość wobec rzeczy 
w filozofii Floriana Znanieckiego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” (1981)21 i inni. 

7  Zdaniem bowiem Pawlickiego metoda historyczna unika fałszywych wniosków, gdy opiera się w swoich bada-
niach wyłącznie na pewnych dokumentach. Te zaś mogą być bądź w ścisłym znaczeniu historyczne, to jest 
świadczące o czynach lub stanie jakiegoś narodu, bądź też będą dokumentami ogólnej natury, które wymagają 
krytycznego podejścia w celu uzyskania odpowiedniej oceny, i które dają tylko prawdopodobne rezultaty. Do 
rzędu takich pośrednich dokumentów należą głównie mitologie i języki. Historyczna zaś metoda zastępuje eksperyment 
dokumentem. Gdy tych nie staje, tam ledwo odważa się na domysły – a i te muszą być oparte na filozoficznych pewnikach. Najbar-
dziej zaś będzie się wystrzegać dowolnego założenia, bo gdy zapadnie się tak kruchy fundament, cały gmach obróci się w ruinę. Otóż 
socjologia nowożytna po większej części uprawiana przez ludzi nieznających chrześcijaństwa a hołdujących najdziwaczniejszym prze-
sądom, zamiast metody historycznej używa mitologicznej, zamiast indukcji, jakby się spodziewać należało, postępuje dedukcyjnie, to 
jest zaczyna od pewnych ogólnych twierdzeń, które nie będąc udowodnione, nie mogą żadnej dawać pewności wyprowadzonym z nich 
wnioskom. Por. litografowany skrypt S. Pawlickiego pt.: Socjologia i psychologia narodów, Wydział Teologiczny UJ w 
Krakowie, oba półrocza roku akademickiego 1888/1889, s. 13 i kolejne. 

8  Por. np. J. Chałasiński, Filozofia społeczna Bolesława Limanowskiego i Floriana Znanieckiego, „Przegląd Humanistyczny”  
3(1974); M. Pacholski (1939-2008), F. Znaniecki: Społeczna dynamika kultury, Warszawa 1977; L. Gawor, Między ka-
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również w zakres badań socjologicznych włączał psychologię społeczną, filozofię państwa, 

religię narodu, mitologię porównawczą, lingwistykę, a nawet archeologię starożytną i teologię 

biblijną9. 

Dlatego ostatecznie należy powiedzieć, że twórczość Znanieckiego budzi także szereg 

kontrowersji naukowych, których pełne wyjaśnienie jednak wymaga oddzielnego studium 

badawczego, do czego nasze rozważania stanowią co najwyżej wstęp lub rodzaj przyczynku 

naukowego. 

Podobnym, do powyższej twórczości Znanieckiego, przykładem autorskiego połączenia 

myśli zachodniej z polską twórczością naukową, i to zarazem w europejskim wydaniu, jest 

wspomniana już przez nas wcześniej spuścizna społeczna Stefana Pawlickiego. Uczony ten 

bowiem, co najmniej od roku 1882, zajmował się w Rzymie problematyką społeczną swojego 

wieku, przygotowując z polecenia papieża Leona XIII programowe tezy do jego encykliki 

Rerum Novarum10. Fakt ten sprawił, że Pawlicki również w późniejszym okresie krakowskiego 

życia jako już profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego żywo interesował kwestią społeczną 

swojego wieku i dlatego dalej kontynuował swoje pionierskie publikacje o tematyce socjalnej, 

które, nota bene, pojawiły się o wiele wcześniej niż myśli społeczne zaprezentowane powyżej 

przez Znanieckiego. 

Albowiem w samej tylko omawianej przez nas kwestii społecznej imponujące są liczne prace 

Pawlickiego z socjologii, etyki społecznej, estetyki w wydaniu socjalnym etc11. Pawlicki stwo-

rzył nawet integralną część chrześcijańskiej ekonomii społecznej, która występuje w jego pracach i jest 

owocem jego historyczno-filozoficznych i historyczno-społecznych badań, których począt-

                                                                                                                                                 
tastrofizmem a utopią. Florian Znaniecki wobec kryzysu kultury europejskiej przełomu XIX i XX wieku, w: L. Gawor, 
L. Zdybel, Idee kryzysu kultury europejskiej w polskiej filozofii społecznej, Lublin 1995. 

9  Zob. choćby następujące skrypty Pawlickiego: Socjologia i psychologia narodów (1888); Socjologia (1908/1909); 
O początkach mowy ludzkiej i cywilizacji (1893/1894); Filozofia mowy ludzkiej (1901/1902) i wiele innych. Szerzej na ten 
temat por. M. Mylik, Stefan Pawlicki – jeden z prekursor nauki polskiej, Warszawa 2005, gdzie znajduje się podstawo-
wa literatura tego tematu. 

10  Dowodem na to jest zachowany rękopis Pawlickiego znajdujący się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie pod 
sygnaturą biblioteczną BJ 8513. Na jego podstawie dowiadujemy się, że nasz zmartwychwstaniec współpracował 
z rzymskim kołem studiów społeczno-ekonomicznych, działającym przynajmniej od roku 1882, którego człon-
kowie przygotowali programowe tezy do encykliki Rerum novarum. W posiedzeniach tych „chrześcijańskich eko-
nomistów” jak nazywał w swoich notatkach Pawlicki uczestników koła studiujących ówczesne sprawy społeczno-

ekonomiczne ‒ brali również udział: Bp Jacobini, Mermillod, La Fleche, hr.hr. Soderini i Kuefstein, o. Korneli i nasz 
o. Jen[erał] Semeneńko. (Por. manuskrypt S. Pawlickiego, rps BJ 8513, k. 9). Trudno jest natomiast dziś ustalić, na 
czym dokładnie polegał wkład (która teza bądź tezy) polskich uczonych w powstaniu tej tak sławnej do dziś en-
cykliki, gdyż brak jest w Polsce dokumentów, które by wprost o tym mówiły. Być może tego rodzaju zapiski 
znajdują się gdzieś w archiwach watykańskich lub w archiwach XX Zmartwychwstania Pańskiego niegdyś 
w Rzymie a obecnie w Krakowie. 

11  Porównaj choćby artykuły Pawlickiego, jak np. zatytułowany Leon XIII i kwestia socjalna, który został zamieszczo-
ny w krakowskim „Czasie” w roku 1902, nr 51 i został powtórzony pod identycznym tytułem w „Słowie” rów-
nież w 1902r., nr 63-64, trzeci natomiast w zmienionym tytule: Leon XIII a socjalizm ukazał się ponownie w „Cza-
sie” w 1903 r., nr 168. Pełny spis publikacji społecznych Pawlickiego znajduje się w Bibliografii dołączonej do 
książki M. Mylika, Stefan Pawlicki – jeden z prekursorów nauki polskiej, wyd. cyt., s. 263-286. 
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ków dopatrywać się należy, biorąc pod uwagę czas powstania i charakter pierwszych dzieł 

społecznych Pawlickiego, właśnie podczas posiedzeń chrześcijańskich ekonomistów tworzących 

już w 1882 roku zasadnicze tezy do encykliki Rerum Novarum Leona XIII. Dlatego warto 

byłoby, żeby ten ledwie zarysowany wkład Pawlickiego w powstanie i rozpow-szechnianie 

encykliki Leonowej został jeszcze szczegółowiej zbadany i oceniony przez współczesnych 

znawców tej problematyki w postaci różnych artykułów, prac magisterskich bądź nawet roz-

praw doktorskich12. 

Zdaniem Pawlickiego filozofia społeczna, choć obejmuje ten sam przedmiot badań, co so-

cjologia, to jednak różni się od niej zasadniczo charakterem swoich rozważań. Socjolog bo-

wiem bada genetycznie wszelkie zjawiska społeczne, którymi się zajmuje. Opisuje je w tym 

celu, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób one powstają i rozwijają się przez wieki. Posługuje się 

w tych badaniach etnologią i antropologią, od których przez to socjologia nie bardzo się 

różniła przez lata, biorąc sobie jeszcze na pomoc historię tych ludów. 

Według zaś Pawlickiego w filozofii społecznej bada się rzeczywistość społeczną w ten 

sposób, że nie tylko wyjaśnia się, w jaki sposób powstawały i rozwijały się w niej różne naro-

dy, jakie są ich społeczne funkcje, stany czy klasy, ale przede wszystkim ocenia się je 

z moralnego punktu widzenia. Nie ma ona zatem zasadniczo charakteru opisowego, jak so-

cjologia, ale ma głównie cechy normatywne, bo nie tylko opisuje się w niej fakty i zjawiska 

życia społecznego, ale przede wszystkim je ocenia z moralnego, często praktycznego punktu 

widzenia. W tym właśnie badawczym podejściu najbardziej różni się socjologia od filozofii 

socjalnej, jak w swoich pracach często nazywał Pawlicki filozofię społeczną i nauki jej po-

krewne13. Z tych zaś poddyscyplin filozofii społecznej bodaj najbardziej w jego czasach zna-

czącą była kwestia filozofii prawa14 i państwa oraz jego stosunek do kościoła. Stąd zagadnie-

niom tego rodzaju najwięcej miejsca poświęca Pawlicki w swoich studiach społecznych, wy-

kładając np. filozofię państwa, którą łączył także z etyką i polityką. Albowiem każdy w istocie 

człowiek powinien mieć jasny swój program etyczny i polityczny, jeżeli chce spełniać obowiązki swoje wzglę-

dem państwa, którego jest obywatelem lub częścią składową15. 

                                                           
12  Próby takiej podjęła się np. Katarzyna Zamorska w artykule zatytułowanym Polityka społeczna w ujęciu Stefana 

Pawlickiego (Stefan Pawlicki’s idea of social policy), „Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje” (2007)10, s. 23-35. 
13  Por. rps BJ 8442 I, k 6. i następne.  
14  Według Pawlickiego filozofia prawa jest filozoficznym wyjaśnianiem ostatecznych przyczyn wszelkiego prawa, jego istoty i jego 

niezbędnych warunków. Por. rps BJ 8325 I, s. 8, w: „O filozofii prawa i inne drobne notatki S. Pawlickiego”. W ta-
kim wydaniu filozofia prawa łączy się ściśle zdaniem Pawlickiego z jednej strony z encyklopedią prawa i z historią 
prawa, a drugiej strony z filozofią moralną i z ekonomią polityczną. Por. rps BJ 8325I, s. 9, tam też znajduje się 
Pawlickiego krótki zarys historii filozofii prawa. 

15  W tym wszystkim jednak najtrudniejszą sprawą było dla Pawlickiego zdefiniowanie samego pojęcia „państwa”. 
Odpowiedź bowiem na pytanie można było jego zdaniem przeprowadzać dwoma sposobami. Pierwszym należa-
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Stąd nic dziwnego, że na kartach swojego skryptu akademickiego z Filozofii państwa Pawlic-

ki rozważa relację rządzących do poddanych, omawia jedność i ciągłość państwowości, prze-

strzega przed upadkiem i końcem państwa, ujmuje jego kwestie narodowościowe i mniejszo-

ściowe, bada źródła prawa i państwowości, pokazuje wolność jednostki ludzkiej, ukazuje 

starożytne ideały demokracji etc16. 

Ostatecznie jednak należy powiedzieć, że brakuje również szczegółowych opracowań spo-

łecznych poglądów Pawlickiego, dlatego niniejsze omówienie jest do tego rodzaju prac tylko 

wstępem lub raczej stanowi naukową zachętę do powstawania tego rodzaju monograficznych 

studiów. 

Typowo zaś neotomistyczną koncepcję filozofii społeczeństwa zaprezentował z kolei 

w latach dwudziestych XX wieku między innymi Kazimierz Józef Kowalski (1896-1972), 

w którego dorobku naukowym, choć dominują prace o problematyce stricte filozoficznej 

(głównie o tematyce metafizycznej i epistemologicznej), to jednak również występuje szereg 

prac i działań o charakterze społecznym. Albowiem Kowalski, po zrobieniu swojego filozo-

ficznego doktoratu w Katolickim Uniwersytecie w Louvain, został tylko i aż z obowiązku uczel-

nianego wykładowcą filozofii społecznej w seminarium poznańskim i gnieźnieńskim17. Stąd 

zapewne zagadnienia o charakterze społecznym pozostawały przez długi czas i w dużej mie-

rze na marginesie jego filozoficznych zainteresowań. Z czasem dopiero socjologia, jak nazy-

wano wykłady filozofii społecznej w czasach Kowalskiego, stawała się co raz bardziej znaczą-

cą stroną jego życia naukowego, zwłaszcza miarę tego, jak rosło ówczesne zainteresowanie 

w Polsce i na świecie kwestią socjalną XX wieku. Stąd właśnie brało się w tym czasie, i to nie 

tylko u Kowalskiego, Pawlickiego czy Znanieckiego zwiększone zainteresowanie naukowe 

ówczesną filozofią społeczną czy nauczaniem społecznym Kościoła, który miał już wtedy na 

celu zrealizowanie szereg praktycznych potrzeb członków powołanej choćby wtenczas do 

życia krajowej Akcji Katolickiej, jak i wspomagał programowo podobne stowarzyszenia kato-

lickie czy inicjował inne przedsięwzięcia religijne powstające coraz częściej w sanacyjnej Pol-

sce, jak i zresztą działające coraz prężniej na całym ówczesnym świecie. 

                                                                                                                                                 
łoby zbadać wszystkie dotychczasowe ustroje państwowe i to, co jest wszystkim wspólne, i na tej dopiero pod-
stawie podać definicję państwa, co nie wydaje się rzeczą możliwą sądzi ostatecznie Pawlicki. Dlatego wydaje mu 
się lepszą drogą poddać analizie środowisko, w którym każdy z nas żyje i z tego wyciągnąć odpowiedź na pytanie, 
co to jest państwo. Na tej właśnie bazie ujmuje Pawlicki państwo jako zbiór jednostek ludzkich, które pozostają do siebie 
w pewnym stosunku, tzn. jedni rozkazują a drudzy słuchają. Stosunek ten nie jest jednak chwilowym, dającym się stworzyć przez 
ludzi, lecz stosunkiem ciągłym, prawnym, z którym człowiek spotyka się na każdym kroku. Stąd dziś każda jednostka należy do 
państwa i bez niego żyć nie może, bo rodzi się w państwie i gdziekolwiek się ruszy, wszędzie ma do czynienia z państwem. Dlatego 
państwo słusznie możemy nazwać jakąś relacją. Por. skrypt S. Pawlickiego pt.: Filozofia państwa, Kraków 1907, s. 11.  

16  Por. rps BJ 8325I, s. 9, tam też Pawlickiego krótki zarys historii filozofii prawa.  
17  Jak bowiem sądzi np. W. Eborowicz to ks. prof. Kowalski nie był socjologiem, ale zajmował się z zamiłowaniem do nauki 

św. Tomasza i z profesorskiego obowiązku etyką społeczną. W. Eborowicz, Ks. bp. Kazimierz Kowalski. Życiorys, „Nasza 
Przeszłość” 34(1971), s. 14. 
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Z tego względu także twórczość społeczna Kowalskiego, jak i innych polskich neoschola-

styków okresu dwudziestolecia międzywojennego była już nacechowana dużą dozą populary-

zatorskiego charakteru, w przeciwieństwie np. do wcześniejszej akademickiej przeważnie 

twórczości społecznej wykładów Pawlickiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie czy 

Znanieckiego na Uniwersytecie Chicagowskim. Prace bowiem uczonego z Gniezna choć 

wyrażały, najogólniej rzecz biorąc, neotomizm społeczny, to jednak nie stanowiły ściśle nau-

kowego opracowania podręcznikowego filozofii społecznej, w którym by ich autor, ze znaną 

sobie zazwyczaj precyzją naukową, przedstawiał przedmiot, metody i cel badań uprawianej 

przez siebie nauk o społeczeństwie, na wzór choćby swoich podręcznikowych dzieł z filozofii 

bytu czy teorii poznania. Dlatego Kowalski zasłynął przede wszystkim jako autor, który pisy-

wał głównie w międzywojennej Polsce rozmaite artykuły, książeczki, broszury itp. prace 

popularno-naukowe z filozofii społecznej i etyki, które, oddzielnie wzięte lub razem wydane 

(jak np. w rodzaju pracy zbiorowej Św. Tomasz z Akwinu a czasy obecne), miały potem służyć 

potrzebom różnych bibliotek kościelnych18 bądź celom ludzi świeckich należących do róż-

nych form życia kościelnego w Polsce niepodległej u progu ubiegłego wieku19. 

Z tego właśnie powodu prace Kowalskiego z filozofii społecznej czy etyki socjalnej, 

z punktu widzenia dzisiejszej metodologii tych nauk, nie wyprzedzały w jakimś znaczącym 

stopniu swojej epoki, ale są jej raczej typowym, pod względem tomistycznego języka, formy 

                                                           
18  Gdy chodzi o tego rodzaju gromadzenie i udostępnianie dawnych i obecnych zbiorów bibliotecznych w Polsce to 

zobacz ich zawartość i przydatność dla nauki, oświaty i kultury polskiej choćby na przykładzie studium monogra-
ficznego B. Góry pt.: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie 1828-2000, WN AP Kraków 2007, ss. 
567 [4]. Zob. też pracę zbiorową charakteryzującą dawne i obecne zbiory biblioteczne w kraju i zagranicą pt.: Ga-
zety, Zasoby, Opracowanie, Ochrona, Digitalizacja, Promocja/Informacja. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Po-
znań, 19-21 października 2006, pod red. A. Jazdona i A. Chachlikowskiej, UAM w Poznaniu, Biblioteka Uniwersy-
tecka, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, IFLA Newspapers Section, Poznań 2006 ss. 478. Zob. też Ko-
ściół w Polsce. Dzieje i kultura t. 4, praca zbiorowa pod redakcją J. Walkusza, Wydawnictwo KUL Lublin 2005, ss. 
368. Zob. też pracę zbiorową pod redakcją H. Kosętki, Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki. T. 7, WN 
AP Kraków 2003, ss. 664. Por. pracę zbiorowa pod redakcją H. Kosętki, B. Góry, E. Wójcik, Kraków – Lwów. 
Książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wiek. T. 9 cz. 1, WN Uniwersytetu Pedagogicznego Kraków 2009, ss. 
350. Por. też pracę zbiorową pod red. D. Degen i M. Federowicz, Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej – przeob-
rażenia biblioteki polskiej. Na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, WN 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2009, ss. 328. 

19  Z tego właśnie powodu został wyróżniony choćby w Słowie pożegnalnym ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (1901-
1981), który zaliczał bpa Kowalskiego do tej awangardy katolickiej kapłanów tego rzędu, co ks. Władysław Korniłowicz, 
rektor KUL ks. Antoni Szymański, ojciec Jacek Woroniecki – dominikanin. Tych czterech ludzi z waszym biskupem łącznie, za-
ważyło na formacji intelektualnej młodej inteligencji akademickiej, która wypełniała tak szczytne zadanie w Polsce odrodzonej do 
czasów powojennych. (Por. Słowo pożegnalne Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Prymasa Polski podczas uroczystego Requ-
iem w bazylice katedralnej w Pelplinie dnia 12 maja 1972 roku, „Orędownik Diecezji Chełmińskiej”, 23(1972)95). 
Po II wojnie światowej również Prymas Tysiąclecia zalicza ponownie powyższą czwórkę kapłanów do najwybit-
niejszych polskich teologów i myślicieli, którzy, jeszcze wraz z ks. kard. A. Hlondem, ks. I. Radziszewskim oraz 
ks. K. Michalskim, tworzyli polską awangardę prekursorów Soboru Watykańskiego II, i wprowadzali w Polsce 
Ludowej myślenie soborowe. Szerzej na ten temat w pracy S. Kosińskiego (1923-1991), Kardynał Hlond jako pre-
kursor soborowej odnowy w świetle własnych wypowiedzi, Kraków – Ląd 1977, s. 7 i kolejne. 
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i treści, wyrazem stylu pracy ówczesnych myślicieli neotomistycznych tego wieku, którzy 

wypracowywali dopiero swoje poglądy społeczne, tak w Polsce jak i na Zachodzie, w celu ich 

zastosowania dla potrzeb krajowej polityki, nauki, kultury, religii, etc. Wyróżnikiem swoistym 

może być tu, co najwyżej to, że Kowalski, w odróżnieniu od innych pozytywistycznie nasta-

wionych uczonych polskich tego okresu, opierał swoje badania społeczne nie na wynikach 

czy metodzie, którejś z tzw. nauk pozytywnych, lecz na poglądach filozoficznych, społecz-

nych i teologicznych św. Tomasza z Akwinu, co było znów z kolei cechą charakterystyczną 

większości polskich neoscholastyków socjalnych tamtych lat20. 

Podobnie jednak jak w przypadku Pawlickiego, tak w wypadku Kowalskiego, poglądy spo-

łeczne obu autorów nie zostały wystarczająco opracowane, i dlatego wymagają jeszcze dal-

szych studiów, do których niniejsze rozważania są rodzajem wstępem bądź mają charakter 

przyczynku naukowego. 

W podsumowaniu zaś tego wszystkiego, co zostało do tej pory przedstawione w powyż-

szych biografiach i poglądach społecznych wybranych przedstawicieli polskiej myśli społecz-

                                                           
20  Według bowiem Kowalskiego przedmiotem badań filozofii społecznej Kowalskiego było również społeczeń-

stwo, którym się zajmował w aspekcie odrodzenia osobistego i społecznego. Stąd jego zdaniem społeczeństwo, którego 
historia sięga samego biblijnego początku ludzkości a trwa aż do czasów i nam współczesnych, wymaga zdaniem 
Kowalskiego odrodzenia na wskutek rozpowszechniania się, zwłaszcza od czasów nowożytnych, tzw. anarchii umy-
słowej, oraz tzw. anarchii moralnej. Sądził bowiem nasz uczony, że anarchia umysłowa i moralna, panująca w jego 
czasach, dzięki swojej błędnej ideologii i fałszywej filozofii, doprowadziła ostatecznie do tzw. anarchii celów i żądz 
w uporządkowanej od zarania wieków naturze ludzkiej, co objawiło się w moralnym nieporządku wewnętrznego 
człowieka, bo ludzka zmysłowość wypowiedziała posłuszeństwo rozumowi (anarchia umysłowa) i wywołała wojnę 
uczuć w woli człowieka (anarchia moralna), który przez to poznawczo i wolitywnie potrafi nawet odrzucić samego 
Boga jako cel ostateczny swojego życia. Tak pojęta pokrótce anarchia natury ludzkiej czasów głównie nowożyt-
nych i współczesnych dotyczy, zdaniem Kowalskiego, nie tylko poszczególnych jednostek ludzkich, ale i całych 
zbiorowisk ludzkich. Albowiem przypomina nasz uczony za Arystotelesem, że człowiek z natury swojej jest istotą 
społeczną. Stąd też każda anarchia ideowa i moralna, która wywołuje realny nieporządek wewnątrz konkretnego 
człowieka, staje się zarazem anarchią stosunków społecznych ludzkości. Wskutek tego powstał przez wieki cały szereg 
nieprawdziwych bądź nie do końca sprawdzonych poglądów na ludzką rzeczywistość społeczną, które Kowalski 
przedstawia w swoich pracach społecznych, począwszy od czasów Macchiavellego i Grocjusza, przez Rousseau i 
Comta, aż po Hegla, Nietzschego czy Durkheima skończywszy, i wykazuje ich błędy lub nieścisłości w konfron-
tacji z tomistyczną doktryną i nauczaniem Kościoła. Ta bowiem Kowalskiego diagnoza anarchii społecznej jest 
zarazem uzasadnieniem potrzeby odrodzenia ludzkości, której najlepszym lekarstwem ozdrowieńczym jest głównie 
filozofia św. Tomasza z Akwinu i społeczne nauczanie Kościoła Katolickiego. Samo zaś odrodzenie ludzkości, po-
winno nastąpić, podobnie jak postępuje jej anarchia, w dwóch porządkach natury ludzkiej, tj. przyrodzonej 
i nadprzyrodzonej. Stąd filozofia Akwinaty odnosi się do przyrodzonej natury człowieka, gdy zaś nauczanie Ko-
ścioła oddziałuje do nadprzyrodzonego porządku naszej natury. Odrodzenie więc ludzkości w porządku ściśle nadprzyro-
dzonym odbyć się musi – i formalnie środki nadprzyrodzone mogą wejść w skład czynników, działających w toku odrodzenia ludz-
kości we właściwym i ścisłym tego słowa znaczeniu (K. Kowalski, Św. Tomasz z Akwinu a czasy obecne, Poznań 1935, s. 71-
72). Jak więc czynniki nadnaturalne, teologiczne i wynikające z Objawienia oraz nauczania Kościoła, mają za za-
danie odrodzić porządek nadprzyrodzony w człowieku, tak i środki naturalne, filozoficzne i wydobyte ze spuści-
zny tradycji myślicielskiej św. Tomasza, mają na celu odrodzenie natury przyrodzonej człowieka. Wtedy dopiero 
mamy do czynienia z rzeczywistym odrodzeniem osobistym i społecznym, bo choć prawdy klasycznej filozofii są, w po-
rządku rozumu ludzkiego, prawdziwe same w sobie, to jednak wymagają jeszcze, w porządku wiary ludzkiej, po-
twierdzenia przez katolicką teologię dogmatyczną i moralną, co nie oznacza wcale, że w przyrodzonym porządku 
natury ludzkiej klasyczne prawdy filozoficzne nie służą zarazem człowiekowi w rozumnym rozpoznawaniu i 
uznawaniu przez wolę prawd wiary nadprzyrodzonej. 
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nej przełomu XIX i XX wieku, warto jeszcze raz odróżnić to, co było i jest nadal u nich tzw. 

przemianą ideową, która miała np. wyraźne miejsce w przypadku tragicznych losów życio-

wych np. Edwarda Abramowskiego, jak też następowała etapami w wypadku kontrowersyjnej 

biografii intelektualnej Stanisława Brzozowskiego21, od tzw. dojrzewania intelektualnego czy 

życiowego, co znów wyraźnie występowało w biografii naukowej Pawlickiego czy Kowalskie-

go. Przemiany bowiem pierwszego rodzaju były wtedy nader ważnym i są niemniej do dziś 

istotnym zjawiskiem historycznym, występującym również u wielu polskich autorów społecz-

nych tamtego czasu. Stąd były i są nadal pochopnie przypisywane nawet autorom, którzy 

takiej istotnej przemiany światopoglądowej nigdy właściwie nie dokonali, bo tylko i aż doj-

rzewali intelektualnie i głosili przez całe swoje życie naukowe niezmienne poglądy ideowe, 

które jedynie właśnie dojrzewały naturalnie przez całe życie intelektualne, moralne, religijne 

danego autora. Czym innym bowiem jest ideowa zmiana poglądów, jak np. w przypadku 

wspomnianego Abramowskiego czy Brzozowskiego, a czymś zgoła zupełnie przeciwnym 

bądź nieraz wręcz odwrotnym dojrzałość intelektualna poszczególnego autora, która cecho-

wała wyraźnie twórczość Stefana Pawlickiego. Właśnie bowiem Pawlickiemu zarzucili bada-

cze jego spuścizny naukowej, jak np. Władysław Tatarkiewicz, Alicja Kalder czy Henryk 

Barycz, że jego poglądy filozoficzne podlegały ciągłej ewolucji, polegającej właśnie na wza-

jemnym ścieraniu się i przenikaniu różnych myśli, nowych idei i koncepcji filozoficznych 

w poszczególnych etapach życia filozoficznego tego uczonego. W ich oczach jest Pawlicki po 

trosze pozytywistą22, scjentystą23, filologiem filozofującym24, wyznawcą kultu Hellady, filozo-

fem katolickim i scholastykiem z urzędu25 etc. Inni natomiast badacze spuścizny Pawlickiego, 

jak np. Andrzej Przymusiała, Bronisław Dembowski czy Mirosław Mylik, wykazują, że głosił 

                                                           
21  Np. Stanisław Jedynak w takich swoich pracach, jak Etyka polska w latach 1863-1918, Warszawa 1977, czy też 

Etyka w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław 1986, w których choć kreśli znakomite sylwetki etyczne wielu polskich 
autorów społecznych, to jednak nie zawsze jest w stanie odróżnić ich przemianę ideową od intelektualnej dojrza-
łości życiowej, bo dotąd nie uczyniono na ten temat w pełni wystarczających i kompletnych analiz naukowych. 

22  Pozytywizm z filozofią katolicką nie doszedł w nim do jedności. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1970, t. 3, 
s.175.  

23  Był filozofem i katolikiem, którego prawowierność kolidowała zresztą nieraz z postawą scjentysty, a wiara religijna z kultem dla 
Hellady. A. Kadler, Stefan Pawlicki. Przyczynek do dziejów filozofii w Uniwersytecie Jagiellońskim, „Sprawozdania z czyn-
ności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, 51(1950)8, s. 520. 

24  Kim zatem był ten filozof filologizujący czy filolog filozofujący – pyta np. Henryk Barycz w swoim artykule zatytułowanym 
Stefan Pawlicki. Studia i docentura warszawska, zamieszczonym w „Życie i Myśl” 7/9(1952), s.319. 

25  Wykładając później, już po ukazaniu się encykliki „Aeterni Patris”, filozofię w Uniwersytecie Jagiellońskim, stał się na katedrze z 
urzędu pionierem neoscholastyki, ale można mieć wątpliwości, czy także jej szczerym i całkowitym zwolennikiem – zauważa np. 
wspomniana już Alicja Kadler w art. cyt., s. 520. 
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on zawsze jednolite, stałe poglądy filozoficzne (metafizyczne), które potem jedynie dojrzewa-

ły historycznie, merytorycznie w poszczególnych etapach jego życia26. 

Wszystkie zaś tego rodzaju problemy merytoryczne czy inne kwestie historyczne, razem 

lub oddzielnie wzięte, ukazują nam nie tylko korzenie filozoficzne i tło problematyki spo-

łecznej w końcu XIX stulecia i na progu XX wieku, ale i sprawiają, że lepiej jesteśmy w stanie 

zrozumieć pionierską myśl społeczną polskich autorów z różnych obozów ideowych. Nie 

przedstawienie zaś tych początków myśli z pewnością skutkowałoby tym, że nie poznaliby-

śmy w pełni ani dorobku naukowego polskich autorów tych czasów, jak i ostatecznego wkła-

du naszych uczonych w powstanie i rozwój wielu nauk społecznych, które wówczas współ-

tworzyli tak w Polsce, jak i na całym świecie. Dlatego właśnie warto byłoby, żeby ten powyżej 

pokrótce tylko zarysowany wkład wybranych autorów polskiej filozofii społecznej, a także 

w niektórych wypadkach w ogóle nie poznany dotąd jeszcze dorobek innych polskich znaw-

ców tego rodzaju problematyki społecznej, został ponownie zbadanym i być może jeszcze 

szerzej opracowanym przez historyków i współczesnych ekspertów poszczególnych nauk 

społecznych, w postaci choćby różnych artykułów specjalistycznych czy rozpraw naukowych, 

np. doktorskich lub habilitacyjnych. 

Jest to bowiem o tyle historycznie ważne i do dziś ciekawe merytorycznie, że powstanie 

i rozwój filozofii społecznej czy nauki społecznej Kościoła na ziemiach polskich nie został 

należycie zbadanym27. Dlatego w badaniach tych należy również zwrócić szczególną uwagę na 

                                                           
26  Historyczne zaś dojrzewanie intelektualne poglądów Pawlickiego a nie tylko jego ewolucję stanowiska filozoficz-

nego przedstawił wyczerpująco Cz. Głombik w swojej książce pt.: Człowiek i historia. Studium koncepcji filozoficznej 
Stefana Pawlickiego, opublikowanej w 1973 roku. Głombik już w pierwszych słowach Wprowadzenia do swojej 
książki zastrzega się, że jego praca wprawdzie nie jest pełną monografią życia i działalności Pawlickiego, na którą 
w pełni zasługuje, to jednak zajął się jego poglądami filozoficznymi i historyczno-filozoficznymi, gdyż te wydały 
mu się w miarę zwarte i podstawowe w wielu kierunkowej twórczości Pawlickiego. W swojej metodzie badań 
Głombik uważa, że nie może się obejść bez zabiegów opisowych oraz interpretacyjnych i to zastosowanych nie tylko wobec poglą-
dów filozoficznych, lecz odniesionych również do szerszego tła wydarzeń, a nawet całokształtu dorobku Pawlickiego jako myślicie la. 
(tamże s. 4). Albowiem działanie, które kierowałoby się jedynie do analizy wypowiedzi mówiących wprost o filo-
zofii Pawlickiego, wydaje się Głombikowi pracą metodycznie błędną i rzeczowo ubogą. Usiłuje zatem rozszerzyć 
pole interpretacji filozofii krakowskiego uczonego, poprzez wyjaśnienie jej genezy na tle warunkujących ją pozafi-
lozoficznych spraw i wydarzeń, ukazując jej zmieniający się kształt oraz jej funkcjonowanie w warunkach ówcze-
snych środowisk społecznych drugiej połowy XIX w. i na początku XX w. W przeciwieństwie więc do wcześniej-
szych prac Rubczyńskiego czy Kadler książka Głombika nie dotyczy jakiegoś jednego dzieła Pawlickiego, ani też 
kilku jego wybranych prac, które można by uznać za podstawowe dla jego stanowiska filozoficznego. Nie stara 
się też on, w przeciwieństwie do Kadler, wyróżniać jakiegoś z etapów w życiu Pawlickiego, który byłby całkowi-
cie zakończony i pełny do tego stopnia, żeby znosił czy dezawuował wcześniejsze bądź późniejsze okresy jego 
życia. Sądzi bowiem Głombik, że tak w żywocie, jak i w dorobku tego uczonego nie ma faktów z życia i osiągnięć 
naukowych, które byłyby całkowicie izolowane czy tłumaczyłyby się same przez się. Sprawia to - jego zdaniem - iż 
także stanowisko filozoficzne Pawlickiego domaga się uchwycenia w procesie owych zmian, w procesie swej własnej ewolucji, jej me-
chanizmu i określających ją sił (tamże s. 12). Szerzej na ten temat zobacz w pracy M. Mylika, Stefan Pawlicki – jeden z 
prekursorów nauki polskiej, Warszawa 2005. 

27  Albowiem rozwój np. katolickiej nauki społecznej wiąże się zwykle w Polsce z opublikowaniem w Krakowie 
w latach 1900-1901 dwutomowej pracy E. Jaroszyńskiego pod tytułem Katolicyzm socjalny, będącej zresztą prezen-
tacją zasadniczych tez encykliki Rerum Novarum. Potem dopiero zaczęło wychodzić pierwsze specjalistyczne cza-
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to, co stanowi z punktu widzenia współczesnej metodologii przedmiot i metodę badań filo-

zofii społecznej, i oddzielić to od przedmiotu i metody badań ówczesnej socjologii bądź to 

nauki społecznej Kościoła. Dyskusyjną bowiem do dziś jest kwestią, i to nie tylko w przypad-

ku kwestii socjalnej np. w wydaniu Abramowskiego czy Pawlickiego, ustalenie dokładnych gra-

nic, między ówcześnie pojętą nauką społeczną Kościoła a socjologią, bądź nawet filozofią 

społeczną tamtego czasu. Granica ta bowiem była, jak to już powyżej pokrótce dowodzili-

śmy, i jest nadal dziś przekraczana tak, że jest już na ten temat długa historia. 

W jej wyniku ustalono obecnie to, co początkowo nazywano na przykład socjologią, było 

w gruncie rzeczy filozofią społeczną bądź katolicką nauką społeczną, gdyż szukano odpowie-

dzi na pytania, dotyczące natury, struktury i przyczyn życia społecznego. Łączy się to oczywi-

ście z szeregiem badań o charakterze czysto socjologicznym, to jest opisów procesów 

i zjawisk społecznych oraz prawidłowości tych procesów i związków między zjawiskami. 

Przeważała jednak w XIX wieku tendencja do filozoficznego a nie historycznego czy nawet 

teologicznego traktowania powyższej problematyki, a nawet usiłowano, pod wpływem myśli 

romantycznej bądź pozytywistycznej, sprowadzić wszystkie zjawiska społeczne do jakiegoś 

jednego uczucia bądź jednej zasady (najczęściej którejś z metod nauk pozytywistycznych), 

która miałaby tłumaczyć ich powstanie i rozwój. W wyniku tego powstało wiele kierunków 

i teorii socjalnych, które nazywano socjologicznymi, ale które w gruncie rzeczy były bądź to 

rodzajem filozofii społecznej bądź nawiązywały w części do nauki społecznej Kościoła28. 

Metodologiczne rozgraniczenie tego wszystkiego nawet dziś nie jest bynajmniej czymś 

prostym, tym bardziej, gdy chodzi o dziewiętnastowieczną czy dwudziestowieczną spuściznę 

prac społecznych tak polskich jak obcych autorów. Dlatego i z tym metodologicznym pro-

blemem pomieszania przedmiotu i zakresu badań różnych nauk społecznych będą się musiały 

zmierzyć tego rodzaju planowane prace w przyszłości. 

                                                                                                                                                 
sopismo pod tytułem Ruch Chrześcijańsko-Społeczny, założone jeszcze przez ks. Kazimierza Zimmermanna (1867-
1925), pierwszego profesora nauk społecznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie. Następnie dopiero w Akademii Duchownej w Petersburgu rozpoczęła działalność pierwsza katedra socjo-
logii chrześcijańskiej, w której wykładali, między innymi, ks. Jerzy Matulewicz (1871-1927) i ks. Aleksander Wóy-
cicki (1878-1954). Wtedy też społeczną działalność naukową rozpoczęli na dobre najwybitniejsi polscy znawcy 
katolickiej nauki społecznej, do których zalicza się, w fachowej literaturze tematu, ks. Antoniego Szymańskiego, 
ks. Stanisława Zegarlińskiego, o. Jacka Woronieckiego, Włodzimierza Czerkawskiego, Henryka Romanowskiego 
i innych. Por. P. Nitecki, Zarys rozwoju katolickiej nauki społecznej w Polsce do 1989 roku, „Społeczeństwo” 4/1996, 
s. 703-714; zob. też R. Bender, Rozwój katolicyzmu społecznego w Polsce przed i po „Rerum Novarum”, „Chrześcijanin 
w Świecie”, 13/1981, nr 6, s. 89-103; por. też Początki chrześcijańskiej myśli i działalności społecznej na ziemiach polskich 
w latach 1832-1918 w: Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939. Praca zbiorowa pod red. C. Strzeszewski, 
R. Bender, K. Turowski, Warszawa 1981, s. 21-256; zob. też C. Strzeszewski, Rozwój katolickiej nauki społecznej, 
w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce. Praca zbiorowa pod red. M. Rechowicza, t. 3, cz. 2, Lublin 1977, s. 218-233.  

28  Problem ten rozważa m.in. Józef Majka (1918-1993) w swojej książce pt.: Filozofia społeczna, Wrocław 1982, s. 11, 
371-376. Tam też obszerna bibliografia tego tematu.  
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Summary 

In the history of Polish sociology, the origins of the development of the positivist sociology are elaborated. 

What is missing is the research about the genesis and following phases of the development of the sociological 

thought from the humanistic or neo-scholastic perspective. This article is tried to fulfill this gap and given the 

outline of the sociological thought, which has not been drafted yet. Based on three major approaches of Polish, 

European and world’s sociology at the turn of the 19th and 20th centuries. 
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Filozofia dialogu zajmuje we współczesnej humanistyce miejsce szczególne, bowiem na-

kreśla perspektywę innego poznawczo ujęcia problematyki antropologicznej. Taką nową 

perspektywę stanowi myślenie dialogiczne, w którego horyzoncie centralne miejsce zajmuje 

drugi człowiek. Znaczenie drugiego wynika z siły relacji zawiązujących się pomiędzy nim 

a danym człowiekiem. Co ciekawe, choć nurt dialogiczny narodził się już pod koniec XIX 

wieku, to uznanie w kręgach akademickich zyskał dopiero w latach 70. wieku XX. Filozofia 

dialogu była bowiem tworem myślicieli spoza klubu profesorskiego. Franz Rosenzweig nigdy nie 

zdobył tytułu profesorskiego, natomiast Martin Buber napisał swoje najważniejsze prace 

jeszcze zanim został profesorem Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie1. Nie można 

jednak zapominać, że profesorem Sorbony był aktywnie uczestniczący w życiu akademickim 

Francji Emmanuel Lévinas, a także działający w Polsce Józef Tischner. Tym niemniej, filozo-

fia dialogu potrzebowała czasu, by przeniknąć w akademickie mury i spowodować zmianę 

perspektywy poznawczej skoncentrowanej na epistemologii na rzecz filozoficznej antropolo-

gii.   

Wspomniany Józef Tischner (1931-2000) był pierwszym polskim reprezentantem filozofii 

dialogu, który wnikliwie studiował, wykładał i popularyzował myśl dialogiczną. Myślenie 

o człowieku zajęło bowiem centralne miejsce w jego twórczości. Za tym, że to właśnie czło-

wiek stanowił główny obszar zainteresowania świadczyła jego cała droga filozoficzna. Przez 

wiele lat Tischner był w Krakowie kierownikiem Katedry Filozofii Człowieka na Papieskiej 

                                                           
1  Zob. J A. Kłoczowski, Filozofia dialogu, Poznań 2005, s. 9.  
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Akademii Teologicznej oraz piastował funkcję prezesa wiedeńskiego Instytutu Nauk o Czło-

wieku. W swej filozofii dialogu rozwijanej pod postacią tzw. filozofii dramatu, krakowski 

myśliciel chętnie nawiązywał do motywu wyrastającego z ducha filozofii Gabriela Marcela, 

którego formule pozwolić drugiemu być nadał niejako nowe znaczenie, gdyż każdy człowiek musi 

dostrzec drugiego jako wartość. Tym samym Tischner fundował drugiego na takim samym 

fundamencie co własne Ja aksjologiczne, uzyskując dzięki temu możliwość powstania egali-

tarnej relacji pomiędzy  podmiotami.  

Niebezpodstawnie zatem uprawiana na gruncie polskim filozofia dialogu kojarzona jest 

z postacią Józefa Tischnera. Trzeba jednak zauważyć, że nie był on jedynym myślicielem, 

który zafascynowany był człowiekiem i jego sposobem współistnienia z innymi. Ideałom 

przyświecającym nurtowi dialogicznemu bliskie były także prace Antoniego Kępińskiego 

(1918-1972), polskiego psychiatry, który zasłynął nie tylko jako wybitny lekarz, ale również 

jako wrażliwy humanista chętnie podejmujący w swych książkach zasadnicze pytania 

z zakresu filozofii człowieka. Sam filozof z Łopusznej pisał o Kępińskim, iż wiedział on 

o człowieku więcej, aniżeli Freud, Heidegger i Lévinas razem wzięci2. 

Podjęty temat obliguje do próby wykazania zbieżności poglądów Tischnera, jak i Kępiń-

skiego, co można zauważyć zwłaszcza w ich opisach człowieka i jego skomplikowanej sieci 

relacji z drugim człowiekiem. Korzystając z dorobku obu myślicieli przedstawię również 

podobieństwo, jakie cechowało zarówno Tischnera i Kępińskiego w podejściu do drugiego. 

Spotkanie Kępińskiego z Tischnerem 

W momencie gdy wybuchła II wojna światowa, Kępiński był dwudziestojednoletnim stu-

dentem medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim, Tischner zaś ośmioletnim chłopcem, który 

pod okiem ojca będącego kierownikiem szkoły i matki nauczycielki, dopiero pobierał pierw-

sze nauki. Pomimo okupacji, dzieciństwo upłynęło Tischnerowi w miarę spokojnie. Z kolei 

wojenne losy młodego Kępińskiego były bardziej dramatyczne. Wkrótce bowiem po tym, jak 

Kępiński zaciągnął się do Wojska Polskiego trafił do obozu internowanych w Lévie na Wę-

grzech, gdzie musiał zmagać się z codziennymi, więziennymi troskami życia. Po udanej 

ucieczce z Węgier, przedostał się do Francji i wstąpił do 1 Dywizji Grenadierów. Po kapitula-

cji Francji 22 czerwca 1940 roku, starał się przedostać do Wielkiej Brytanii, gdzie u boku 

armii brytyjskiej tworzyły się odziały Wojska Polskiego. Niestety po przejściu Pirenejów, 

został pojmany przez frankistów i osadzony w obozie koncentracyjnym w hiszpańskim Mi-

randa del Ebro. W obozie tym panowały wyjątkowo ciężkie warunki. Represje, szykany, pobi-

                                                           
2  Tamże, s. 113. 
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cia oraz głód były na porządku dziennym. Pomimo nieustannych upokorzeń, udręk i poniża-

nia, Kępiński znosił trudy obozu ze spokojem, pogodą ducha i nadzieją na rychłe uwolnienie. 

Według relacji więźnia Wiktora Garczorza, Antoni „nigdy nie tracił nadziei i wiary w odzy-

skanie wolności. Był bardzo serdecznym i powszechnie lubianym towarzyszem obozowej 

niedoli. Pracował w grupie oświatowej i prowadził wykłady dla więźniów. Wielu z nas już 

w obozie koncentracyjnym dostrzegło w nim zalążki ideałów, które dały znać o sobie w jego 

dalszym życiu i twórczości.”3 Po zwolnieniu z obozu w marcu 1943, Kępiński ostatecznie 

przedostał się przez Madryt i Gibraltar4 do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął służbę w Pol-

skich Siłach Zbrojnych. W lipcu tego samego roku, poprosił o skierowanie go do polskich 

formacji Royal Air Force (RAF), jednak nie sprawdził się w roli żołnierza-pilota. W tym miej-

scu warto zacytować słowa ks. Tischnera, który w jednej z homilii poświęconej osobie Kępiń-

skiego, w zabawny sposób skomentował jego „poczynania” w szkole lotniczej: Okazuje się, że 

[Kępiński – A.B.] ma jakąś dziwną przypadłość ‒ potrafi kierować samolotem, ale nie potrafi poradzić 

sobie z jednym drobiazgiem: nie umie wrócić na właściwe lotnisko. Oczywiście przełożeni decydują, że pilotem 

być nie może5. Sam Kępiński nie stroniąc od autoironii, wspominał po latach swój udział w 

siłach powietrznych: Ja zacząłem prowadzić samoloty, bo byłem pilotem RAF-u, i kiedyś jak wcisnąłem 

jedną nogę, nie wiem tam w co, to ziemia zaczęła kołować, kołować, kołować, a ja zdaje się spadałem. 

W każdym razie jak wylądowaliśmy, to instruktor, który jakoś ten samolot wyprowadził, okropnie mnie 

zbił – chciał jakoś wyładować swoją złość6. W efekcie przełożeni Kępińskiego skierowali go do 

Polskiego Wydziału Lekarskiego znajdującego się przy Uniwersytecie w Edynburgu.  

Po wojnie Kępiński podjął pracę w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, w której do roku 1950 pełnił stanowisko starszego asystenta. Dyplom dokto-

ra medycyny uzyskał 22 grudnia 1949 roku na Wydziale Lekarskim UJ. Warto wspomnieć, że 

rozprawa doktorska Kępińskiego była jednym z pierwszych obronionych po wojnie doktora-

tów medycyny w zakresie psychiatrii. Kilka miesięcy później podjął pracę w krakowskiej 

Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej im. Kopernika (Klinika Psychiatryczna powstała 

dopiero po rozdzieleniu Kliniki Neurologiczno-Psychiatrycznej UJ na kliniki neurologiczną, 

neurochirurgiczną i psychiatryczną), z którą był związany do końca swojego życia. 

                                                           
3  Relacja Wiktora Garczorza pochodzi z artykułu Witolda Lisowskiego, Prekursorzy medycyny polskiej, w: „Skalpel. 

Biuletyn Wojskowej Izby Lekarskiej” 1/2009, styczeń-luty, rok XVIII, s. 24.  
4  Warto odnotować, że Kępiński spotkał się z gen. Sikorskim na kilka godzin przed jego śmiercią. Dwa dni później 

był jednym z tych, którzy podczas pogrzebu Sikorskiego na Gibraltarze, nieśli trumnę ze zwłokami generała (zob. 
A. Szymusik, Antoni Kępiński, w: Psychiatria w Polsce, pod red. A. Bilikiewicza i J. Rybakowskiego. Gdańsk 2002, 
s. 175-176). 

5  Homilia ks. Józefa Tischnera poświęcona osobie Kępińskiego dostępna jest pod adresem: http:// 
www2.tygodnik.com.pl/wydarzenia/dni-tischner/dni10.php - dostęp dnia 11.02.2013. 

6  A. Kokoszka, Jak pomagał i leczył profesor Antoni Kępiński, w: Medycyna Praktyczna, Kraków 1999, s. 38. 
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Dla odmiany, dla Tischnera powojenne lata wiązały się ze studiami, początkowo na Wy-

dziale Prawa UJ, a następnie na Wydziale Teologicznym, gdzie pod okiem ks. prof. Kazimie-

rza Kłósaka rozwijał swoje zainteresowania filozoficzne, i gdzie słuchał wykładów z etyki 

społecznej prowadzonych przez ks. doktora Karola Wojtyłę7. W roku 1963 obronił doktorat 

u prof. Ingardena i rozpoczął swoje wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym. Podjął 

wówczas również współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym” oraz miesięcznikiem „Znak”, 

na których łamach publikował niemalże do końca życia.  

Nie wiadomo dokładnie w jakich okolicznościach poznali się Antoni Kępiński z Józefem 

Tischnerem, ale to prawdopodobnie Roman Ingarden zapoznał ich ze sobą, gdyż miał kontak-

ty w środowisku polskich psychiatrów8. Tischner doskonale wiedział, kim jest Kępiński. Od samego 

początku darzył go estymą i uznaniem. Profesor Antoni później wielokrotnie zapraszał Ti-

schnera z odczytami do Towarzystwa Psychiatrycznego. Jak wspominał krakowski filozof: 

Mało im wtedy mogłem dać, bo był to dopiero początek mojego zainteresowania psychiatrią, więc mówiłem im 

o podstawach filozofii, ale oni potrzebowali takiej syntezy. Wartość filozofii w takich przypadkach polega na 

tym, że proponuje jakiś porządek9.  

Tischner zafascynowany antropologią Kępińskiego, częstokroć w czasie swoich wykładów 

wzmiankował o krakowskim psychiatrze i jego obserwacjach. Na przykład w wykładzie po-

święconym rozważaniom na temat filozofii Hegla, Tischner analizując fragment Fenomenologii 

Ducha podnoszący kwestię „utraty istotności”, przywołał studentom opis mający ułatwić im 

zrozumienie powyższej kwestii: Może Państwo nie czujecie tragizmu tego, ale wyobraźcie sobie, że 

jesteście uczniami jednej postaci, jednego mistrza. Wtedy należy powiedzieć, że w tym mistrzu jest utrata 

wszelkiej istotności, bo cokolwiek mówię, ja mówię według mistrza. Cokolwiek ja myślę, ja myślę, ja myślę 

według mistrza. Podobno takie rzeczy się zdarzały [Antoniemu] Kępińskiemu w psychiatrii, mianowicie, że 

jego pacjenci do tego stopnia byli pod urokiem jego osobowości, że nawet chód jego naśladowali. A on miał 

taki chód ciężki, taki niedźwiedzi, tak można powiedzieć nawet, że idąc, oklaskiwał świat stopami10. 

                                                           
7  W tym miejscu warto wspomnieć, iż Wojtyła znał się z Kępińskim znacznie wcześniej. W latach młodzieńczych 

byli bowiem prezesami Sodalicji Mariańskiej (Kępiński w Gimnazjum Nowodworskiego, a Wojtyła w Liceum 

w Wadowicach). Spotkali się przypadkiem na krakowskim dworcu. Celem ich podróży był Poznań, gdzie zorga-

nizowany był zjazd Sodalicji Mariańskiej. By urozmaicić sobie całonocną podróż, młodzi żacy zatopili się 

w rozmowie, którą urozmaicili sobie zajadaniem czereśni. Takie były beztroskie początki ich znajomości, znajo-

mości, która przetrwała do śmierci Kępińskiego. Wspomnienia młodzieńczych lat, w których obecna było postać 

Kępińskiego, Wojtyła podsumował następująco: Nie miałem wątpliwości, że Kępiński już wówczas znacznie jaśniej wi-

dział swoją przyszłość, niż ja. Wypowiedź oraz wspomnienia Karola Wojtyły o Kępińskim znajdują się w artykule Z. 

J. Ryna, Mistrz Antoni Kępiński. „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytet Jagiellońskiego” 36/2001. Artykuł dostęp-

ny jest w Internecie na stronie:  http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/36/01/06.html - dostęp 11.02.2012. 
8  W. Bonowicz, Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze, Kraków 2010, s. 87. 
9  Tamże, s. 87. 
10  J. Tischner, Etyka a historia. Wykłady, Kraków 2008, s. 100-101. 
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W innym miejscu Tischner wspominał Kępińskiego następująco: Można go było zobaczyć na 

ulicach Krakowa bardzo wcześnie rano, około szóstej. Widziałem go raz w maju – słońce wschodziło, ja 

biegłem na dworzec, a on niedbale ubrany, w jakimś zmiętym płaszczu, w sandałach o dwa numery za 

dużych na bosych nogach, długimi, ciężkimi krokami niedźwiedzia szedł jako pierwszy na swoją klinikę, 

żeby rozmawiać z chorymi11. Z kolei w rozmowie z Anną Ostrowską-Karoń opisywał Kępińskie-

go jako człowieka niesłychanie prostego, otwartego, z ogromną dozą autoironii, dystansu do siebie i do 

świata12.  

Tischner na krótko przed śmiercią Kępińskiego odwiedził go w Klinice. Przez długie miesiące 

wahał się, czy iść się z nim zobaczyć. W końcu poszedł i przyznał się Kępińskiemu, że zwlekał 

z odwiedzinami, bo nie wiedział, jak ma się do niego zwracać. »To było śmieszne – on tu prawie umiera, a 

ja mam taki »poważny« problem… Bardzo się tym faktem rozbawił«. »Teraz już nie masz wyjścia«, miał 

powiedzieć Kępiński, »po prostu musisz mówić mi po imieniu, bo umierającemu się nie odmawia…«13. Pro-

fesor lubił jego radosne wizyty, powtarzając: Józku, masz terapeutyczną gębę14. Podczas ostatnich 

odwiedzin, Kępiński i Tischner rozmawiali w cztery oczy. Nie wiadomo, czy Antoni spowia-

dał się u niego, czy też może rozmowa dotyczyła nadchodzącej śmierci. Tischner wspomniał 

jedynie, że w pewnym momencie, Kępiński powiedział: Wiesz, ja już mam dość. Ja już chcę 

odejść15. Ks. Tischner miał wtedy odpowiedzieć: Nie idziesz tą drogą pierwszy, idziesz drogą wydep-

taną16. Tak wyglądało ich ostatnie spotkanie.  

Myśl dialogiczna Tischnera i Kępińskiego 

Tischner będąc wrażliwym na ludzkie sprawy nauczał, że wśród wielości bytów otaczają-

cych człowieka, szczególne miejsce zajmuje drugi człowiek. Doświadczenie innego człowieka 

jest czymś różnym od doświadczenia rzeczy: Otwarcie na innego ma charakter dialogiczny. Różni się 

ono istotnie od otwarcia intencjonalnego. Dzięki otwarciu intencjonalnemu staje przed nami świat przedmio-

tów, dzięki otwarciu dialogicznemu stajesz przy mnie Ty17. Otwarcie dialogiczne rozumiał Tischner 

jako pewnego rodzaju postawę charakteryzującą się gotowością przyjęcia drugiego i odpowie-

dzią na jego cierpienie. Obecność drugiego człowieka uświadamia, że na scenie obok relacji Ja 

– przedmiot, istnieje też drugi człowiek, a co za tym idzie istnieje możliwość relacji Ja-Ty, 

możliwe jest bycie człowieka z człowiekiem, „przeżywanie” innego: Doświadczamy innego, 

spotykając go. Spotkać to coś więcej niż mieć świadomość, że inny jest obecny obok mnie lub przy mnie. 

                                                           
11  W. Bonowicz, Kapelusz…, dz. cyt., s. 87. 
12  A. Ostrowska-Karoń, Spotkanie, Kraków 2008, s. 78. 
13  W. Bonowicz, Kapelusz…, dz. cyt., s. 89.  
14  W. Bonowicz, Tischner, Kraków:  Znak, 2008, s. 274. 
15  W. Bonowicz, Kapelusz…, dz. cyt., s. 89. 
16  Słowa J. Tischnera, cyt. za: W. Bonowicz: Tischner, dz. cyt., s. 274. 
17  J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2006, s. 7. 



Aleksandra Bulaczek 

 

Lumen Poloniae – NR 1/2014 

52 

Wmieszany w uliczny tłum mam świadomość, że obok mnie są inni ludzie, co jednak nie znaczy, że ich 

spotykam. Spotkanie jest wydarzeniem. Spotkanie pociąga za sobą istotna zmianę w przestrzeni obcowań. 

Ten, kto spotyka, wykracza – transcenduje – poza siebie18. W innym fragmencie Filozofii dramatu 

Tischner pisał: Spotkanie z innym to spotkanie z tym, co naprawdę jest poza mną. Drugi to po prostu 

transcendens. Drugi stawia mnie w sytuacji, w której nawet pominięcie go jest formą przyznania, iż jest. 

Obecność innego to żywa świadomość intuicji istnienia19. Krakowski filozof podkreślał, iż owocny 

dialog pomiędzy Ja i Ty odbywa się zawsze w horyzoncie prawdy, w którym uczestnicy odrzu-

cają maski z twarzy, wychodzą z kryjówek, ukazują prawdziwe twarze20. Wedle Tischnera, a także 

innych filozofów dialogu (np. Rosenzweiga) w twarzy uwidacznia się prawda o człowieku 

(zasłona skrywa twarz, maska zaś kłamie). Odrzucenie maski i zasłony pozwala lepiej poznać 

drugiego, który jest inny i całkowicie poza nami. Otwarcie Ja na Ty oraz Ty na Ja następuje 

wtedy, gdy u źródeł spotkania pojawia się obopólna szczerość. Wówczas każdy z uczestników 

spotkania uświadamia sobie, że drugi jest dla niego kimś, komu można zaufać i w pełni za-

wierzyć siebie. Ważnym punktem w wydarzeniu spotkania jest ponadto zdolność „wczucia 

się” w drugiego, zrównania z nim, co pozwala na pełniejsze jego zrozumienie.  

Wedle Tischnera spotykając drugiego i dostrzegając jego cierpienie, w Ja dochodzi do gło-

su fundamentalne wezwanie: jeśli chcesz, możesz pozwolić być21, które Tischner tłumaczył 

w następujący sposób: Chodzi o to, by nie dobijać żadnym słowem, żadnym czynem ani ucieczką, ani 

zuchwałością, by nagiąć istnienie ku przeczuwanej dobroci, a dobroć ku istnieniu, ku trwaniu. (…) Na 

widok tragedii otwiera się możliwość jakiegoś poświęcenia22. Wedle filozofa z Łopusznej dramat czło-

wieka zawsze odnosi się do jakiejś ludzkiej biedy. Ona bowiem dotyka, a zarazem dotyczy 

człowieka. Widząc cierpienie drugiego istotnym pytaniem staje się nie to, gdzie i jak można 

odnaleźć swe szczęście, ale to, jak jest możliwe poświęcenie własnego szczęścia dla uratowa-

nia bliźniego. 

Pomimo wielu słabości, którym ulega człowiek, Tischner zawsze starał się w nim dostrzec 

dobro. Dlatego też nie mówił o „logice bycia”, ale o „logice dobra” i „logice dialogiczności”. 

Wedle krakowskiego filozofa, w przestrzeni międzyludzkiego dramatu powstają szczególne 

warunki dla zaistnienia dobra, a sama struktura osoby okazuje się być „wcieloną agatologią”. 

Barbara Skarga ukuła nawet termin „człowiek agatologiczny”, który charakteryzować miał 

Tischnerowską koncepcje człowieka ufundowanego na dobru. Wedle Skargi człowiek agato-

logiczny jest kimś wrażliwym na możliwość zła tak silnie, że gdy je w sobie odkrywa, nie chce go widzieć, 

                                                           
18  Tamże, s. 19. 
19  Tamże, s. 49. 
20  J. Tischner, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus, Kraków 1992, s. 11. 
21  Zob. J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2000, s. 482. 
22  Tamże, s. 484. 
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nie chce się przyznać, nie chce uznać swych ponurych czynów, woła: to nie ja, to nie my. Gdy jednak obecności 

tego zła zaprzeczyć nie można, ogarnia go rozpacz, jak pisze Tischner, jest negacją radykalną, dlatego może 

być tylko jak Kierkegaarda chorobą na śmierć, pragnieniem śmierci. Rozpacz więc dotyka samego dna osoby. 

Jedynym zaś na nią lekarstwem jest nadzieja. Nadzieja jest wyjściem ku innemu, nadzieja jest pozytywnością 

samą, jest zrozumieniem, że Dobro jest już, trzeba się tylko mu powierzyć23. Tischnerowskie „ja agato-

logiczne” to Ja zdolne do wzajemności, to bycie-dla-drugiego i bycie-przy-innym. Wedle 

filozofa z Łopusznej, dobro, które jest w człowieku, domaga się spotkania z dobrem drugie-

go, bo tylko w spotkaniu Ja może potwierdzić uniwersalność swojego dobra u Ty. Wedle 

Tischnera, w człowieku obecna jest „logika dobra”, która stoi w opozycji do „logiki bytu”. 

Dlatego też można mówić o pocieszającym charakterze Tischnerowskiej filozofii, filozofii 

wskazującej na drogę wewnętrznego i międzyludzkiego ładu, opartego na dobru, miłości 

i nadziei.  

Podobny pocieszycielski wydźwięk zauważalny jest również w twórczości, a nawet lekar-

skiej działalności Kępińskiego. Kierowanie się „zasadą dialogiczną” widoczne było w stoso-

wanej przez Kępińskiego psychoterapii. Pacjenci wspominali spotkania z Profesorem nastę-

pująco: On [Kępiński] siedział i milczał, patrzył na mnie uważnie, to milczenie było dobre. Czułam, że 

gubi się gdzieś moja rozpacz, mój żal, moja bezsilność. Mówił o tym, że mnie rozumie, że sama też mogła-

bym siebie lepiej zrozumieć, gdyby to, co mówię, tak bardzo mnie nie bolało24. Kiedy pierwszy raz zachorowa-

łem na ciężką depresję, kiedy bałem się o siebie, jutra, wszystkiego, spotkałem się z jasnym, prostym stwier-

dzeniem Profesora: »Nie bój się, przede wszystkim nie bój się ani siebie, ani swojej choroby«. A w ślad za 

tym poszło zapewnienie: »Pomogę ci«. Czy mogło mnie w tym nieszczęściu spotkać coś lepszego niż to zapew-

nienie pomocy?25 Istotę powyższych opisów spotkań Kępińskiego z pacjentami można zawrzeć 

w jednym, dialogicznym sformułowaniu: „wiem, że mnie rozumiesz, więc jesteśmy”. Opisując 

relacje pacjent – psychoterapeuta, Kępiński wielokrotnie posługiwał się kategorią maski, do 

której również nawiązywał Tischner. Psychoterapeuta – czytamy u Kępińskiego – nie może być 

zimnym obserwatorem, który traktuje swego pacjenta jako obiekt obserwacji i doświadczeń. Nie może przy-

bierać takiej czy innej „maski”, gdyż chorzy – podobnie jak dzieci – są specjalnie wrażliwi na wszelką 

sztuczność i momentalnie tracą zaufanie do ludzi z »maską«. Musi być takim, jaki jest, ani lepszym ani 

gorszym, ani głupszym, ani mądrzejszym26. Kępiński kładł również nacisk na tzw. poziomą płasz-

czyznę kontaktu, która w jego zamyśle miała odzwierciedlać prawidłowy, partnerski stosunek 

                                                           
23  B. Skarga, Człowiek agatologiczny, w: Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera, W. Zuziaka (red.), Kraków 

2001, s. 110. 
24  A. Kokoszka, Jak pomagał…, dz. cyt., s. 31. 
25  Tamże. 
26  A. Kępiński, Rytm życia, Kraków 1972, s. 299. 



Aleksandra Bulaczek 

 

Lumen Poloniae – NR 1/2014 

54 

lekarza do pacjenta. Podoba pozioma płaszczyzna relacji widoczna jest w dialogu między Ja i 

Ty, w którym oba podmioty ufundowane są na tym samym materiale aksjologicznym. 

Z relacji pacjentów Kępińskiego wyłania się obraz lekarza-psychiatry, który podczas spo-

tkań terapeutycznych stwarzał serdeczną atmosferę, dawał poczucie bezpieczeństwa oraz 

pomagał odzyskiwać nadzieję na poprawę własnego samopoczucia. Tak specyficzna relacja 

pomiędzy pacjentem a lekarzem nosiła znamiona przywoływanego przez filozofów dialogu 

fenomenu spotkania. W horyzoncie zainteresowań dialogików stał zawsze człowiek zwróco-

ny w stronę drugiego człowieka (w przypadku Kępińskiego możemy mówić o specyficznej 

więzi pomiędzy pacjentem a lekarzem). Reprezentanci nurtu dialogicznego podkreślali nie-

powtarzalność bezpośredniej relacji, jaka zawiązuje się pomiędzy dwiema osobami. Aby peł-

niej zobrazować jej wyjątkowość, ale i kruchość, opisywali tę relację jako „mgnienie”, „chwi-

la”. „wydarzenie spotkania”. Choć punktem wyjścia dla filozofii dialogu zawsze jest codzien-

ność, praktyka życia człowieka, to jednak sam fenomen spotkania dwojga ludzi jest tak ulotny 

i tajemniczy, że nabiera cech niemalże mistycznych. Spotkanie – jak pisał Tischner – jest czymś 

więcej niż zwyczajnym zetknięciem się z drugim, widzeniem czy słyszeniem drugiego27. W zamyśle dialogi-

ków było ono szeroko pojętym przeżywaniem drugiego człowieka, które prowadzi uczestni-

ków spotkania do głębokiej przemiany wewnętrznej. I tak też pojmował spotkania z chorymi 

Antoni Kępiński. Dla niego każdy kontakt z drugim człowiekiem, szczególnie z człowiekiem 

zmagającym się z „chorobą duszy”, był wyjątkowym wydarzeniem egzystencjalnym stwarza-

jącym szczególną, międzyludzką więź. Kępiński wielokrotnie podkreślał, że z rozmaitych 

elementów składających się na oddziaływanie psychiczne na drugiego człowieka, najważniej-

szy jest związek emocjonalny. Dlatego tak istotne jest, by psychiatra od samego początku swej 

pracy, wdrażał się w przyjmowanie właściwej postawy wobec chorych. I tak na przykład 

przestrzegał lekarzy przed przyjmowaniem postawy sędziego, gdyż w gestii lekarza nie leży 

ocena, czy sposoby zachowania i przeżywania pacjenta są dobre, czy złe z moralnego punktu 

widzenia (Stając wobec konfliktów pacjenta – nierzadko także natury etycznej – odczuwamy często  »mo-

ralne swędzenie« do wydania naszej opinii w formie: »dobre« – »złe«. Nigdy jednak nie mamy do tego prawa, 

bo po pierwsze, pacjent przychodzi do nas po pomoc, a nie po wyrok, po drugie – nigdy dostatecznie nie zna-

my chorego, by móc o nim wydać sprawiedliwy sąd28). Przestrzegał również przed przybieraniem 

rozmaitych póz i przyjmowaniem masek, bowiem rozmowa psychiatryczna powinna zawsze 

toczyć się w atmosferze jak najbardziej naturalnej, swobodnej, sprzyjającej bezpośredniemu 

kontaktowi (Usztywnienie zachowania, zastygnięcie w jednej pozie jest nienaturalne, a tym samym albo 

                                                           
27  J. Tischner, Myślenie…, dz. cyt., s. 482. 
28  A. Kępiński, Rytm…, dz. cyt., s 291. 
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straszne, albo komiczne29). Warto w tym miejscu podkreślić, iż zdaniem Kępińskiego nie istnieje 

model psychiatry idealnego bowiem każdy lekarz jest inny, każdego cechuje niepowtarzalny 

bagaż doświadczeń zarówno życiowych, jak i zawodowych. Dlatego też zalecał, aby psychia-

tra był przede wszystkim sobą, a wobec pacjentów zachowywał naturalną, swobodną posta-

wę. Obok błędu „sędziego” oraz „maski”, Kępiński wystrzegał lekarzy przed błędem „nau-

kowej obiektywności”, polegającym na chłodnym, bezstronnym podejściu do pacjenta. Taka 

postawa powoduje bowiem zmianę płaszczyzny spotkania z poziomej na pochyłą płaszczy-

znę władzy. Zanika tym samym specyficzny stosunek międzyludzki, jaki wytwarza się między 

chorym a lekarzem (Stosunek lekarza do chorego jest stosunkiem obustronnym jak każdy stosunek czło-

wieka do człowieka, a nie jednostronnym: człowieka do przedmiotu30). Dlatego Kępiński nauczał: 

Wobec chorego nie można więc zachować postawy naukowego badacza, postawy podmiotu do obserwowanego 

przedmiotu31. Dlatego starał się wpajać zarówno swoim studentom, jak i współpracownikom 

określone zasady postępowania z chorymi. Szczególnie od personelu medycznego wymagał 

zaangażowania w pracę oraz życzliwej, akceptującej postawy wobec pacjentów. W jednym z 

artykułów poświęconych Kępińskiemu czytamy, iż Profesor dzielił współpracowników nie 

według stopni naukowych i ich pozycji, ale według ich postawy i stosunku do chorych. Reagował zdecydowa-

nie, kiedy cele naukowe zaczynały dominować nad bezpośrednim dobrem chorego32. W tym samym artyku-

le czytamy, że Kępiński nie lubił psychiatrii »delikatesowej« na jaką z natury rzeczy skazana była 

klinika uniwersytecka. Dlatego w przyjmowaniu chorych do kliniki od lekarzy dyżurnych wymagał jedna-

kowego traktowania każdego, niezależnie od statusu społecznego, czy wykształcenia33. Powyższe opisy 

wskazują, iż człowiek – a szczególnie człowiek cierpiący, wymagający opieki i zrozumienia – 

był dla Kępińskiego wartością najwyższą. 

Zakończenie 

Niewątpliwie Józef Tischner był reprezentantem polskiej myśli dialogicznej, myśli zogni-

skowanej na człowieku, jego egzystencji i relacjach międzyludzkich. Z powodzeniem jednak 

w poczet przedstawicieli dialogików polskich zaliczyć można także Antoniego Kępińskiego. 

To, co było bowiem znamienne dla jego spotkań z pacjentami, to specyficzna relacja  polega-

jąca na współbyciu Ja lekarza obok Ja pacjenta oraz doświadczenie jego świadomości. Po-

dobna kategoria wczucia cechowała postawę dialogiczną opisywaną przez Tischnera, w której 

tylko emocjonalne zrównanie się z drugim człowiekiem pozwalało na pełne jego doświad-

                                                           
29  Tamże, s. 290. 
30  Tamże. 
31  Tamże, s. 239. 
32  Z. J. Ryn, Mistrz…, dz. cyt., s. 108. 
33  Tamże. 
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czenie i interpretowanie przeżyć. Zarówno Tischnera, jak i Kępińskiego cechował przyjazny 

stosunek do drugiego człowieka, który wyrażał się w jego pełnej akceptacji i zrozumieniu. 

Można zatem powiedzieć, że polska filozofia dialogu powstała więc na styku psychiatrii 

z filozofią, co stanowi o jej nader oryginalnym wkładzie do rodzimej filozofii. 

Summary 

In this article the author wants to show scientific relations that connect two of the most prominent persona-

lities of the polish science – psychiatrist Antoni Kępiński and philosopher Józef Tischner. Even though their  

fields of study were different, the most noticeable characteristic of their works is interest in dialogical thought. 

The author exhibits the most important anthropological notions shared by both Kępiński and Tischner, but 

above all makes an attempt to describe Tichner's dialogical position that manifests through the relation betwe-

en self and other (I – You), that was also propagated by Kępiński in his axiological psychiatry. In the conclu-

sion of the text the author points out that the most essential element of polish philosophy of dialogue is make 

an effort to find  practical, and of course theurapetic prospects of applications for dialogicity. 
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Marksizm w humanistyce polskiej XX wieku  

Wraz z zakończeniem II wojny światowej i wkroczeniem armii radzieckiej wprowadzono 

w Polsce nowy ustrój oparty na ideologii marksistowskiej, ugruntowany przez postanowienia 

jałtańskie. Zdecydowano, że rząd opierać ma się na partii komunistycznej (Polska Partia Ro-

botnicza, przekształcona później w PZPR). Partia ta posiadała poparcie Związku Radzieckie-

go, a tym samym i wojsk Armii Czerwonej stacjonujących na terytorium Polski. W ślad za 

tym pojawiła się urzędowo usankcjonowana teoria świata1, która stopniowo zaczęła wywierać 

wpływ na wszystkie przejawy aktywności intelektualnej. Stąd też, jak zaznacza Jan Woleński 

marksizm nie tylko doktryną filozoficzną, ale posiada także ścisłe związki z komunistycznym 

ruchem politycznym2. Początkowo wpływ nowej ideologii na naukę był dość ograniczony3. 

Organizacja nauki była do końca lat 40. oparta na wzorach przedwojennych4. Jak pisze Jan 

Woleński, w nauce polskiej przez kilka pierwszych lat panowało coś w rodzaju pokojowej koegzysten-

                                                           
1  Por. W. Mackiewicz, Ludzie i idee. Polska filozofia najnowsza, Warszawa 2003, s. 63. 
2  Por. J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej, Warszawa 2010, s. 534. 
3  Jak zauważa J. Karpiński: Marksizm, popularyzowany przez nową władzę, stosunkowo najłatwiej opanował pisarzy. 

W dziedzinach bliskich nauki, w których marksizm pretendował do wiedzy, stawiano mu opór. Tak było w socjologii i filozofii, 
między innymi dzięki »szkole lwowsko-warszawskiej«, pochodzącej od Kazimierza Twardowskiego, szkole odpowiedzialności za 
słowo. J. Karpiński, Nie być w myśleniu posłusznym (Ossowscy, socjologia, filozofia), Londyn 1989, s. 6. 

4  Por. W. Mackiewicz, Ludzie i idee..., s. 63. 
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cji5. Reprezentanci niemarksistowskiej filozofii kontynuowali swe przedwojenne badania nau-

kowe i wydawali związane z nimi prace6. Równocześnie zaczęły też pojawiać się pierwsze 

krytyki filozofii marksistowskiej (Ossowski, Ajdukiewicz). Czasopismami, w których pojawiły 

się pierwsze teksty polemiczne były: Kuźnica oraz Myśl Współczesna7. Po roku 1950 sytuacja 

zaczęła stopniowo ulegać zmianie. Jakub Karpiński przedstawił ówczesny stan rzeczy nastę-

pująco: Wczesne lata pięćdziesiąte w Polsce były w polityce okresem terroru. W słowie drukowanym, dostęp-

nym publicznie, był to okres intensywnej propagandy, nazywanej wtedy socrealizmem lub marksizmem. 

Socrealizm zastępował sztukę, marksizm (marksim-leninizm) zastępował nauki społeczne i filozofię8. 

Wszelka myśl filozoficzna, nie nawiązująca do filozofii marksistowskiej (niematerialistyczna) 

lub też stojąca w opozycji do niej uważana była za przejaw idealizmu. Co ciekawe, wysuwany 

był on względem reprezentantów nurtów i stanowisk całkowicie wobec siebie niezależnych 

a nawet antagonistycznych. Bronisław Baczko jako jeden z głównych apologetów marksizmu 

ideę tę ujmował następująco: Podstawowym pytaniem, na które odpowiedź dzieli filozofów na dwa 

wielkie obozy materialistów i idealistów jest kwestia, co jest pierwotne, przyroda czy duch, materia czy świa-

domość. Drugą stroną tego [...] problemu jest zagadnienie poznawalności świata. Czy nasza wiedza o świecie 

posiada elementy obiektywne, odzwierciedlające obiektywną rzeczywistość, [...] czy świat jest [...] poznawalny 

[...] czy też poznanie nasze nosi charakter czysto subiektywny, a obraz świata, który daje nam nauka, 

z filozofią włącznie, nosi charakter subiektywny, świat zaś, częściowo przynajmniej, jest niepoznawalny9. 

Lata 50. XX wieku zatem, to okres wzmożonej ofensywy nowej ideologii, walczącego, rewolucyj-

nego światopoglądu opartego na założeniach teoretycznych Karola Marksa10. Znalazło to od-

zwierciedlenie także w samej nauce, sztuce oraz filozofii. Jeden z historyków filozofii scharak-

teryzował tego rodzaju metody walki marksistów z przeciwnikami ideologicznymi następują-

co: Zrezygnowano z gabinetowych i konferencyjnych polemik oraz walki na argumenty, a zaczęto forsować 

stanowiska uzasadniane ideologicznie (kto myśli inaczej jest wrogiem ludu)11. Stąd marksiści starali się 

narzucić swoisty styl i sposób prowadzenia dyskusji filozoficznych, sprowadzające się do prób 

                                                           
5  J. Woleński, Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 1985, s. 305. 
6  Dla przykładu: Ingarden wydał dwa tomy Sporu o istnienie świata; Ajdukiewicz opublikował artykuły z zakresu 

epistemologii i semiotyki (Logika a doświadczenie, Epistemologia a semiotyka); Tatarkiewicz wydał 3 tom Historii filozo-
fii; Ossowska ukończyła swe główne dzieło: Podstawy nauki o moralności. Por. J. Karpiński, Nie być w myśleniu posłusz-
nym..., dz. cyt., s. 86. 

7  W czasopiśmie tym, w roku 1947 ukazał się tekst S. Ossowskiego, Doktryna marksistowska na tle współczesnej epoki, 
w którym autor zarzucał marksistom m.in. apodyktyczność tonu formułowanych teorii, a także wzywał by nie 
redukować metody dialektycznej do konwencjonalnych formuł. Por. R. Jadczak, Z dziejów spotkania szkoły lwowsko-
warszawskiej z marksizmem, w: „Edukacja Filozoficzna” 1991, nr 11, s. 101. 

8.  J. Karpiński, Nie być w myśleniu posłusznym..., dz. cyt., s. 5. 
9  B. Baczko, O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych Tadeusza Kotarbińskiego, „Myśl Filozoficzna” 1951, nr 1-2, 

s. 248. 
10  Por. W. Mackiewicz, Ludzie i idee..., dz. cyt., s. 63. 
11  Tamże, s. 64. 
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ośmieszenia przeciwnika ideowego, pozbawienia argumentów, wykazania jego niekompetencji 

oraz zmuszenia do zmiany poglądów. Gdy działania te, nie przynosiły spodziewanych rezulta-

tów starano się pozbawić oponenta możliwości zabierania głosu. W efekcie, zanikły polemiki 

filozoficzne, które mogłyby zmierzać do wspólnego rozwiązywania kwestii spornych oraz 

umożliwiać postęp naukowy. Zastąpiono je monologami wygłaszanymi ex cathedra. Prelegent, 

w oparciu o autorytet Stalina i partii przekonany był wówczas o swej nieomylności. Wszystkie 

te działania zmierzały do zastąpienia dotychczasowej filozofii (nazywanej burżuazyjną) filozo-

fią proletariacką, opartą na pismach Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Nowa filozofia w opar-

ciu o aktualną linię partii służyć miała szczęściu całej ludzkości12. 

Marksizm a szkoła lwowsko-warszawska 

Szczególnym wyrazem poprzedzającym całkowity upadek sztuki polemicznej w Polsce na 

rzecz reżimu intelektualnego wojującego marksizmu była ofensywa intelektualna skierowana 

przeciwko reprezentantom szkoły lwowsko-warszawskiej. Była ona przeprowadzana przez 

jednych z umiarem i elegancją, przez innych z nadgorliwością graniczącą z prostactwem13. Istotnym jej 

wyróżnikiem był jednak fakt, że polemiki marksistowskie pozbawione były częstokroć obiek-

tywizmu, a tym samym brak im było znamion naukowości. Stanowiły one raczej starannie 

wyreżyserowane, zaplanowane wystąpienia, skierowane przeciwko „tward-owszczykom”, 

których celem była walka ideologiczna z wrogą ‒ w przekonaniu polemistów (przeciwną do 

światopoglądu marksistowskiego) ‒ filozofią. Polemiki te nie polegały na wykazaniu błędów, 

nieścisłości, niekonsekwencji i wszelkiego rodzaju uchybień w koncepcjach oponentów, co 

jest typowe dla polemik naukowych, lecz na wskazaniu ich niezgodności ze światopoglądem 

polemistów. 

Atak na dokonania intelektualne kręgu lwowsko-warszawskiego stanowił w tym ujęciu 

istotne założenie programowe filozofów marksistowskich, którzy walczyli w ten sposób 

                                                           
12  Por. Pozbawienie profesora Władysława Tatarkiewicza prawa nauczania, „Przegląd Filozoficzny” Nowa Seria 1995, nr 2, 

s. 86. 
13  W. Mackiewicz, Szkoły i orientacje filozoficzne, [w:] Tenże (red.), Polska filozofia powojenna, Warszawa 2001, s. 79. 

W następstwie przyjętych założeń, uderzono także w niemarksistowską kadrę uniwersytecką. W celu odsunięcia 

ich od nauczania niejednokrotnie konstruowano fikcyjne oskarżenia, bądź też podważano kompetencje naukowe. 

Wielu przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej zostało wyrugowanych z uczelni (zgodnie z ustaleniami Rady 

Głównej do Spraw Nauk i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie z 1949 roku) jako niemarksistowska kadra nau-

kowo-dydaktyczna. Wśród odsuniętych od nauczania „twardowszczyków” znaleźli się m.in. Władysław Tatarkie-

wicz oraz Stanisław Ossowski. Ponadto wielu przedstawicielom szkoły Twardowskiego znacznie ograniczono 

możliwość prowadzenia zajęć. Dla przykładu Ajdukiewicz, Czeżowski, Kotarbiński i Kokoszyńska wykładali 

wówczas wyłącznie logikę. 
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o naukową dominację, a nawet całkowitą hegemonię filozofii marksistowskiej, o jej niepodzielne 

panowanie w umysłach inteligencji twórczej, o jej dalszy rozwój i rozkwit14.  

Na I Kongresie Nauki Polskiej (1951) Adam Schaff w swym wystąpieniu otwarcie uznał 

krytykę tego kręgu filozoficznego za jedno z głównych zadań filozofii marksistowskiej15. 

W artykule Zadania frontu filozoficznego w świetle uchwał I Kongresu Nauki Polskiej, stanowiącym 

podsumowanie wyników i osiągnięć tego Kongresu Schaff pisał następująco: walka dwóch 

obozów znajduje dziś swoje szczególnie jaskrawe odbicie właśnie w dziedzinie filozofii [...]. Walka proleta-

riatu przeciw burżuazji jest też między innymi walką filozofii proletariackiej przeciw burżuazyjnej, filozofii 

konsekwentnie materialistycznej przeciw idealistycznej16. Sytuacja ta znalazła swe odbicie 

w artykułach nie tylko Schaffa, ale także m.in. Hollanda, Baczki, Chałasińskiego, Krońskiego 

oraz Kołakowskiego. W swych artykułach sformułowali oni szereg zarzutów względem 

Twardowskiego, Ajdukiewicza, Kotarbińskiego oraz Tatarkiewicza. Wśród najważniejszych 

zarzutów znalazł się zarzut idealizmu (jako opozycji względem materializmu marksistowskie-

go).  

Ryszard Jadczak pisał o tym następująco: Przyznano, że przedstawiciele szkoły lwowsko-

warszawskiej dokonali niejednej rzeczy na polu nauki (zwłaszcza w dziedzinie logiki), ale, że filozofia tej 

szkoły nosi piętno idealizmu, przez co nie może dla filozofii marksistowskiej stanowić tradycji, do której 

trzebaby nawiązywać17.  

Zarzut idealizmu był zatem fundamentalnym i zarazem najważniejszym zarzutem filozo-

fów marksistowskich, względem filozofów niemarksistowskich w ogóle, nie tylko wobec 

„twardowszczyków”.  

Zarzucano zatem „twardowszczykom”, że uprawiają idealistyczną semantykę, uznając ję-

zyk za naczelny, a nawet jedyny przedmiot dociekań filozoficznych, badając go niejednokrot-

nie w oderwaniu od myślenia. Ponadto, dążenie do językowej precyzji traciło tu, według 

filozofów marksistowskich, znamiona narzędzia technicznego, stając się celem samym 

w sobie18. Szkołę lwowsko-warszawską krytykowano także z wielu innych względów. Zarzu-

cano jej solidarność z neopozytywizmem, liberalizm mieszczański, konwencjonalizm19 (m.in. 

                                                           
14  Tamże, s. 78. 
15  J. Woleński, Filozoficzna szkoła..., dz. cyt., s. 306. 
16  A. Schaff, Zadania frontu filozoficznego w świetle uchwał I Kongresu Nauki Polskiej, w: „Myśl Filozoficzna” 1951, nr 1-2, 

s. 19. 
17  R. Jadczak, Z dziejów spotkania szkoły lwowsko-warszawskiej z marksizmem, w: „Edukacja Filozoficzna” 1991, vol. 11, 

s. 103. 
18  Por. W. Mackiewicz, Szkoły i orientacje filozoficzne…, dz. cyt., s. 79. 
19  Marksiści uznali, że szkoła lwowsko-warszawska absolutyzując język, jako element procesu poznania, doprowa-

dziła właśnie do konwencjonalizmu, umowności w filozofii. Uznając bowiem decydujące znaczenie języka dla na-
szego obrazu świata a także sprowadzając wybór światopoglądu do wyboru języka, uznała równocześnie wybór 
ten za dowolny. Tak przedstawiane uprawianie filozofii w szkole Twardowskiego przez autorów-marksistów 
„Myśli Filozoficznej” stanowiło według nich daleko posunięte zagrożenie dla materializmu dialektycznego, od-
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oparcie kryterium prawdziwości na dyrektywach językowych przyjętych konwencjonalnie)20, 

fideizm teoretyczny, negację obiektywności poznania, odrzucenie dialektyki oraz eklektyzm. 

Co ważne, krytyka ta coraz częściej formułowana była w języku napastliwym, pełnym inwek-

tyw i epitetów. 

Mimo pozbawionego znamion naukowości charakteru marksistowskiej kampanii pole-

micznej wobec szkoły lwowsko-warszawskiej nie ulega jednak wątpliwości, że polemiki te 

stanowią ważną kartę rodzimej historii filozofii. Atakowani reprezentanci szkoły lwowsko-

warszawskiej nie pozostali bowiem bierni w stosunku do zarzutów swych antagonistów. Co 

więcej, ich odpowiedzi na stwierdzenia krytyczne reprezentantów marksizmu, ukazują wiele 

specyficznych, wyróżniających tę formację intelektualną cech. Dotyczą one m.in.: nastawienia 

metodologicznego (sposobu uprawiania nauki), poglądów, postaw naukowych, stosunku do 

nauki (jej celu, priorytetów i ideałów) oraz do samego światopoglądu marksistowskiego.  

Bronisław Baczko przeciw reistycznej filozofii Tadeusza Kotarbińskiego 

Polemika Bronisława Baczki z reistyczną koncepcją Tadeusza Kotarbińskiego jest jedną 

z czołowych polemik, ukazujących w modelowy sposób formę, jaką przyjmowały marksi-

stowskie batalie skierowane przeciw reprezentantom odmiennych nurtów intelektualnych. 

Prezentuje sposób, w jaki prowadzono wówczas wywód polemiczny, by zmierzał on do wy-

kazania niezgodności koncepcji oponenta z materializmem dialektycznym, któremu przyzna-

wano status nadrzędności w nauce. O postawie polemicznej uczonych marksistowskich 

względem autora Traktatu o dobrej robocie pisał także w swych zapiskach rękopiśmiennych 

jeden z jego uczniów, Mieczysław Wallis w następujących słowach: Jak polemizowano z Kot. 

w okresie stalinizmu. Zniekształcano aż do karykatury jego poglądy, imputowano mu twierdzenia przez 

niego nie głoszone ‒ następnie zaś wykazywano sprzeczność pomiędzy między tymi twierdzeniami a tezami 

ciasno pojętego, dogmatycznego marksizmu i przez to samo, uważano je za obalone. Żywej, głębokiej, subtel-

nej myśli przeciwstawiano »drętwą mowę«, slogany skostniałej doktryny21. Według Wallisa, polemika 

B. Baczki była właśnie przykładem takiego nastawienia do autora Traktatu o dobrej robocie, 

która jednak w żaden sposób nie „złamała” uczonego. 

                                                                                                                                                 
wołującego się przede wszystkim do obiektywnej rzeczywistości. Z kolei idealistyczna semantyka szkoły lwow-
sko-warszawskiej sprowadzała, ich zdaniem większość sporów pomiędzy materializmem a idealizmem do sporu, 
czy też sfery, czysto werbalnej. Por. Mękarski, Studia Krajowe nr 1. „Myśl Filozoficzna” komunistów w Polsce, Londyn 
1953, nr 1, s. 13-14. 

20  W tym kontekście atakowano stanowisko filozoficzne K. Ajdukiewicza (jako burżuazyjną formę filozoficznego 
subiektywizmu) oraz teorię reizmu T. Kotarbińskiego (jako będącą jedynie pewną konstrukcją czysto językową). 
Por. W. Mackiewicz, Szkoły i orientacje filozoficzne..., dz. cyt., s. 79. 

21  Materiały Archiwalne M. Wallisa, Archiwum Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF w Warszawie, 
teczka Rps 14, T. I-III, k. 55. 
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Co ciekawe, przed ostrzem krytyki ze strony Baczki reprezentującego materializm dialek-

tyczny, nie uchronił autora Traktatu o dobrej robocie nawet fakt, że uczony ten sam podkreślał 

swoje intelektualne powinowactwo z marksistowskimi postulatami. Pisał o tym następująco: 

Nigdy nie starałem się o to, by być marksistą, ale ponieważ zawsze starałem się po prostu o prawdę w myśle-

niu, to doprowadziło jednak do wielu przeświadczeń bliskich marksizmowi. Oto one: ateizm, ontologia 

materialistyczna, determinizm do zasad rozwoju społecznego, z którym zgodnie uznaje się zależność prądów 

intelektualnych od sytuacji społecznej, rozumienie historii, przeświadczenie, że rozwój społeczny jest dyshar-

monijny itp.22. Już na wstępie swego artykułu O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych Tade-

usza Kotarbińskiego autor podkreślił, że jego wystąpienie wpisuje się w nurt światopoglądu 

marksistowskiego, zmierzającego do uzyskania naukowej hegemonii w świecie nauki. Pisał 

o tym następująco: Światopogląd marksistowski w Polsce rozwija się i ugruntowuje w walce z przeżytka-

mi, pozostałościami ideologicznymi idealizmu. […] Dlatego też jednym z ważnych zadań filozofii marksi-

stowskiej w Polsce jest ostateczne przezwyciężenie pozostałości idealizmu w nauce polskiej, w szczególności 

w humanistyce i samej filozofii, pozostałości hamujących proces rozwoju ideologicznego całego naszego narodu, 

a nauki polskiej w szczególności23. Baczko poddał w niej krytyce reistyczną koncepcję autora 

Traktatu o dobrej robocie, którą określił jako stanowisko zmierzające by: w wypowiedziach ostatecz-

nych, a więc i we wszystkich ostatecznych wyjaśnieniach słów, nie było innych rzeczowników lub przymiotni-

ków jak tylko rzeczowniki i przymiotniki konkretne24. Jest to ujęcie reizmu jako dyrektywy języko-

wej, której zamierzeniem jest usunięcie przewlekłych sporów w filozofii, powstałych, w mniemaniu 

Kotarbińskiego, wskutek mętnego sposobu mówienia, czyli używania słów i terminów w sposób mętny. 

Innymi słowy, główną dyrektywą tak ujętego reizmu, jest usunięcie z filozofii nieporozumień, 

pozornych problemów oraz wadliwych doktryn powstałych na drodze problemów języko-

wych25. Polemizujący filozof odrzucił to stanowisko, ze względu na liczne niekonsekwencji 

i aporie, które w świetle wyznawanej przez niego filozofii marksistowskiej wydawały się nie 

do pogodzenia. Krytykował reizm rozumiany jako dyrektywę sprowadzającą ostateczne wy-

powiedzi do nazw rzeczy, ze względu na to, że nie mówi ona nic na temat natury, czy też 

statusu ontologicznego tych rzeczy: czy są to materialne, istniejące niezależnie od świadomości obiekty, 

czy też np. kompleksy moich wrażeń26. Stąd zapewne w założeniu B. Baczki istniało zagrożenie 

idealistycznej interpretacji ich statusu ontologicznego. Zarzucał także stanowisku Kotarbiń-

skiego, że tworząc w obrębie reizmu dodatkowe linie podziału (np. na reistów materialistycznych 

                                                           
22  T. Kotarbiński, Mistrzostwo i humanizm, w: „Studia Filozoficzne”, 1976, nr 3, s. 13. 
23  B Baczko, O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych Tadeusza Kotarbińskiego, w: „Myśl Filozoficzna” 1951, nr 1-

2, s. 247-248. 
24  Tamże, s. 249-250.  
25  Por. tamże, s. 249. 
26  Tamże, s. 250. 
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oraz reistów spirytualistycznych) dochodzi do zacierania się podstawowej i jedynej ‒ w ujęciu 

wyznawanego przezeń światopoglądu ‒ linii podziału w filozofii: na materialistów i ideali-

stów. Baczko przekonywał zaś, że reizm stanowi jedynie dyrektywę językową (swoisty sposób 

mówienia) i jako taki nie jest uprawomocniony do wyodrębniania takich podziałów. Tak ujęte 

stanowisko Kotarbińskiego prowadzi w konsekwencji do zamaskowanego pozorami »języka rze-

czy«, przemycania idealizmu27. Ponadto, zdaniem polemisty koncepcja reistyczna wykazuje spore 

powinowactwo z idealistyczną semantyką, która sprowadza przedmiot badań filozoficznych 

jedynie do języka. Polemista argumentował następująco: W koncepcji idealistycznej semantyki język 

stał się „jedynym, wyłącznym” przedmiotem badania, język przestał być narzędziem poznania i badania 

rzeczywistości. W praktyce filozoficznej „badanie rzeczywistości zostało zastąpione przez badanie języka28. 

Tym samym spór pomiędzy materializmem a idealizmem traci swój obiektywny (według 

autora) wymiar dotyczący niezależnego od nas istniejącego świata i staje się jedynie sporem 

językowy powstałym wskutek niewłaściwego używania słów. Stąd argumentował, że konse-

kwencją uprawiania i traktowania idealistycznej semantyki, jako dziedziny ograniczającej się 

do świata oderwanego od rzeczywistości języka, traktującej język jako rzeczywistość samą w sobie a nie jako 

utrwalone w słowach wyniki i osiągnięcia poznawcze człowieka jest to, że jako nauka pozbawiona jest 

ona sensu29. Kolejnym niedostatkiem idealistycznej semantyki jest jej bezpośredni związek 

z konwencjonalizmem pojętym jako doktryna filozoficzna uzależniająca prawdziwość nauki 

oraz wszelkiego światopoglądu filozoficznego od arbitralnie przyjętych założeń (a wiec od 

czynnika całkowicie subiektywnego)30. Baczko zaznaczał bowiem, że wśród filozofów upra-

wiających idealistyczną semantykę istnieje tendencja do tworzenia sztucznego języka i trakto-

wania go jako remedium na wszelkie nieścisłości językowe, będące w ich przekonaniu, pod-

stawą powstawania sporów filozoficznych. Co ważne, uznał też, że to właśnie podejście 

konwencjonalistyczne (umowne przyjęcie języka jako semantycznego lekarstwa w rozstrzyga-

niu sporów filozoficznych) stanowi jedną z naczelnych cech reizmu jako dyrektywy języko-

wej. W tym ujęciu reizm sprowadzałby się jedynie do konwencjonalnie przyjętych dyrektyw 

językowych nie uwzględniających obiektywnej rzeczywistości przedmiotowej i społecznej31.  

W obronie Kotarbińskiego warto zaznaczyć, że reizm stanowił ważną dyrektywę metodo-

logiczną, która stanowić miała raczej sposób wyodrębniania drogą analizy semantycznej pro-

blemów pozornych w filozofii, czyli takich, które wynikają w z nieporozumień językowych 

                                                           
27  Tamże. 
28  Tamże. 
29  Por. tamże, s. 252. 
30  Por. tamże, s. 254. 
31  Por. W. Mackiewicz, Szkoły i orientacje filozoficzne..., dz. cyt., s. 80 
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(niejako odsiania ich), a nie zredukowania całej problematyki filozoficznej jedynie do proble-

mów na gruncie językowym. Jak pisał sam jej autor: Główne usterki tych dyscyplin a zarazem przy-

czyny przewlekłych sporów np. w teorii poznania, ontologii, ogólnej teorii wartości itd., nie polegają na defek-

tach obserwacji czy eksperymentu ani na stosowaniu wadliwych form wnioskowania, lecz sprowadzają się 

przede wszystkim do praktyki myślenia ‒ a przeto i mówienia ‒ w sposób mętny32. 

Jednakże stanowisko reistyczne nie sprowadzało się tylko do postulatów metodologicz-

nych, ale także miało swoje ujęcie ontologiczne. Sam Baczko zresztą dostrzegał ten fakt, gdyż 

także i te poglądy były przedmiotem jego zaciekłej krytyki. Stąd można zarzucić polemiście 

pewną niekonsekwencję wywodu. 

Baczko wskazywał bowiem, że przyjęte przez autora Traktatu o dobrej robocie reistyczne za-

łożenia ontologiczne (pansomatyzm), zgodnie z którymi istnieją tylko ciała (rozciągłe i bez-

władne obiekty materialne) i cała rzeczywistość składa się właśnie z nich, są oparte na osobi-

stych przekonaniach Kotarbińskiego, a więc czynniku skrajnie subiektywnym. Pisał, że 

w koncepcji filozoficznej Kotarbińskiego: podstawowa teza ontologiczna […] jest jedynie hipotezą i to 

przyjętą tylko na skutek tego, że narzuca się ona »wedle skłonności autora«. […] postaramy się wykazać, że 

żadnego innego kryterium dla swej tezy, poza »poczuciem słuszności«, prof. Kotarbiński w ramach swego 

systemu poglądów posiadać nie może, i że w myśl jego poglądów teza ta musi być przyjęta arbitralnie. […] 

podstawowa teza wisi na włosku, jest [...] jedynie wyrazem osobistych przekonań, osobistego „poczucia słusz-

ności” autora systemu, jego osobistym credo, niejako wyznaniem wiary33. Podsumowując swój wywód 

polemista uznał, że poglądy Kotarbińskiego cechuje eklektyzm, wewnętrzna niekonsekwencja 

i chwiejność: współistnienie, z jednej strony, poszczególnych cech materializmu34, z drugiej 

zaś, leżący u podstaw systemu jako całości, konwencjonalizm35.  

Choć artykuł B. Baczki stanowi raczej arbitralny i pozbawiony znamion naukowości mani-

fest defensywny filozofii marksistowskiej aniżeli rzeczową polemikę, trzeba jednak zaznaczyć, 

że uczony dostrzegał także pewne oczywiste pozytywy przejawiające się w postawie naukowej 

Kotarbińskiego. Analizując poglądy tego twardowszczyka docenił bowiem jego negatywne 

nastawienie do procesu faszyzacji uniwersytetów oraz rodzimej nauki. Podkreślał też znaczą-

cą wagę jego działań na rzecz walki o świecką szkołę. Jednakże i w poglądach społeczno-

                                                           
32  T. Kotarbiński, O postawie reistycznej czyli konkretystycznej, w: „Myśl Filozoficzna” 1949, nr 10, s. 3. 
33  B. Baczko, O poglądach filozoficznych..., dz. cyt., s. 262. 
34  Co ciekawe, jak przekonuje R. Palacz: Kotarbiński uważał siebie za materialistę dialektycznego. Być może rzeczywiście tak 

było, ale wydaje się, że z dialektyką ówczesnej filozofii stalinowskiego typu miał niewiele wspólnego. Jego krytycy i on mówili różnymi 
językami. Materializm jako szczególny rys jego koncepcji jego koncepcji podkreślał także J. Woleński pisząc Reizm 
jest szczególnie radykalnym materializmem, gdyż nie dopuszcza nawet cienia dualizmu. Istnieje materia (jako ogół ciał) i tylko ma-
teria, przy czym ciała są pojmowane nader rygorystycznie, tj. fizykalnie. R. Palacz, Klasycy filozofii polskiej, Wyd. Zachodnie 

Centrum Organizacji, Warszawa‒Zielona Góra 1999, s. 417; J. Woleński, Kotarbiński, Warszawa 1990, s. 69. 
35  Por. B. Baczko, O poglądach filozoficznych..., dz. cyt., s. 265. 
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politycznych autora Traktatu o dobrej robocie wskazywał na liczne niekonsekwencje i braki. 

Podobnie jak w przypadku  krytyki reizmu są one jednak ujęte w relacji do marksizmu, po-

zbawione są zatem obiektywnego uzasadnienia. Baczko zarzucał reprezentantowi szkoły 

lwowsko-warszawskiej, np. to, że choć potępiał on kapitalizm, to nie aprobował walki klaso-

wej oraz dyktatury proletariatu (jako jedynej słusznej, zdaniem Baczki, formy walki z nim), 

a także to, że lekceważył on znaczenia mas społecznych. Przypisywał także Kotarbińskiemu 

przekonanie o istnieniu elity intelektualnej, która to pełnić miałaby rolę determinującą wszel-

kie przewroty kulturowe, stąd to jej wolności i niezależności należy bronić. Dla Baczki afir-

mującego jeden z naczelnych postulatów marksistowskich, zgodnie z którym to walka klaso-

wa na czele z proletariatem miałaby stanowić o wszelkim postępie takie stanowisko było 

oczywiście nie do przyjęcia. Stąd pisał następująco: Koncepcja indywidualistyczna prowadziła 

w praktyce do odrywania się od realnej walki klasowej, decydującej w rozwoju społeczeństwa, do zamknięcia 

się w ramach kosmopolitycznej elity intelektualnej36.  

Replika Tadeusza Kotarbińskiego na polemikę Bronisława Baczki 

Tadeusz Kotarbiński odpowiedział na tę polemikę w dwóch artykułach, które ukazały się 

w Myśli Filozoficznej. Były to: Humanistyka bez hipostaz oraz Odpowiedź. W pierwszym z nich 

podkreślił, że jego oponenci bardzo często ulegają hipostazowaniu pojęć i przypisują rzeczo-

we istnienie m.in. takim hipostazom jak: dobro narodu, proletariat, klasa robotnicza, walka 

klasowa. Zdaniem filozofa zaś, posługiwanie się w taki sposób tego rodzaju pojęciami stano-

wi kardynalny błąd logiczny. W drugim tekście natomiast, starał się przede wszystkim, ode-

przeć zarzut idealizmu względem swego stanowiska. Starał się przy tym wskazać, że jego 

stanowisko wcale nie godzi w marksistowską afirmację materializmu. Ripostował zatem na-

stępująco: Zachodzę w głowę, czemu w gruncie rzeczy nastawił się krytyk wrogo wobec mego reizmu, który 

wszak nie jest niczym innym, jak tylko materializmem wypranym doszczętnie z hipostaz pochodzenia języ-

kowego37. Podkreślał, że jego koncepcja reistyczna, uznaje jedynie istnienie ciał w sensie fizy-

kalnym, natomiast wszelkie inne byty (relacje, język, wrażenia zmysłowe) są bytami niesamo-

istnymi, pochodnymi. Oponował też, przeciwko zarzutom: odrywania języka od rzeczywisto-

ści oraz konwencjonalizmu. Pisał: Oświadczam tedy i deklaruję, że z konwencjonalizmem w semantyce, 

logice formalnej, teorii poznania, teorii systemów naukowych nie łączy mnie nawet dziesiąta woda po kisielu. 

[...] do reizmu doprowadziło mnie konsekwentne obstawanie przy somatyzmie38. Co więcej, Kotarbiński 

                                                           
36  Tamże, s. 285. 
37  T. Kotarbiński, Odpowiedź, w: „Myśl Filozoficzna” 1952, nr 2, s. 320. 
38  Por. tamże, s. 319. 
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przewrotnie uznał, że jego poglądy wcale nie stanowią zagrożenia czy konkurencji dla mate-

rializmu dialektycznego, lecz mogą być jego dopełnieniem39. Wystąpił także z repliką wzglę-

dem zarzutu przeprowadzania niesłusznych, zdaniem Baczki, podziałów w filozofii, pisząc, że 

nie tylko nie zacierają one faktycznie istniejących podziałów, ale stanowią ich obiektywne 

odwzorowanie. Nie zgodził się także z przypisaniem jego poglądom filozoficznym eklekty-

zmu oraz chwiejności. Przyznał, że dążąc do stworzenia systemu rzeczywiście nawiązał do 

wielu różnych poglądów i stanowisk, zaznaczył jednak, że stanowiły one jedynie inspirację 

a nie główną treść jego poglądów. 

Postawa Kotarbińskiego nie była jednak postawą wojującego antagonisty. Kiedy bowiem 

zmieniła się sytuacja polityczna w Polsce i pod koniec lat 60. to marksistowska kadra stała się 

przedmiotem represji, autor Traktatu o dobrej robocie znalazł się w gronie uczonych, którzy 

publicznie wsparli represjonowanych profesorów. Co więcej, Kotarbiński demonstrował 

poparcie także dla samego Baczki40. Postawa ta dowodzi, że Kotarbiński na niwie nauki nie 

ulegał osobistym antypatiom, nie dążył też do jakiegokolwiek „odwetu” względem swych 

adwersarzy, ważniejsze było dlań zachowanie obiektywizmu naukowego oraz intelektualnej 

tolerancji. 

* * * 

Polemiki marksistowskie ze szkołą lwowsko-warszawską, z dzisiejszego punktu widzenia, 

niejednokrotnie mają niewiele wspólnego z rzetelną polemiką naukową, stanowiąc raczej 

rodzaj propagandy, czy też walki ideologicznej. 

Niemniej jednak, należy pamiętać, że oceniając działalność naukową filozofów marksi-

stowskich w kontekście rozwoju filozofii polskiej, nie można jej całkowicie zanegować i od-

mówić pewnych zasług. Na zjawisko to wskazał chociażby Bogusław Wolniewicz, występując 

w obronie Adama Schaffa (ostro skrytykowanego przez Mariana Dobrosielskiego w artykule 

Metamorfoza, wydanego w czasopiśmie „Dziś” w 1996). Wolniewicz zanegował słuszność 

totalnej krytyki postawy i działalności czołowego myśliciela marksistowskiego ‒ Adama 

Schaffa, którego Dobrosielski określił jako zagorzałego dogmatyka, twardo broniącego wulgarnego 

marksizmu-leninizmu oraz zaciekłego wroga humanizmu socjalistycznego41. Wolniewicz wskazał bo-

wiem wiele przykładów, które świadczyły o wielu pozytywnych aspektach aktywności Schaffa 

w środowisku naukowym. Zaznaczył też, że sam Dobrosielski w wielu miejscach swej krytyki 

                                                           
39  Por. T. Kotarbiński, Odpowiedź..., dz. cyt., s. 322, 323. 
40  Por. J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej, dz. cyt., s. 540-541. 
41  Por. B. Wolniewicz, Paszkwil (w sprawie Adama Schaffa), [w:] B. Wolniewicz, Filozofia i wartości, t. II, Warszawa 1998, 

s. 308. 



Polemika Bronisława Baczki ze stanowiskiem reistycznym Tadeusza Kotarbińskiego jako wyraz ideologicznej  

walki marksistowskiej ze Szkołą Lwowsko-Warszawską 

 

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

67 

wykazał się nierzetelnością oraz brakiem obiektywizmu, które tak często przypisywane były 

polemizującym filozofom marksistowskim.  

Warto też podkreślić, że dzięki polemizującym marksistom uczeni ze szkoły lwowsko-

warszawskiej mieli nie tylko sposobność do ciągłej analizy i weryfikacji własnych poglądów, 

ale także do szukania ich mocnych stron, obrony ich obiektywności, konkluzywności i słusz-

ności, a w konsekwencji wielokrotnego sprawdzania ich wytrzymałości na krytykę, co stano-

wić mogło widoczną miarę ich naukowej wartości. 

Summary 

The article presents the problem of ideological polemic of Bronisław Baczko with Tadeusz Kotarbiński. 

Baczko, as a representative of Marxist philosophy attacked attitude of Tadeusz Kotarbiński. The Adversary 

thought that Kotarbiński’s conception was a form of idealism. However, idealism was seen as the enemy of 

Marxism Theory. Baczko’s polemic had ideological character and was non-obiective. 
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Wielu filozofów i naukowców od wieków próbowało wyjaśnić fenomen ludzkiej istoty, 

znaleźć odpowiedź na pytanie: kim jest człowiek? Poszukiwania odpowiedzi pozwoliły jednak 

wskazać na szereg cech wyróżniających człowieka spoza całego świata przyrody. Janusz Gaj-

da w swoich rozważaniach mówi, że Generalnie […] człowieczeństwo uznawane jest za wartość sku-

piająca w sobie cechy wyróżniające człowieka jako istotę gatunkową […]. Życie intelektualne jest najistot-

niejszym wyróżnikiem człowieczeństwa, gdyż […] ze wszystkich gatunków odznacza się inteligencją niepo-

równywalnie najwyższą. […] W tym przejawia się głównie samorealizacja osoby ludzkiej, jej autonomicz-

ność, aktywność w przekształcaniu rzeczywistości, w polepszaniu warunków egzystencji oraz zdolności krea-

tywnych. W działalności świadomej, wolnej, celowej, obliczonej na życie z drugim człowiekiem, na życie we 

wspólnocie1. Taki zespół cech jest dla niego wyznacznikiem człowieczeństwa, sensem ludzkiej 

egzystencji. Biorąc pod wzgląd wszystkie potencje zawierające się w człowieku jako istocie 

rozumnej, aktywnej, kreatywnej i społecznej J. Gajda wymienia trzy główne komponenty 

człowieczeństwa, którymi są rozsądek, emocje i moralność. Z powyższych trzech ostatnia jest 

kategorią łączącą ze sobą dwie pierwsze, nadając im odpowiednie znaczenie jedynie w wyniku 

zdrowej relacji pomiędzy nimi. Stwierdza, że człowieczeństwo dopiero wtedy jest pełne 

i wzrastające, gdy emocje, rozum i moralność współistnieją w człowieku jako jego integralna 

całość.  

Także u autorów Powszechnej enyklopedii filozofii odnajdziemy potwierdzenie słuszności słów 

J. Gajdy dotyczących fundamentalnego znaczenia moralności dla człowieka w stwierdzeniu: 

                                                           
1  J. Gajda, Honor Godność Czlowieczeństwo, Lublin 2000, s. 96. 
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tylko działania poznawcze, wolitywne, twórcze ‒ zwane działaniami osoby, są działaniami specyficznymi 

ludzkimi, działaniami świadomymi i dobrowolnymi, a przez to koniecznościowo związanymi z postępowa-

niem moralnym2. Zatem w pojęcie moralności zostało wpisane szczególne zadanie, gdyż jak 

pisze F. Mihina dominującą formą życia jest wciąż rozwiązywanie sytuacji, problemów, zadań. Bez żad-

nych przerw podejmujemy decyzje, czy mamy robić to, czy coś innego, czy- przeciwnie- nie mamy tego robić 

w taki albo taki sposób3 i niezależnie od tego, co kieruje ludzkimi motywami postępowania, 

moralność jest jakby strażnikiem emocji i rozsądku, wyznaczając zdrowe granice ich funkcjo-

nowania.  

Zgodnie z tym przekonaniem moralność jest podstawowym zagadnieniem związanym 

bezpośrednio z osobowościową egzystencją człowieka oraz jego istnieniem w świcie. Podob-

nie uważał ksiądz Józef Tischner. W jego opinii każde doświadczenie codziennego życia jest 

konfrontacją wartości z antywartościami. Mówiąc prościej dobra ze złem. Nie istnieje ani 

intencja, ani działanie, ani myślenie, które nie zawierałoby się w granicach moralności i etyki. 

ludzki świat zawiera coś co jest dobre i coś co jest złe, a także coś co jest lepsze, gorsze, najgorsze. Nasz świat 

jest, w jakimś bliżej nieokreślonym zakresie, światem hierarchicznie uporządkowanym […]. Nie wiemy 

dokładnie, czym jest zło, a czym dobro, nie umiemy ustalić precyzyjnej granicy miedzy jednym a drugim, 

pomimo to nie umiemy wymknąć się jakiejś hierarchii4. Złożoność natury człowieka, jego logiczne 

myślenie popchnęły go do poszukiwanie odpowiedzi dotyczących sensu istnienia jego same-

go, świata oraz wszystkiego, co się w nim zawiera. Wynikiem takiej refleksji jest myślenie 

hierarchiczne. W każdej nauce człowiek bowiem wyodrębnił i nadal wyodrębnia szeroką 

gamę części składowych, należących do jakiejś większej całości. Poczynając od atomu a koń-

cząc na kosmosie człowiek bez przerwy próbuje ogarnąć wszechświat własnym umysłem, 

a każde kolejne odkrycie pokazuje mu, że odkrył tylko następne ogniwo całości, jaką jest 

świat istniejący. Człowiek nie tylko odkrył różnorodne przejawy życia i etapy rozwoju organi-

zmów żywych, stanowiące pewną uporządkowaną hierarchią, ale odnajduje również tę hierar-

chię w życiu społecznym. Wyraża się ona w określaniu innych jako bogatych i biednych, 

mądrych, głupich, wysokich, niskich, ładnych i brzydkich, wesołych i smutnych. Ogólnie 

mówiąc zauważamy w innych i w sobie pewne różne cechy, które wpływają na nasze postrze-

ganie siebie czy danej osoby.  

Pierwszymi wyznacznikami tego, co dobre i złe były właśnie uczucia, które klasyfikowały 

dane przeżycia jako „przyjemne - nieprzyjemne” . To, jak człowiek czuł się np. widząc kłócą-

                                                           
2  M.A. Krąpiec, Filozofia moralności. W: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 

Lublin 2002, s. 495. 
3  F. Mihina, Racjonalizm krytyczny K.R. Poppera, „Parerga” 2008, nr 4, s. 29.  
4  J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s.483-484.  
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cych się ludzi, czy też piękną kobietę budziło w nim odczucia przyjemności lub nieprzyjem-

ności czy dystansu, z których te pierwsze zaczął określać wartościami pozytywnymi, a drugie 

wartościami negatywnymi.  

Chcąc zrozumieć sens aksjologii Tischnerowskiej należy najpierw odnieść się do elemen-

tarnych zagadnień, którymi się kierował, pragnąc pojąć istotę i rolę samowiedzy etycznej 

w życiu i rozwoju samoświadomości istnienia oraz działania człowieka. Jego rozważania na 

ten temat rozpoczyna próba ułożenia hierarchii wartości, do której mógłby odnosić wszelkie 

aktywności, zamiary dotyczące ludzkiego wartościowania. W pracy Wobec wartości Józef Tisch-

ner przedstawia własną drabinę wartości, ukształtowaną na bazie lat doświadczeń i obserwa-

cji, której najniższy szczebel stanowią wartości hedonistyczne, głoszące, że to, co przyjemne 

jest wartością pozytywną, a to, co przyjemności nie daje, negatywną. Jest to pogląd, który jest 

przeciwny Tischnerowskiej filozofii samowiedzy etycznej, świadomości i rozwoju człowieka, 

gdyż sam filozof komentował hedonizm słowami: Wygodnictwo zniekształca normalny proces 

rozwoju organizmu ludzkiego. Szukanie przyjemności rodzi w człowieku egoizm, oddala go od innych ludzi, 

w życiu społecznym doprowadza do „walki wszystkich przeciwko wszystkim”5. Dzielenie wartości na 

dające przyjemność oraz nie dające jej są najbardziej powierzchownym rozróżnieniem o przy-

ziemnym znaczeniu. Dążenie do takich wartości nie rozwija moralności człowieka ku dobru, 

a wręcz stwarza bezpośrednie zagrożenie tego rozwoju poprzez narastający w osobie egoizm.  

Tischner z dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem istotą problemu egoizmu próbuje 

pokazać człowiekowi jego przykre konsekwencje. Egoizm niesie z sobą oddalenie od drugie-

go człowieka, od wspólnoty, przełamuje jedność, bliskość i zaufanie, ocenia każdego czło-

wieka jako rywala, zagrożenie. Świat istniejący zostaje pozbawiony cech bezpiecznego domu 

dla ludzi, a okazuje się być jakby pułapką, w której wciąż trzeba być czujnym i walczyć 

o swoje, aby przetrwać. Wygodnictwo prowadzi człowieka prędzej czy później do samotno-

ści. Wizja pułapki jest dodatkowo uzupełniona narastającymi w człowieku anomaliami roz-

woju nie tylko emocjonalnego i psychicznego, ale także fizycznego, powstałymi w skutek 

działania wewnętrznego egoizmu. Organizm ludzki jest zmuszony funkcjonować zupełnie 

inaczej, niż został do tego stworzony. Wraz z tym symptomem zagłuszania natury ludzkiej 

pojawia się kolejny- próba wpłynięcia na wszystkie sfery rozwoju i funkcjonowania ciała 

człowieka. Jest to pewna nieświadoma, choć wynikająca z aktu woli (egoizm, pragnienie wy-

godnego, przyjemnego życia), próba wynaturzenia człowieka przez samego siebie. Zatem 

należy zgodzić się z takim umiejscowieniem hedonistycznych wartości w drabinie wartości, 

gdyż, jak się okazuje, przeczą one naturze ludzkiej.  

                                                           
5  D. von Hildebrand, J.A Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, w: „W Drodze”, Poznań 1984, s. 72. 
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Szczebel wyżej od hedonizmu w swojej hierarchii Tischner umiejscowił całą paletę wartości 

zawierających się między tym, co zazwyczaj określamy słowem „zdrowie”, a tym, co nazywamy „chorobą” 

człowieka. Wartości te nazywa „wartościami witalnymi”, to znaczy wartościami, których nosicielem jest życie. 

Wartości owe bądź służą życiu (wartości pozytywne), bądź podcinają życie (wartości negatywne). Natomiast 

ich miejsce w hierarchii uzasadnia jak następuje Wartości witalne są bez wątpienia wyższe od wartości 

hedonistycznych. Dojrzały człowiek wie, co wybrać, gdy stanie w obliczu konfliktu: dla uratowania życia 

pozwala sobie nawet na amputacje ręki6. W obrębie wartości witalnych mieści się przede wszystkim 

zdrowie, a obok niego również te działania, które wiążą się z ciałem i dostarczają mu poczu-

cia zadowolenie z życia oraz przyjemności. Dążenie do posiadania zdrowego ciała i hartu 

ducha poprzez uprawianie sportu kształtuje w człowieku pewny obraz dobra, postawę zdy-

scyplinowania, odpowiedzialności i wytrwałości. Po dziś dzień osoby sprawne fizycznie, znani 

sportowcy, są dla pozostałych wzorami, obiektami podziwu i zazdrości. Zaś wartości witalne 

zmierzające ku przyjemności nie koniecznie sprzyjają samemu zdrowiu, gdyż wiele przyjem-

ności cielesnych nie jest zdrowych. Pomimo tego rozróżnienia, wciąż pożądanego i wszecho-

becnego uprzyjemniania sobie życia, filozof wskazuje na wyższość wartości witalnych nad 

hedonistycznymi przejawiającą się w zdolności trzeźwego myślenia w sytuacjach krytycznych, 

w których człowiek zdolny jest zrezygnować ze zdrowia, gotowy jest okaleczyć siebie lub 

innych dla ratowania życia.  

Kolejny, wyższy stopień jest zajęty przez wartości duchowe, do których zaliczone zostały 

prawda, dobro i piękno. Wszystkie te, i tym podobne wartości nazywamy „wartościami duchowymi”. Ich 

nosicielem nie jest bowiem ciało, ale bezpośrednio ludzka osoba ‒ „persona”. Rysem znamiennym etycznych 

wartości duchowych jest ich związek z doświadczeniem prawdy. Prawda jest wśród tych wartości wartością 

przewodnią. Znaczy to: najpierw trzeba być nastawionym na prawdę, najpierw trzeba coś prawdziwie poznać, 

aby potem dopiero móc zrealizować odnośną wartość […]. Aby realizować wartości etyczne, trzeba myśleć, 

trzeba być wrażliwą istotą rozumną7. Różnica pomiędzy drugim a trzecim szczeblem jest wyraźna. 

Choć na drugim szczeblu działania i rozróżnienia aksjologicznego pojawia się zagadnienie 

trzeźwego, rozsądnego myślenia, a tym samym lepszego, bardziej świadomego wyboru, 

szczebel trzeci drabiny wartości jest jednocześnie zależny od wyższego stopnia świadomości 

etycznej oraz myślenia dążącego do obiektywnego spojrzenia na siebie, ludzi, świat, zatem 

wymaga świadomej i pogłębianej refleksji nad sobą i otaczającym światem. Wymaga uwrażli-

wienia człowieka na prawdę, a tym samym na poszukiwanie i świadome realizowanie dobra 

i piękna. Bez spełnienia warunków pogłębiania owej refleksji oraz świadomego podążania za 

                                                           
6  Tamże, s. 72. 
7  Tamże, s. 74-75. 
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pięknem, dobrem, prawdą nie jest możliwe osiągnięcie trzeciego poziomu samowiedzy etycz-

nej przez człowieka. 

Na najwyższym, ostatnim szczeblu Tischnerowskiej drabiny duchowny umieścił wartości 

Święte związane z tym, co najważniejsze. Gdy człowiek spojrzy w twarz prawdziwej świętości, budzi się 

w nim najwyższy zachwyt i poczucie szczęścia. Świętość nadaje sens wszelkim innym wartościom. Ona jest 

ponad czasem i ponad przestrzenią, a za razem przenika to, co jest w czasie i przestrzeń8. Świętość jest 

pojęciem przekraczającym wszelkie rozumowanie ludzkie. Jest utożsamiane z doskonałością, 

która promieniuje na wszystkie pojęcia, zasady, wartości, działania, myśli, słowa. Świętość to 

idealny, ale nieosiągalny dla człowieka pierwowzór. Człowiek rozważając swoja istotę i istotę 

świata natrafia zawsze na zagadnienie świętości, zwłaszcza w momentach, w których czuje 

niepewność i zagubienie kieruje swoje uzasadnianie ku najwyższej świętej idei. Wydaje się ona 

być jedynym, ostatecznym ratunkiem od całkowitego uprzedmiotowienia siebie, od zagubie-

nia w tragiczności i kruchości egzystencji ludzkiej. Na świętości opiera Tischner ponadczaso-

wy sens wszelkiego istnienia, a także wartościowania. Tylko w odniesieniu do świętości, a tym 

samym pragnienia realizowania wartości obiektywnych i dobrych, nabierają znaczenia wszyst-

kie ludzkie motywy postępowania. Filozof wskazuje, że natura ludzka, ludzki duch realizują 

swoje etyczne i duchowe przeznaczenie jedynie w podążaniu za ideą świętości. Aby tego 

dokonać niezbędna jest wrażliwość, otwartość umysłu na prawdę, zdolność pokory i chęć 

ciągłego doskonalenia się. Każdemu człowiekowi dana jest zdolność zrozumienia wartości 

Świętych, a życie ludzkie obfituje w szanse zbliżenia się do nich. Jednakże chcąc zrealizować 

to pragnienie i przeznaczenie człowiek musi mieć odwagę skonfrontowania się z własnym 

życiem, samowiedzą etyczną, prawdą o sobie samym i o świecie. Jeżeli nie podejmie tego 

wyzwania pozostanie w nim nie tylko tęsknota za świętością, za doświadczeniem i odczuciem 

jej we własnym życiu, ale również niepokój i lęk, które powodują, że zamykają się przed nią. 

Ta tęsknota i zamknięcie odbijają się na całym ich życiu etycznym. […] Gdy zanika w człowieku wrażli-

wość na to, co święte, zamyka się w nim również przestrzeń wspaniałomyślności9. Kiedy człowiek nie 

realizuje swojej natury i prawdy o sobie wpada w sidła subiektywnego oceniania własnych 

decyzji oraz subiektywnego rozróżniania wartości. Zazwyczaj tak obrana przez człowieka 

droga prowadzi go do schematycznego życia, skoncentrowanego na wypełnianiu ról, co nie 

sprzyja rozwojowi etycznemu i osobowościowemu, nie wypełnia jego człowieczeństwa.  

Powróćmy do wcześniejszej refleksji Tischnera nad dobrem i złem. Jego słowa mówią, że 

istnieje pewne zło i dobro, których granic człowiek nie umie jasno określić. Funkcjonujące 

dziś hierarchie dobrego, moralnego działania są tylko przyjętymi, w jakimś stopniu akcepto-

                                                           
8  Tamże, s. 75. 
9  Tamże, s. 76. 
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wanymi zasadami, mającymi ułatwić poruszanie się człowieka w świecie wartości, ułatwić 

rozeznawanie ich, a tym samym pomóc w dokonywaniu wyborów moralnie akceptowalnych 

i dobrych. Wybory te natomiast mają przyczynić się do ogólnego i indywidualnego rozwoju 

człowieka, jego osobowości, godności oraz statusu społecznego i standardu życia. Chociaż 

jedna z Tischnerowskich zasad głosi, że dobre jest to, co sprzyja udoskonaleniu osoby, złe jest to, co 

obniża doskonałość osoby10, to współczesne rozumienie tej zasady zostało przekształcone z ro-

zumienia osobowego i etycznego w materialny, sprowadzając postrzeganie człowieka przez 

samego siebie i innych jedynie jako towaru. Dla prawidłowego funkcjonowania człowieka 

w świecie wartości niezbędne jest możliwie bezbłędne rozróżnianie wartości dobrych (lep-

szych) od złych (gorszych). Niezbędna jest zdrowo ukształtowana moralność jednostkowa.  

Moralność, to jak jest postrzegana, jak zmieniana, jak powstała i jak funkcjonuje u danej 

jednostki wpływa całkowicie nie tylko na jakość egzystencji, ale przede wszystkim na jej sa-

moświadomość, poziom uświadomionego istnienia. Samoświadomość istoty własnego istnie-

nia i działania nie jest dana człowiekowi w sposób konkretny, ale jest wpisana w jego naturę 

jako pewne odczucie, niepokój. Uzyskanie samoświadomości jest niełatwym i długotrwałym 

procesem na życiowej drodze rozwoju osobowościowego. Potrzeba zrozumienia siebie, po-

znania siebie, odnalezienia swojego miejsca w otaczającym świecie rodzi się w każdym czło-

wieku. Pojawienie się owych pytań nie jest uwarunkowane wiekiem, a raczej osobistymi do-

świadczeniami i refleksjami dotyczącymi sensu istnienia. Zatem poszukiwanie siebie u róż-

nych osób budzi się w różnym okresie ich życia. Zależnie od dyspozycji rozumu, umiejętności 

korelacji faktów z nowo powstającymi pytaniami proces samopoznania albo się rozpoczyna 

i rozwija, albo też zatrzymuje z chwilą, w której odpowiedź na któreś z pytań jest niemożliwe 

do przyjęcia w danej chwili (przerasta racjonalne i emocjonalne możliwości poznawcze czło-

wieka w jego obecnej sytuacji życiowej). 

Po co człowiekowi samowiedza, świadome istnienie, rozumienie siebie? Są to czynniki nie-

zbędne do rozwoju osobowościowego, który daje człowiekowi perspektywę życia na wyż-

szym poziomie egzystencji moralnej, duchowej, istotowej. W tym przypadku nie możemy 

owego „wyższego poziomu” rozumieć dosłownie, powierzchownie i pospolicie. Chociaż nie 

chodzi w nim o wywyższanie się ponad innych i popadanie w pychę, jest to jednak pewna 

„wyższość”, „lepszość”, jest to po prostu doskonalenie się ludzkiego wnętrza, postrzegania 

siebie, a przez to i coraz lepszego, bardziej obiektywnego postrzegania innych. Świadomość 

istnienia daje człowiekowi inny obraz siebie i świata. Jest źródłem potencji i możliwości, 

odwagi i działania, czucia i rozumienia. Jest źródłem moralności. Poprzez rozwój samowie-

                                                           
10  J. Tischner, Jak żyć?, TUM, Wrocław 1995, s. 10. 
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dzy człowiek staje jakoby na wyższym poziomie istnienia, bytu, postrzega siebie jako puste 

naczynie, które pragnie być wypełnione po brzegi. Taki człowiek pragnie być sobą w całości 

i żyć swoim życiem w prawdzie o sobie samym.  

Według Tischnera Kluczem do etyki jest doświadczenie wartości. W etyce wartością jest drugi człowiek, 

wartością jestem ja sam i wartościami są rozmaite płaszczyzny obcowań człowieka z człowiekiem11, a dalej 

mówi, że Człowiek poszukuje sobie miejsca wśród ludzi. Poszukuje dla siebie takiej pracy, która byłaby 

„jego” pracą. Poszukuje ludzi, wśród których nie musiałby udawać […]. Jeśli odkryje, gdzie, wśród jakich 

spraw, z jakimi ludźmi wiąże się jego „ethos”, może „przynieść owoc obfity”. Jeśli tego nie znajdzie, będzie 

żył jak istota obca samej sobie12. W całym bogactwie świata stworzonego o wartościach możemy 

mówić jedynie w odniesieniu do człowieka jako persony, mówi Tischner, jako bytu będącego 

„przez się”, bytu, któremu istnienie zostało dane i zadane. W tym wymiarze istnienie czło-

wieka nabiera swoistego znaczenia i sensu. Jego zadaniem jest odnalezienie własnej istoty, 

zrozumienia siebie w swoim istnieniu i kształtowanie się poprzez dążenie do prawdy, a tym 

samym do samoświadomości. Jest to warunek niezbędny do rozumienia drugiego człowieka. 

Natomiast bardzo często, może i częściej, mamy do czynienia z przypadkami, w których 

dopiero kontakt, doświadczenie drugiego zapoczątkowuje w człowieku analizę odnoszącą się 

do refleksji nad własną egzystencją. Niezależnie od tego, czy ta refleksja pojawia się sama, czy 

w zetknięciu z innym istnieniem, z innym człowiekiem, wkroczenie w świat wartości jest 

początkiem nowego, uświadomionego życia. Zatem, jak mówi Tischner, istotnym elementem 

życia człowieka jest poszukiwanie zrozumienia siebie, poszukiwanie wartości w sobie 

i w drugim człowieku. Poszukiwania przynoszą zazwyczaj różne, nieoczekiwane, nowe, kon-

trowersyjne rezultaty. Zadaniem człowieka jest odnalezienie tych źródeł wartości i samopo-

znania, w których jego własna istota i zrozumienie będą się realizować swobodnie, które będą 

zgodne z jego wewnętrznym poczuciem tożsamości, a jednocześnie pomogą rozwijać poten-

cje osobowościowe w świecie zewnętrznym, w kontakcie z innymi osobami. Dlatego tak 

bardzo filozof podkreśla znaczenie odnalezienia właściwego sobie miejsca na ziemi, pośród 

ludzi podobnych poglądów, przeżyć, wartości, gdzie nie istnieje ryzyko zagrożenia rozwoju 

jego samowiedzy i tożsamości, a wręcz przeciwnie, co przyczyni się do tego rozwoju. Żyjąc 

w zgodzie z prawdą o sobie, pośród ludzi myślących podobnie, z którymi człowiek wiąże 

swój los, rodzi się poczucie bezpieczeństwa i odwagi, do głębszego odkrywania siebie i in-

nych. Niestety współczesny świat, kultura konsumpcyjna i władza pieniądza utrudniają czło-

wiekowi odnalezienie drogi do samego siebie. Sztucznie tworzone potrzeby materialno-

konsumpcyjne zastępują potrzeby wyższego rzędu - prawdy, dobra i piękna. Większość osób 

                                                           
11  D. von Hildebrand, J.A Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, dz. cyt., s. 55. 
12  J. Tischner, Jak żyć ?, dz. cyt., s. 56. 
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poddaje się urokowi pogoni za pieniądzem i uciechami świata żyjąc tym samym życiem bez-

sensownym, niezgodnym z istotą człowieczeństwa, będąc sobie samemu obcym. Jesteśmy 

dziś świadkami upadku moralnego człowieka, życiu w kłamstwie i kłamstwem. Taki stan 

rzeczy prowadzi człowieka do życia w permanentnym napięciu i stresie, co skłoniło filozofa 

do refleksji: mamy trudności w skupieniu uwagi […] Konflikty pojawiają się nieustannie. Brak nam 

elementarnej zdolności zapominania uraz. Nie odczuwamy wartości przebaczenia. To znów jesteśmy apatycz-

ni. Straciliśmy władzę nad własnymi przeżyciami. Mamy mnóstwo kompleksów. Utraciliśmy pierwotną 

zdolność kochania13. Są to efekty życia obok własnego przeznaczenia i istoty, obok prawdziwych 

wartości i rozwoju, obok prawdy i tożsamości, to rezultaty ludzkiego tchórzostwa względem 

samych siebie. Wszechpanujące obecnie przeświadczenie o ogólnej dostępności wszelakich 

dóbr uczy człowieka tzw. łatwizny życia. Łatwiej jest mu wpasować się w jakiś wzór, rolę, niż 

poświęcić swoje życie na poszukiwanie samego siebie, na pomoc innym w poszukiwaniu ich 

tożsamości, w odkrywaniu człowieczeństwa w ludziach, w odkrywaniu wartości obiektyw-

nych ‒ dobra, prawdy i piękna. Zamiast tego człowiek komplikuje sobie życie wchodząc 

w wartości złudne, krótkotrwałe, kruche, przemijalne, a w szczególności raniące, jakimi są 

dobrobyt, i przyjemność. Ludzkie życie jawi się wtedy jako pasmo wielu, krótkotrwałych 

radości, przyjemności i jeszcze większej ilości długotrwałych cierpień, których objawy Tisch-

ner wskazywał min. w kompleksach, nerwicach, niezdolności kochania. Rezygnacja z poszu-

kiwania własnego człowieczeństwa staje się podstawą przyszłej klęski człowieka. Niestety to 

zjawisko jest dziś powszechne, dlatego tym bardziej autor uwypuklał i zwracał uwagę w swo-

ich dziełach na znaczenie doświadczania siebie i drugiego człowieka, co jego zdaniem daje 

możliwość przeżycia własnego życia świadomie.  

Skoro nie tylko pierwszym, ale i fundamentalnym czynnikiem procesu samoświadomości 

jest doświadczanie drugiego człowieka, każde nowo narodzone dziecko od pierwszych swo-

ich dni życia rozpoczyna swoja drogę ku prawdzie, rozumieniu i własnego świadomego nie 

tylko życia, ale przede wszystkim istnienia. W rozważaniach filozof wielokrotnie powtarza, że 

źródłowym doświadczeniem dla ludzkiej samowiedzy jest doświadczenie drugiego człowieka. Tak jak jesteśmy 

zdolni doświadczyć drugiego, nie jesteśmy zdolni doświadczyć niczego, żadnej rzeczy, żadnego przedmiotu, 

żadnego krajobrazu ani żadnego zwierzęcia. Dlatego doświadczenie to może być źródłem naszej samowiedzy 

etycznej. W nim znajdują swój fundament podstawowe wartości etyczne: prawda, sprawiedliwość, wierność 

itd.14. Spotkanie z drugim człowiekiem jest pierwszym spotkaniem z moralnym postępowa-

niem, poprzez doświadczanie jego obecności, jego nastrojów, słów, reakcji, kształtując tym 

samowiedzę etyczną człowieka, jej reakcje na sytuacje zewnętrzne, dochodząc aż do proce-

                                                           
13  Tamże, s. 75. 
14  J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 365. 
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sów bardziej złożonych, bardziej dojrzałych, charakterystycznych dla osób posiadających już 

pewne doświadczenie w sferze moralnej, w podejmowaniu decyzji. Podobnie stwierdzenie 

znajdziemy u Bolesława Dyduły, który twierdzi, że każdy kto wydaje jakąś ocenę moralną, posługuje 

się określonym wzorem, według którego ocenia czyjeś postępowanie15. 

W rozwoju świadomej moralności jednostkowej nie tylko niezbędne jest doświadczenie 

moralne, ale również pewien stopień rozumienia i świadomości, pewien poziom wiedzy 

o życiu i otaczającym człowieka świecie. Do prawdziwej, obiektywnej samowiedzy prowadzi 

zdaniem Tischnera dialog dobrej woli. W dialogu tym chodzi o dobro i zło, o wartość i antywartość, o winę 

i niewinność, o czyste i nieczyste sumienie, o jakieś ludzkie życie i o ratunek od śmierci nieludzkiej. Dobro 

drugiego jest sprzężone z moim dobrem, a moje dobro z dobrem drugiego; ratując drugiego od śmierci, ratuję 

siebie od winy, ratując siebie od winy, ratuję drugiego od śmierci. Na moim losie etycznym wyciska swe piętno 

los wspólnoty16. Jak zatem odnajduje się w świecie wartości i dialogu nowo narodzony człowiek? 

Prawda człowieka o nim samym jest przez całe życie kształtowana w wyniku doświadczania 

przez niego innych osób, poprzez każdy rodzaj kontaktu z nimi: z ich słów, działań, gestów, 

zamiarów. Jednakże wielkim zagrożeniem samorozwoju jest zdaniem filozofa fakt, iż współ-

cześni ludzie są pełni uraz, krzywd, przeszłego bólu, które uśpione i stłumione wyciskają 

swoje piętno na ludzkim wnętrzu dając tym samym żyzną glebę dla pogłębiającego się w nich 

lęku przed ludźmi i światem. Lęk obezwładnia wrażliwość emocjonalną, duchową i moralną 

człowieka. Jego otoczenie staje się jego zagrożeniem. Nie ma poczucia bezpieczeństwa więc 

nie ma również obiektywnego poglądu na obecny stan rzeczy, nie ma siły, chęci, woli ani 

odwagi do konstruktywnego działania. W efekcie w przerażonym człowieku nie ma nic poza słabo-

ścią. Wszystkie inne wartości, cała światłość świata i szlachetność serca, pozostają gdzieś na ustroniu17. 

Mamy do czynienia z plagą ofiar własnej słabej psychiki. Rozpamiętywanie bólu, albo też 

próba zapominania o nim nie dają żadnych pozytywnych rezultatów. Są tylko grą pozorów 

zakorzeniających w człowieku silne poczucie subiektywizmu etycznego. Dlatego Tischner 

mówił o samowiedzy etycznej. Samowiedza, samoświadomość zawsze będzie się opierała na 

wartościach, na wzroście ku wartościom obiektywnie dobrym, na rozwoju rozeznania etycz-

nego oraz odpowiedzialnego i dojrzałego działania. W dzisiejszym świecie jest to zadanie 

niemalże heroiczne i w takim świecie człowiek przygotowuje swoje potomstwo do życia 

moralnego, co z góry zakłada poważną skalę trudności podczas realizacji tego zadania. 

  

                                                           
15  B. Dyduła, Człowiek i świat, R. Darowskiego (red.), Kraków 1972, s. 91.  
16  J. Tischner, Myślenie według wartości, dz. cyt., s. 367. 
17  D. von Hildebrand, J.A Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, dz. cyt., s. 65. 
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Pierwsza faza nabywania wiedzy i uczuć moralnych w człowieku zaczyna się od najbliższe-

go otoczenia. Bezsprzecznie ogromną rolę w tym procesie odgrywają osoby najbliższe małe-

mu dziecku: rodzice, dziadkowie, opiekunowie. Są oni pierwszymi wyznacznikami ludzkiej 

prawdy o sobie samym. Holistyczna plastyczność organizmu małego człowieka szczególnie 

w pierwszych latach życia pozwala ingerować w jego potencje nadając im początkowy kształt. 

Oczywiście ingerencja może być pozytywna lub negatywna, ale tak samo również uświado-

miona lub nieświadoma. Jak już wspomniałam wcześniej, każdy człowiek napotyka na drodze 

własnej egzystencji pytania o sens własnego istnienia, mogą one pojawić się w różnych okre-

sach życia u różnych osób. Twierdzę więc, że część z osób, będących pierwszymi przekazicie-

lami tożsamości i prawdy osobowościowej dziecka działa nieświadomie, gdyż albo jeszcze na 

jej drodze pytania o jej własną egzystencję się nie pojawiły, albo też rozpoczęty proces rozwo-

ju świadomości został wstrzymany z powodu odrzucenia, niezgody danej osoby na prawdę 

o niej samej w tej chwili. Dodatkowo niemal każdy chowa w sobie stare urazy, a wraz z nimi 

lęki, którymi świadomie lub nieświadomie kieruje swoje życie. Zatem poziom samowiedzy 

etycznej u każdego jest inny. Dziecko jest przez długi okres swojego życia zależne od doro-

słych, którzy stają się dla niego pierwszymi wzorami moralnego postępowania, pierwszymi 

nauczycielami moralnej wrażliwości. Zdarza się, choć bardzo rzadko, że ludzie w wieku dzie-

cięcym zaczynają pytać o sens własnego istnienia. Jeżeli w takiej chwili nie mają przy sobie 

kogoś, kto już konfrontował się z tymi pytaniami i komu te pytania pomogły osiągnąć jakiś 

poziom świadomości życia i samowiedzy etycznej, ich własny proces uświadomienia i samo-

wiedzy może zostać wstrzymany, aż do ponownego pojawienia się tych pytań w przyszłości, 

lub cofnięty czy też zaburzony. W pierwszym przypadku przez doświadczanie drugiego czło-

wieka świadomość życia i samowiedza etyczna mają duże szanse rozwoju, osiągnięcia kolej-

nych, wyższych poziomów rozumienia, a zatem i dojrzałego etycznego życia w prawdzie. 

Natomiast w przypadku drugim młody człowiek jest narażony na konflikt wewnętrzny spo-

wodowany niezgodą wobec prawdy o samym sobie, o otaczającym go świecie i warunkach, 

w jakich przyszło mu żyć. Tak budujące się nastawienie nie pomoże dotrzeć do istoty wła-

snego człowieczeństwa, gdyż aby znaleźć siebie, trzeba umieć utracić siebie18. Człowiek odrzucając 

ból egzystencjalny odrzuca też drugiego człowieka, nie staje wobec prawdy i nie uzyska tym 

świadomości życia i postępowania etycznego. 

Jest to mniej świadomy lub też całkowicie nieświadomy wybór skutkujący pewnym odchy-

leniem rozwoju sumienia, a więc wrażliwości na drugiego człowieka, jego potrzeby, a tym 

samym na chęć niesienia mu pomocy. Tischner wskazywał wyraźnie, że zmiana powyższego 

                                                           
18  J. Tischner, Myślenie według wartości, dz. cyt., s. 385. 
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myślenia człowieka nie jest zadaniem łatwym, bo wymaga nie tylko zaangażowania w czynie-

nie dobra drugiemu człowiekowi, ale przede wszystkim sprytu i odwagi: w każdym wyborze 

etycznym trzeba człowiekowi „mieć na oku” dobroć woli drugiego człowieka. Dobroć jest bowiem wartością 

najwyższą na świecie […]. Swoim wyborem takiej czy innej wartości etycznej winien człowiek dążyć do 

przyświadczenia, do ocalenia, do umocnienia drugiego w dobroci jego woli, a także w jej skuteczności. […] 

Chcieć dobrze- to dużo, ale w świecie realnym to nie wystarczy. Trzeba jeszcze umieć wybrać i zrealizować 

właściwy czyn, czas i miejsce. Do tego trzeba niekiedy przebiegłości lisa, a […] także niezachwianej odwa-

gi19. Oczywiście człowiek zdystansowany i zagubiony nie jest dożywotnio skazany na brak 

wrażliwości, jego upadek nie jest przypadkiem, często jest integralnym składnikiem dojrzewania. Czło-

wiek staje się po upadku dojrzalszym, więc i lepszym niż przed20. Dlatego będą w jego życiu pojawiać 

się będę trudności w rozeznawaniu głosu sumienia. Wzorce, które ukształtowały go będą 

odbijać się echem na całej przyszłości, we wszystkich podejmowanych działaniach i decy-

zjach. Niejednokrotnie głos sumienia może być tłumiony, mylony z anormalnymi zachowa-

niami i reakcjami, jakie dokonywały się w jego najbliższym otoczeniu, a które były i są dla 

tego człowieka wyznacznikiem moralności. W tej sytuacji jego własne reakcje są narażone na 

podążanie w zupełnie innym kierunku, aniżeli wymagałaby od tego zdrowa moralność świa-

domego człowieka. Uzewnętrznia się tu nieświadome zagubienie człowieka, który kieruje się 

w swoim życiu moralnym skrzywionymi poglądami i przekonaniami. Wbrew pozorom taki 

człowiek ma ogromne szanse stać się głęboko świadomym własnego istnienia i własnej sa-

mowiedzy etycznej poprzez pryzmat własnych negatywnych doświadczeń, cierpień i zagubie-

nia. Negatywne czynniki mają tu znaczenie znamienne i jednocześnie duży wpływ na możli-

wość zauważenia swojej własnej inności pośród innych osób. To uświadomienie sobie inno-

ści jest silnym przeżyciem popychającym osobę do poszukiwania własnego sensu istnienia, 

swojej wartości, a więc prawdy o sobie jako o człowieku. Dopiero wtedy jest możliwe rozpo-

znawanie głosu sumienia z jednoczesnym poprawnym, adekwatnym do danej sytuacji aktem 

decyzyjnym, a tym samym sensu dla człowieka zaczyna nabierać stwierdzenie, że tajemnica 

etyki zawiera się w zarodku w umiejętności właściwego widzenia człowieka i jego ludzkich spraw. To nie 

w zamykaniu oczu na człowieka leży rozwiązanie trudnej sprawy ethosu! Przeciwnie, chodzi o widzenie, 

o szerokie otwarcie oczu, o głęboką i wszechstronną wrażliwość na egzystencję ludzką, na personalny charak-

ter drugiego człowieka. Stosunek człowieka do człowieka jest wtedy stosunkiem etycznym, jeżeli jeden dru-

giemu pomaga w trudzie wydobywania człowieczeństwa z wnętrza jego własnego bycia21. W odniesieniu do 

tych słów nie tylko prawda ta staje się jasna dla człowieka, ale również zaczyna się on z nią 

                                                           
19  Tamże, s. 338-339. 
20  Tamże, s. 395. 
21  D. von Hildebrand, J.A Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Wobec wartości, dz. cyt., s. 64. 
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utożsamiać, widzieć w niej prawdę o swoim ludzkim istnieniu, a poprzez bardziej świadomy 

kontakt z drugim człowiekiem włącza się do aktywnego pomagania mu w wydobywaniu jego 

człowieczeństwa. Zatem człowiek może stać się nie tylko kochającym bliźnich, ale również 

krzewicielem prawdy, świadomej moralności i człowieczeństwa.  

W powyższych słowach uwidacznia się pewien chaos rzeczywistego życia, którego autor 

był bardzo zaniepokojony. Nie tylko był świadom, ale również uwidaczniał swój niepokój, 

przerażenie, ale przede wszystkim nadzieję. Na nadziei opierał wielkie idee, pokazywał lu-

dziom, że nawet najwyższe, święte wartości, są dla nich możliwe do osiągnięcia. Jego zaanga-

żowanie widoczne w słowach jest przejawem osoby głęboko świadomej siebie, pragnącej 

pomagać ludziom w ich wewnętrznej wędrówce ku samopoznaniu, wskazywać na to, co jest 

naszą moralną powinnością: można człowiekowi w tym dojrzewaniu dopomóc, można mu podać rękę, 

można udzielić słów zachęty lub pociechy, ale zwolnić człowieka od własnych poszukiwań nie można22. 

Tischner chciał pokazać człowiekowi, że to nie jest zadanie tylko dla wybranych i uczonych. 

Jest to zadanie dla każdego z nas. Jest to wręcz obowiązek człowieka, aby przełamać wsze-

chobecny ludzki bezsens istnienia, bierność życia czy konflikty moralne. Zaznacza również, 

że obowiązek ten nie tyczy się jedynie pomocy drugiemu w uzyskaniu samowiedzy, bo waż-

niejszym elementem tej pomocy jest motywowanie drugiego człowieka do podążania własną 

ścieżką prawdy, do pogłębiania wiedzy o sobie samym, do odwagi i konsekwentności działa-

nia. Każdy bliźni powinien być tak ważny dla człowieka, jak on sam jest ważny dla siebie, 

gdyż jesteśmy dziećmi tego samego Boga, który w nas wierzy i pokłada nadzieję na zjedno-

czenie się wszystkich ludzi w miłości, prawdzie i dobru. Przyjmując te słowa za prawdę czło-

wiek ma szansę odkryć swoje prawdziwe powołanie do życia w służbie drugiemu człowieko-

wi, skąd prowadzi prosta droga do uzyskania i zrozumienia samowiedzy etycznej i świadome-

go życia.  

Summary 

Morality is the basic idea of human existence. Human life is constantly related to both worths and anti-

worths. This is the world f hierarchy where Tischner sow a few steps: on the lowest step there are hedonistic 

worths, egoism. Egoism kills human nature , closes a man in a empty, lonely world. A man is in a trap. On 

the next step we’ve seen vital worts, which are the first way to recognizing and choosing those wanted worths. 

The next level Tischner assigned to the spiritual worths, where the truth revels the human person. The last and 

the highest at the same time are saint worths. Those worth are an axiological ideal model for a man to follow 

and try to realize it. Morality is an effect of building the self-consciousness process. The moral world is an 

                                                           
22  J. Tischner, Myślenie według wartości, dz. cyt., s. 395. 
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world of conflicts, a world of a short joy. On the way to the truth a man always meets another man – this is a 

way full of adversities. Every choice should be made as a due to another. Sensitivity and reciprocity are moral 

duty to every man.  
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Wstęp 

W roku 1951 młody 27 letni marksista Bronisław Baczko opublikował krytykę filozofii 

Tadeusza Kotarbińskiego, swego byłego nauczyciela. W następstwie tego ów 65 letni profesor 

polemicznie się do niej ustosunkował. Tekst Baczki był częścią zorganizowanej krytyki szkoły 

lwowsko-warszawskiej z marksistowskiego punktu widzenia, prowadzonej przez filozofów 

związanych z Instytutem Kształcenia Kadr Naukowych przy Komitecie Centralnym PZPR. 

Wynikła stąd konfrontacja dwu środowisk filozoficznych była analizowana w licznych publi-

kacjach1. Niniejszy artykuł dotyczy pewnego szczególnego wątku obecnego w dyskusji Baczki 

z Kotarbińskim i rekonstruuje jedynie te elementy polemiki, które rzucają światło na podej-

mowane zagadnienie. 

Ośrodkowy problem badawczy niniejszej pracy stanowi pytanie o źródła filozoficzne tak 

zaciętego antagonizmu między środowiskami o ideach, na pierwszy rzut oka pokrewnych, 

o orientacji scjentycznej i naturalistycznej. Hipoteza badawcza proponuje w miejsce tych 

                                                           
1  M.in. A. Kołakowski, Interpretacje i sytuacje mityczne, „Zdanie” 1980 t.I (9); L. Nowak, Szkoła Lwowsko-Warszawska a 

marksizm, „Bez dogatu” 1996/2; R. Jadczak, Z dziejów spotkania szkoły lwowsko-warszawskiej z marksizmem, „Eduka-
cja Filozoficzna” 1991/11. 
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źródeł odmienność filozoficznych koncepcji człowieka. Hipoteza owa wynika z istotnej wagi, 

którą obaj filozofowie przykładają w swych rozważaniach do refleksji nad człowiekiem2. 

Proponowana interpretacja omawianego zagadnienia pozwala na ujęcie stanowisk prezen-

towanych filozofów w szerszej perspektywie, nie tylko jako reprezentantów środowisk filozo-

ficznych występujących w konkretnym miejscu i czasie powojennej Warszawy lat pięćdziesią-

tych ubiegłego stulecia. Polemika ta może być rozumiana jako, mające swe historyczne ante-

cedencje, starcie dwu tradycji filozoficznych, opartych o odmienne przekonania antropolo-

giczne. Wątki historyczno-filozoficzne nie zostały tu jednak opracowane i stanowią otwartą 

perspektywę badawczą podjętej tematyki. 

Niniejszy artykuł zaczyna się od rekonstrukcji krytycznej argumentacji Baczki, ze szcze-

gólnym wskazaniem na powiązania, które rozpoznaje on między zaangażowaniem społeczno-

ideologicznym profesora a jego systemem teoretycznym. W następnej części przybliżone 

zostają idee filozoficzne Baczki, mające wpływ na jego stosunek do filozofii Kotarbińskiego. 

Ostatnia część rekonstruuje antropologię wiedzy Kotarbińskiego, która kulminuje w pewnych 

rozstrzygnięciach uniemożliwiających konsensus z marksizmem. 

System filozoficzny Kotarbińskiego w perspektywie marksistowskiej 

Tekst Bronisława Baczki O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych Tadeusza Kotarbińskie-

go ukazał się w dwu odsłonach. W tym samym 1951 roku opublikowany został na łamach 

periodyku Myśl Filozoficzna oraz w rozszerzonej postaci jako osobna książka nakładem wy-

dawnictwa „Książka i Wiedza”. Bezpośrednim powodem jego powstania, co autor wyznaje 

eksplicite, były ustalenia poczynione w ramach Kongresu Nauki Polskiej (29 VI - 2 VII 1951 r.) 

na posiedzeniu podsekcji filozofii. Podjęto tam decyzję o przeprowadzeniu krytyki reprezen-

tantów filozoficznej szkoły lwowsko-warszawskiej z punktu widzenia filozofii marksistow-

skiej, a także sformułowano podstawowe wobec nich zarzuty3. 

Zaplanowana krytyka, której pierwszą odsłoną był tekst Bronisława Baczki, odbyła się na 

łamach Myśli Filozoficznej – piśmie będącym organem utworzonej na tym samym kongresie 

Państwowej Akademii Nauk. Na dalszy ciąg polemiki składają się teksty pracowników IKKN: 

Adama Schaffa i Leszka Kołakowskiego o Kazimierzu Ajdukiewiczu, Tadeusza Krońskiego 

o Władysławie Tatarkiewiczu i Henryka Hollanda o Kazimierzu Twardowskim, a także od-

                                                           
2  W swej monografii o Spinozie: L. Kołakowski, Jednostka i nieskończoność: Wolność i antynomie wolności w filozofii 

Spinozy, Warszawa 1958 – Kołakowski wyraża swoiste credo ukształtowanej później formacji historyków idei, we-
dle którego wszelkie problemy filozoficzne mogą być ujęta jako problemy dotyczące natury ludzkiej.  

3 A. Schaff, Zadania frontu ideologicznego w świetle uchwał I kongresu Nauki Polskiej, „Myśl Filozoficzna” 1951/ 1-2, s. 22, 
26. 



Antropologiczne aspekty polemiki Bronisława Baczki z Tadeuszem Kotarbińskim 

 

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 

85 

powiedzi krytykowanych filozofów4. Preludium do polemiki był list do Tatarkiewicza napisa-

ny przez uczestników jego seminarium 27 III 1950 r. List ten będący krytyką ideologicznej 

niepoprawności profesora skutkował odsunięciem go ze stanowiska5. W przedmowie IKKN 

do książki Baczki o Kotarbińskim jasno określone są cele polemiki. Zadaniem stojącym przed 

pracownikami IKKN jest bojowe zwalczanie wszelkich odmian reakcyjnej, rozkładowej ideologii imperia-

lizmu i jego agentur w naszym kraju6. Krytyka prowadzona jest w ramach zaciętej walki klasowej a jej 

znaczenie wykracza poza czysto akademickie rozważania. Ma mianowicie za zadanie pokrzy-

żować zbrodnicze plany imperialistów, do których wykorzystują oni filozofię burżuazyjną7.  

Baczko wskazuje dwa główne cele swej krytycznej analizy filozofii Kotarbińskiego. Pierw-

szy to ustalenie usytuowania myśli autora Elementów... wobec podziału filozofii uznawanego 

przez marksizm-leninizm za podstawowy, czyli przyporządkowanie jej do obozu materiali-

zmu bądź idealizmu. Podział ów jest w domyśle ostry i zupełny, natomiast materializm, 

w aktualnym momencie dziejowym upostaciowiony jest przez filozofię marksistowską. Wyni-

ka stąd, że każda filozofia nie będąca marksizmem musi być z konieczności uznana za ideali-

styczną. Drugim celem pracy Baczki jest wykazanie jaką rolę odgrywały poglądy Kotarbiń-

skiego w konkretnych sytuacjach społecznych w czasach przedwojennej Polski. 

Metoda badawcza stosowana przez Baczkę polega na rozpoznaniu funkcji, które pełnią 

dane idee w szerszym kontekście społecznym oraz wskazanie ich społecznych uwarunkowań. 

Warto zaznaczyć, że konsekwentne stosowanie tej metody również przy ocenie własnego 

stanowiska filozoficznego doprowadzi w przyszłości Baczkę i wywodzące się z IKKN towa-

rzystwo związane z prowadzonym przez niego seminarium historyczno-filozoficznym do 

wykroczenia poza pakiet tez oferowany przez marksizm-leninizm. 

Język tekstu Baczki jest podobny jak w cytowanej wyżej przedmowie IKKN, przepełniony 

nomenklaturą i metaforyką militarną. Przywodzi na myśl echo komend wykrzykiwanych 

podczas musztry: filozofia marksistowska uzbraja masy panujące w ich walce, jest ona orężem ideolo-

gicznym a front walki z idealizmem (...) jest jednym z bojowych odcinków frontu ideologicznego8. Wpływ 

wojskowości na naukę występuje nie tylko pod postacią stosowanej przez Baczkę nomenkla-

tury. Twierdzi on mianowicie, że posunięcia militarne oddziałują bezpośrednio na przemiany 

w dziedzinie ludzkiej wiedzy ‒ wyzwolenie Polski przez Armię Radziecką jest jego zdaniem 

                                                           
4 Ich spis odnaleźć można w W. Mackiewicz, Polska filozofia powojenna, t. 1, Warszawa 2001, s. 79-88. 
5 W. Mackiewicz, Ograniczenia polityczne i administracyjne, dz. cyt., s. 123-135. 
6 B. Baczko, O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych T. Kotarbińskiego, Warszawa 1951, s. 8.  
7 Tamże. 
8 O języku stosowanym w tym okresie przez młodych stalinistów wypowiada się uczestniczka seminarium Tatar-

kiewicza Sądzę, że nie było wśród nas nikogo, kto nie zdawał sobie sprawy z wagi tego, co się właśnie działo: oto do nauki wpro-
wadzono nowy język, narzędzie wyrażania nowych treści i wolne działania intelektu przegrywały wobec formuł z góry ustalonych 

przez zwycięską radziecką rewolucję ‒ relacja K. Zwolińskiej „Przegląd Filozoficzny ‒ Nowa Seria” 1995/2, s. 101. 
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przełomowym faktem dla polskiej nauki. Wedle tej koncepcji wiedza teoretyczna nie jest 

autonomiczną dziedziną uwikłanych w logiczne zależności twierdzeń, lecz przesuniętą na 

inny grunt wojną, toczoną przez zantagonizowane grupy ludzkie.  

Marksistowska krytyka szkoły lwowsko-warszawskiej prowadzona była na różnych pozio-

mach wysublimowania. W tekście o Kazimierzu Twardowskim, przykładowo, Henryk Hol-

land operował niewybrednymi inwektywami9, natomiast Leszek Kołakowski poddawał kon-

cepcje Kazimierza Ajdukiewicza subtelnej analizie. Krytyka Kotarbińskiego autorstwa Baczki 

nie dorównywała napastliwością i brakiem dobrego smaku pierwszemu, ani subtelnością 

drugiemu z tekstów. Jej wartość leży między innymi w klarownym przeciwstawieniu dwu 

filozoficznych systemów: stalinowskiej wersji marksizmu, w której skrywają się zalążki meto-

dy przyszłego historyka idei oraz XX wiecznej odsłony racjonalizmu proweniencji oświece-

niowej sprzężonego z oryginalną materialistyczną metafizyką pansomatyzmu10. 

Praca Baczki obejmuje swym zakresem trzy części systemu Kotarbińskiego: Jego koncep-

cje ontologiczne, czyli reizm i pansomatyzm; z zakresu teorii poznania omawia realizm rady-

kalny; a w ostatniej części skupia się na poglądach społeczno-politycznych filozofa. Nie są to 

wszystkie istotne zagadnienia poruszane w pracach Kotarbińskiego, ale nawet ten niepełen 

wybór daje pewne wyobrażenie o całości jego systemu. 

Podział filozofii na obozy materializmu i idealizmu ma wedle Baczki dwa aspekty ontolo-

giczny i epistemologiczny. Kotarbiński w swej ontologii eksplicite opowiada się za materiali-

zmem. Wyrażane przekonania materialistyczne nie są jednak przez niego, w mniemaniu jego 

adwersarza, adekwatnie uzasadnione. Ugruntowanie tezy materialistycznej sprowadza się 

w argumentacji Kotarbińskiego do jego poczucia słuszności i przyjęta jest ponieważ narzuca się 

wedle słuszności autora. Baczko twierdzi, że przyjmowanie podstawowej tezy ontologicznej 

jedynie jako hipotezy o tak nikłym uzasadnieniu jest konwencjonalizmem zrównującym mate-

rializm z idealizmem. Konwencjonalizm rozpoznaje on jako wsteczny czy też reakcyjny ponie-

waż (...) otwiera szeroko wrota dla wszelkiego rodzaju klechostwa, obskurantyzmu w nauce i filozofii11. 

Konwencjonalizmu nie da się więc w mniemaniu Baczki pogodzić z współcześnie panującą 

wersją materializmu czyli marksizmem. Kotarbiński osobiście nie wyciąga ze swych koncepcji 

tezy konwencjonalistycznej, ale teza ta zdaniem Baczki z jego systemu obiektywnie wynika. 

                                                           
9 Nazwał jego filozofię skrajnie obskurancką, fideistyczną, klechowską, H. Holland, Legenda o Kazimierzu Twardowski, 

w: Myśli Filozoficznej, nr 2/1952. 
10 W swym dużo późniejszym dziele Baczko trafnie zauważy: Nierzadki to wypadek w historii idei, gdy właśnie w toku 

refleksji krytycznej ujawniają się dopiero przesłanki ukryte i przyjmowane jako oczywiste w poglądach krytykowanych, gdy dopiero 
krytyka nadaje idei krytykowanej kontury wyraźne. B. Baczko, Samotność i wspólnota, Gdańsk 2009, s. 233. Tę refleksje 
można by odnieść choćby do uzasadnienia pansomatyzmu w myśli Kotarbińskiego. 

11 B. Baczko, O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych T. Kotarbińskiego, w: „Myśl Filozoficzna”, nr 1-2, 1951 
s. 263. 
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Owo obiektywne wynikanie o tyle jest interesujące, że zdaje się nie być tym samym co wyni-

kanie czysto logicznie. Wedle stosowanej przez Baczkę marksistowskiej dialektyki, koncepcje, 

czy idee składające się na ludzką wiedzę wynikają z siebie nie koniecznie wedle reguł logiki 

formalnej, ich przemiany uwikłane są w realia społeczne których są częścią. Te obiektywne 

reguły stanowią o tym, że tezy konwencjonalizmu zawarte są w koncepcji reizmu Kotarbiń-

skiego choćby on sam wzbraniał się przed ich akceptacją. Badanie systemów teoretycznych 

w ich uwikłaniu w konkretny kontekst historyczny jest jedną z naczelnych dyrektyw metodo-

logicznych stosowanych przez Baczkę. To właśnie ta wywodząca się z marksizmu metoda, 

stosowana konsekwentnie do badania także własnych uwarunkowań, doprowadziła później 

wywodzących się z IKKN historyków idei, do uzyskania miana rewizjonistów. 

Oprócz oskarżenia o konwencjonalizm ukryty w uzasadnieniu pansomatyzmu Kotarbiń-

skiego, wysuwa Baczko wobec ontologii swego byłego nauczyciela zarzut pod adresem rei-

zmu. Opowiadanie się za reizmem wprowadza mianowicie podział filozofii na uznające za 

istniejące jedynie rzeczy jednostkowe i takie, które błędnie uznają autonomiczne istnienie 

powszechników, zdarzeń bądź procesów. Jako, że podział ten nie pokrywa się z najważniej-

szym dla marksizmu odróżnieniem materializmu i idealizmu, to „zamazując” ową pierwszą 

podstawową linię podziału (...) ułatwia przemycanie idealistycznych koncepcji…12. 

Słabość w uzasadnieniu materialistycznych tez w ontologii Kotarbińskiego ma zdaniem 

Baczki swoje źródło w jego teorii poznania. Realizm radykalny Kotarbińskiego powstał co 

prawda ze słusznej według marksisty intencji przeciwstawienia się idealistycznej koncepcji 

niezależnego istnienia elementów treści pośredniczących między podmiotem poznającym 

i przedmiotem poznania. Przeciwstawia się on także relatywizmowi przez opowiedzenie się za 

klasyczną definicją prawdy. Jednak uznając, że kryterium prawdy jest cechą naszych sądów 

wyrażonych w zdaniach odrywa Kotarbiński, zdaniem Baczki, poznanie od żywej praktyki. 

Krytyk Kotarbińskiego twierdzi, że to związek z praktyką decyduje o sile, prawdziwości 

i niezwyciężoności marksizmu13. Zerwanie z kryterium praktyki jest natomiast, jego zdaniem, 

jednym z podstawowych źródeł słabości systemu autora Elementów.... 

Stosując się do arystotelesowskiego trójpodziału zagadnień filozoficznych, po omówieniu 

koncepcji bytu i teorii poznania Kotarbińskiego, przechodzi Baczko do krytyki jego filozofii 

praktycznej. Ustosunkowując się jednak do tej ostatniej dziedziny nie podejmuje polemiki 

z Kotarbińskiego etyczną koncepcją spolegliwego opiekuństwa, felicytologią realizmu prak-

tycznego ani koncepcjami z zakresu prakseologii, stanowiącymi istotny zręb jego systemu, 

lecz kieruje swą krytykę pod adresem społeczno-politycznych przekonań profesora. Omawia-

                                                           
12 Tamże, s. 250. 
13 Tamże, s. 280. 
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jąc tę problematykę Baczko wskazuje na powiązanie filozofii Kotarbińskiego z zajmowaną 

przez niego postawą względem bieżących problemów społecznych – jego zaangażowaniem w 

obronę pokrzywdzonych przed niesprawiedliwością m. in. w trakcie antysemickich wydarzeń 

w międzywojennym Uniwersytecie Warszawskim. Sprzeciw Kotarbińskiego wobec „faszyza-

cji” uniwersytetów wynikał zdaniem Baczki z indywid-ualistyczno-liberalnego elitaryzmu, 

z ponadklasowej pozycji racjonalisty, humanisty i wolnej jednostki. Ta postawa, która według 

marksisty zawierała elementy postępowe w czasach międzywojennych, po II WŚ „w państwie 

ludowym służącym sprawie wolności” obiektywnie odgrywa jak twierdzi rolę przeciwną – 

wsteczną14. 

Baczko twierdzi, że poglądy Kotarbińskiego nie ewoluując wraz z przemianami społeczeń-

stwa zmieniały swą społeczną rolę a aktywistyczna postawa, niegdyś godna podziwu, nie 

włączając się w dokonującą się rewolucję, staje się biernym eskapizmem. Brak społecznego 

zaangażowania, wyrażający się przede wszystkim nie przyjęciem marksizmu, był jednym 

z głównych zarzutów stawianych szkole lwowsko-warszawskiej w omawianej polemice. Starzy 

profesorowie tej formacji dotychczas starali się jedynie zrozumieć świat, młodzi marksiści 

postanowili nauczyć ich, że chodzi o to żeby go zmienić. Leszek Kołakowski oskarża innego 

przedstawiciela szkoły lwowsko-warszawskiej Kazimierza Ajdukiewicza o filozofię nieinterwencji 

już samym tytule swego polemicznego tekstu. Zarzut ów nie jest całkiem bezpodstawny. 

Powstrzymywanie się od forsowania swego zdania w kwestiach światopoglądowych było 

jednym z postulatów metodologicznych Kazimierza Twardowskiego, wprowadzonym aby 

unaukowić filozofię oczyszczając ją z naleciałości ideologicznych. Kotarbiński był uczniem 

i kontynuatorem Twardowskiego i żywił głęboki szacunek dla jego metodyki, uważał jednak, 

że obowiązkiem nauczyciela (a każdy akademik jest wedle Kotarbińskiego nauczycielem) jest 

głosić to, co wedle swego najlepszego rozeznania uważa za prawdę. Filozofia nieinterwencji była 

elementem szerszej postawy intelektualnej szkoły lwowsko-warszawskiej stanowiącej o jej 

więzi ideowej bardziej niźli akceptacja jakichś konkretnych odpowiedzi na filozoficzne zagad-

nienia15. 

Baczko słusznie zauważa, że odmowa opowiedzenia się za którymś ze stanowisk w mo-

mencie ich konfrontacji również jest pewnym zaangażowaniem. Zdaniem Baczki niechęć do 

przyjęcia marksizmu, i to w konkretnej ortodoksyjnej formie16, automatycznie staje się wybo-

rem jego ideowej opozycji, nazywanej idealizmem. Aktywne zaangażowanie Kotarbińskiego 

                                                           
14 Tamże, s. 288 
15 J. Woleński, Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, Warszawa 1985, s. 10 
16 W formie marksizmu-leninizmu, czyli stalinizmu - opis tych terminów i stanowisk w: L. Kołakowski, Główne nurty 

marksizmu: Część III rozkład, Poznań 2001.x` 
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wygląda w jego własnym ujęciu zasadniczo odmiennie. Ne jest ono opowiedzeniem się za 

wyłaniającą się z praktyki życia opcją, za którą przemawia konkretna, czy też obiektywna, siła 

militarna, lecz stanięciem po stronie prawdy rzeczy, niezmiennej i niepodlegającej ludzkim 

swarom17. 

Główne wnioski Baczki analizy filozofii Kotarbińskiego są dwa. Po pierwsze jest ona 

eklektyczna – łączy tezy materialistyczne z elementami idealizmu proweniencji konwencjona-

listycznej. Po drugie rola społeczna, którą pełni uległa, zdaniem Baczki, przemianie, z powo-

du odmowy Kotarbińskiego przekształcenia jej w marksizm. 

W omawianym tekście Baczki widać chyba w sposób najbardziej wyrazisty stosunek mło-

dych marksistów do zasłużonych akademików szkoły lwowsko-warszawskiej. Nie tyle stosu-

nek osobowy, co relację dwu odmiennych tradycji myślowych. Choć uznają oni pewien ze-

staw wspólnych twierdzeń nie mogą odnaleźć konsensusu ze względu na tkwiące głębiej, 

u podstawy systemów, nieuzgadnialne postawy intelektualne. Te nastawienia metodologiczne 

wiążą się, rzecz jasna, z koncepcją poznania ale nie można ich również oddzielić od koncepcji 

człowieka. Ludzkie poznanie na fundamentalnym poziomie powiązane jest z ludzką naturą, 

tkwiącymi w niej potencjami i sposobami ich aktualizacji w świecie. Koncepcja człowieka 

w marksizmie dość jasna, dla scjentystycznie nastawionej szkoły lwowsko-warszawskiej nie 

stanowiła istotnej dziedziny badawczej. Doszła jednak do głosu właśnie w filozofii Kotarbiń-

skiego. 

Historyczne uwarunkowania filozofii Bronisława Baczki 

Polemika Baczki z Kotarbińskim miała miejsce u początków działalności filozoficznej 

młodego marksisty. Oddelegowany z Ludowego Wojska Polskiego do pracy naukowej, prze-

niósł na grunt filozofii militarną nomenklaturę i sposób myślenia. Książka i artykuł o filozofii 

Kotarbińskiego napisane zostały wedle polecenia przełożonych w ramach, stanowiącego 

przedłużenie posunięć militarnych ataku na tradycje filozoficzne zagrażające, ich zdaniem, 

stalinowskiej ideologii, a zatem również polityce obejmującej totalny rząd partii. Teksty te (czy 

też jeden tekst w dwu odsłonach) choć miały charakter pamfletu, wyrażały pewne filozoficz-

ne przekonania Baczki, które doprowadziły go później do interpretacji marksizmu przekra-

czającej ortodoksję marksizmu-leninizmu oraz rozwinięcia, wspólnie z innymi marksistami 

wywodzącymi się z IKKN, swoistej metodologii badań z pogranicza filozofii i socjologii, 

kulminującej w pracach tzw. warszawskiej szkoły historii idei18. 

                                                           
17 T. Kotarbiński, Odpowiedz , w tegoż, Drogi dociekań własnych, Warszawa 1986, s. 64 
18 Na temat nieoczywistośi nazwy owej formacji patrz: R. Sitek, Rozdział I: Kontrowersje wokół terminu „Warszawska 

szkoła historii idei”, w: Tegoż, Warszawska szkoła historii idei: między historią a teraźniejszością,Warszawa 2000.  
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W swej polemice z Kotarbińskim Baczko wyraża pogląd, że w różnych okresach histo-

rycznych odmienną postać przyjmuje ludzka wolność. Czym innym jest wolność w Polsce 

Ludowej niż była na jej terenach w czasach międzywojnia. Ludzkie działania wpływają w 

mniemaniu Baczki na kształt prawdy. Te same przekonania wygłaszane w Uniwersytecie 

Warszawskim mogą być słuszne, bądź nie, w zależności od tego, po której stronie Wisły 

stacjonują radzieckie wojska. Zarówno przekonania teoretyczne jak i praktyczne postawy 

ludzi są uwikłane w historię. Wraz z przemianami dziejowymi postawy te i przekonania mu-

szą się zmieniać, a skoro postęp dziejów polega na następowaniu po sobie radykalnych zwro-

tów, to tylko radykalne przekonania mogą sprostać momentowi dziejowemu. Tylko radykalny 

zwrot przez zanegowanie stanu wyalienowania może, wedle tej koncepcji, oczyścić ludzką 

naturę z naleciałości kulturowych konserwujących zdezaktualizowane już wartości. Przekona-

nie Baczki o historycznym uwarunkowaniu słuszności teorii i postaw pociąga za sobą radyka-

lizm, polegający na potępieniu wszelkich poglądów wykraczających poza ściśle określony 

kodeks. Ów pakiet jedynie słusznych tez marksistowskich uzasadniony jest i spojony nie tyle 

mocą logicznych wnioskowań, co obiektywną siłą ludzkiej praktyki, nie wyłączając wspo-

mnianych posunięć militarnych. Nastawienie metodologiczne ugruntowujące teorię w spo-

łecznym kontekście pozwala na uzasadnienie zmiany postaw jeśli tylko przekształci się ów 

kontekst, bez konieczności przyjmowania nowych faktów bądź wykazywania błędów w sta-

rych teoriach. 

Poglądy Kotarbińskiego były stałe i wyraźne, w różnych okresach różniły się co najwyżej 

stopniem naświetlenia danego aspektu teorii. Baczko był w swych przekonaniach filozoficz-

nych bardziej podatny na zmiany, choć daje się wskazać pewna myśl stale w nich rozwijana. 

Leszek Kołakowski w swojej monografii marksizmu pisze o jego stalinowskiej wersji, że 

Marksistą było się nie przez to, że uznawało się za prawdziwe cokolwiek ‒ na przykład idee Marksa, 

Lenina, czy nawet Stalina ‒ ale przez samą gotowość do uznania wszystkiego, co najwyższa instancja dziś, 

jutro czy za rok zechce ogłosić19. Gdy myśl Baczki ewoluuje w stronę historii idei traci ona na 

wyrazistości w fundamentalnych filozoficznych rozstrzygnięciach. Dają się one jednak wska-

zać w jego rozważaniach metodologicznych, czy doborze tematów. 

Społeczne uwarunkowania i niezależność nauki w antropologii wiedzy Tadeusza 

Kotarbińskiego 

Jak zostało już wyżej wspomniane Baczko zarzuca Kotarbińskiemu wynikającą z elitary-

stycznej wizji filozofii niechęć do zaangażowania w społeczną przemianę. Filozofia tradycyj-

                                                           
19 L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu: Część III rozkład, dz. cyt., s. 10. 
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nie rozumiana służy poznaniu, nie zmienianiu świata i z taką wizją w najogólniejszym aspek-

cie sympatyzuje Kotarbiński. Wbrew powyższemu oskarżeniu, jako zwolennik idei postępu, 

opowiada się on za istotną rolą, jaką w rozwoju cywilizacyjnym odgrywa filozofia. Wiara 

w postęp zdaje się być wspólna dla obu adwersarzy, a także tradycji filozoficznych, z których 

się wywodzą. Dają się jednak wskazać zasadnicze różnice między sposobami dokonywania się 

postępu wedle teorii Kotarbińskiego a marksistowską wizją dziejów. 

Filozofia Kotarbińskiego jest w dużej części rozważaniem z zakresu teorii nauki. Temat ów 

traktuje wieloaspektowo, naświetlając różne związane z nim zagadnienia wykorzystuje od-

mienne rozumienia terminu nauka. Jako znawca systematyzacji nauk Kotarbiński operuje 

wieloma jej definicjami, lecz dwie z nich są szczególnie istotne ze względu na temat niniejszej 

pracy: nauka jako system twierdzeń należycie uzasadnionych oraz nauka jako działalność 

badawcza20. W obu tych rozumieniach nauki dochodzą do głosu pewne przeświadczenia 

filozofa dotyczące sposobu w jaki dokonuje się postęp ludzkiej wiedzy. Pierwsze wiąże się 

z wewnętrznymi zasadami wyznaczającymi naukowe wynikania. Drugie z realiami, którym 

sprostać musi zorganizowana w zespołach praktyka badawcza aby wymierzyć sprawiedliwość 

widzialnemu światu21. 

Kotarbiński jako zdeklarowany reista twierdzi, że …nie ma obiektów w rodzaju „nauk”, „twier-

dzeń”, „systemów”, są tylko rzeczy ‒ rzeczy badane, (...) rzeczy badające, (...) nadto rzeczy będące wytwora-

mi rzeczy badających…22. Mimo tego wyznania wiary reistycznej opowiada się Kotarbiński za 

wizją systemu nauki jako logicznie powiązanych twierdzeń, wynikających z siebie wedle ra-

cjonalnych reguł (Wszystkie abstrakcyjne terminy z tego ostatniego zdania są, rzecz jasna, 

wedle reizmu jedynie wyrażeniami skrótowo-zastępczymi, dającymi się sprowadzić w osta-

tecznym rozrachunku do języka przedmiotowego). Nie są to jego zdaniem dowolne tezy 

wysuwane i powiązane jedynie na zasadzie psychologicznych asocjacji w konkretnych uwa-

runkowaniach społecznych. Przemianami w obrębie systemów naukowych rządzi ich we-

wnętrzna logika, a to że są one każdorazowo sprowadzalne do materialnych badających oraz 

badanych konkretów nie oznacza, że prawdy i fałsze są tyle samo warte i mechanizm ich 

produkcji jest nieodróżnialny. 

Nauka rozumiana jako działalność ludzka, aby mogła służyć adekwatnemu poznaniu real-

nego bytu, wymaga niezależności od nacisków zewnętrznych zniekształcających dostarczany 

przez nią obraz rzeczywistości. Wpływy ideologiczne polityczne czy zaangażowania społecz-

ne nie powinny decydować zdaniem Kotarbińskiego o wyborze i realizacji celów badawczych. 

                                                           
20 T. Kotarbiński, Przegląd problemów nauki o nauce , w: Tegoż, Drogi dociekań własnych, dz. cyt., s. 96. 
21 To wyrażenia Josepha Conrada, choć nie wspominane przez Kotarbińskiego, dobrze oddaje jego myśl. 
22 Tamże, s. 97. 
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Oczywiście pełne wypreparowanie badań z substratu społecznego nie jest wykonalne ponie-

waż poznanie naukowe zawsze realizowane jest przez jakieś grupy ludzkie. „Naukowe zrze-

szenia” nie mogą w pełni odseparować się od społeczeństwa, którego są częścią, muszą więc 

zawrzeć z nim jakiś kompromis. Wedle słów Kotarbińskiego: Niewątpliwie mamy tu jakąś syntezę 

dociekliwości, ciekawości poznawczej, z szukaniem form egzystencji na marginesie skłóconego życia publiczne-

go, ze strony ludzi, których sytuacja społeczna wciągnęła w jego wir, a których usposobienie własne domagało 

się intelektualizmu i sublimacji23. 

Kotarbiński w swym tekście opracowanym w ramach przygotowań do Kongresu Nauki 

Polskiej z roku 1951 referuje poglądy Bacona z Nowej Atlantydy przyznając słuszność zawartej 

tam koncepcji zrzeszeń naukowych. Naukowcy, zdaniem Bacona i Kotarbińskiego, powinni 

przede wszystkim mieć możliwość działania we własnych społecznościach odseparowanych 

od wpływów i nacisków zewnętrznego świata, wliczając w to własnych fundatorów. Badania 

naukowe według Bacona mają mieć walor użytkowy, co nie oznacza wcale wykluczenia do-

ciekań obejmujących sprawy inne niż doraźne, służące jedynie bezpośrednim zastosowaniom. 

Stosując cytowaną przez Kotarbińskiego nomenklaturę Bacona powiedzieć należy, że to 

starania o fakty światłodajne dają większe efekty niż poświęcanie się w pełni jedynie ekspery-

mentom owocodajnym. Inną cechą zrzeszeń naukowych winno być utrzymywanie kontaktów 

między naukowcami ponad podziałami narodowymi co umożliwiło by rozpowszechnianie się 

wiedzy ludzkościowo cennej bez względu na doraźną politykę wrogich sobie państw24. 

Poznanie naukowe nie może odbywać się zdaniem Kotarbińskiego w głowie pojedyncze-

go, nawet bardzo uzdolnionego człowieka, jest ono działalnością grupową. Odbywa się zaw-

sze w mniej lub bardziej instytucjonalnie zorganizowanych zrzeszeniach naukowych, nazywa-

nych przez polskiego mikrobiologa i filozofa nauki Ludwika Flecka kolektywami myślowymi, 

które działają w szerszym kontekście społecznym, ścierając się ze sobą wzajemnie oraz od-

działując ze sferami pozanaukowymi. Ich działalność nie może nigdy być od wszelkich wpły-

wów odseparowana, ale taka bezwzględna separacja nie była by wcale wskazana. Z drugiej 

strony działalność naukowa tylko wtedy może mieć jakąkolwiek wartość jeśli nie jest przez 

zewnętrzne siły bezwzględnie penetrowana i sterowana. Kotarbiński sympatyzuje tu z wizją 

Bacona, według którego …samorząd (…) wewnętrzny instytutu przypomina autonomię Kościoła w jego 

sprawach wewnętrznych25. Władza totalizująca bezwzględnie podporządkowująca sobie wszelkie 

dziedziny życia, ogarniając swymi mackami rząd nad nauką musi doprowadzić do jej atrofii. 

Przed nasileniem się takich zewnętrznych wpływów na naukę przestrzegał Kotarbiński 

                                                           
23 T. Kotarbiński, Dążenia zrzeszeń naukowych w toku dziejów, w Tegoż, Drogi dociekań własnych, dz. cyt., s. 149. 
24 Tamże, s. 154. 
25 Tamże, s. 152. 
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w swej wypowiedzi opracowanej w ramach przygotowań do I Kongresu Nauki Polskiej, na 

którym marksiści opracowali strategię ataku na szkołę lwowsko-warszawską, celem podpo-

rządkowania polskiej myśli filozoficznej oficjalnej ideologii. 

Najistotniejszą różnicą w zakresie antropologii wiedzy marksistów i Kotarbińskiego jest 

obecny w jego teorii realizmu praktycznego element nazwany przez niego składnikiem kon-

serwatywnym realizmu. Polega on na braniu za punkt wyjścia tego co tu i teraz faktycznie 

istnieje. Poprawnie postrzegana, zastana rzeczywistość ma stanowić wedle teorii Kotarbiń-

skiego bazę, którą przekształca się w najmniejszym możliwym stopniu do zaistniałych po-

trzeb. Jest to postulat sprawnego działania wiążący kwestię realizmu poznawczego bezpo-

średnio z praktyką człowieka. Istnieje jednak zasadnicza różnica między owym postulatem 

a marksistowskim kryterium praktyki, o którego nieuwzględnianie oskarżał Kotarbińskiego 

Baczko. Wedle Kotarbińskiego to adekwatne rozpoznanie realnych własności konkretnych 

sytuacji, poznanie prawdy zawartej w samym bycie, ma służyć praktyce ludzkich działań, a nie 

ludzka praktyka naginać do swych celów kształt prawdy. Tak pojmowany realizm praktyczny 

Kotarbińskiego jest niejako odwrotnością marksistowskiego kryterium praktyki. Jako swoisty 

paradoks w teorii Kotarbińskiego można wskazać to, że prawda najlepiej służy jako wartość 

użytkowa dla ludzkiego działania wtedy dopiero, gdy zostanie rozpoznana jako wartość auto-

nomiczna. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy możliwe jest ustanowienie wartości jako 

autonomicznej, mając zarazem świadomość, że sama ta decyzja wartościująca ma na celu 

zwiększenie użyteczności owej wartości. Kotarbiński nie podejmuje owej refleksji.  

Przekonanie o obiektywnym statusie prawdy i istnieniu realnej rzeczywistości, niezapo-

średniczonej przez indywidualny bądź zbiorowy podmiot, związane jest z Kotarbińskiego 

poczuciem dystansu wobec samego siebie i swej filozfii26. Tę skromność przeciwstawić moż-

na megalomani stalinizmu uznającego siebie za nadrzędną siłę dziejową rozstrzygającą 

o adekwatności naszego obrazu świata27. Ów dystans Kotarbińskiego powstrzymał go, mimo 

wywieranej na niego presji, przed przyjęciem marksizmu. Jak pisze w Odpowiedzi Baczce: 

Śmiałby się olbrzymi i tajemniczy wszechświat, gdyby usłyszał, że mamy jego podobiznę przystosować do 

kłopotów i swarów mrówek ludzkich w takim czy innym mrowisku28. 

Inspirowana Ideologicznie i politycznie krytyka poglądów Kotarbińskiego przez Baczkę, 

stanowiąca element ataku stalinowskich filozofów na filozoficzną szkołę lwowsko-

warszawską, miała swe oczywiste negatywne skutki pod postacią m. in. reperkusji instytucjo-

                                                           
26 Filozofię tę nazywał małą i przeciwstawiał wielkiej w swej przemowie, której streszczenie zamieszczne zostało we 

wstępie do księgi pamiątkowej z r. 1934 pt. Fragmenty Filozoficzne. 
27 Kotarbiński z pewnością zgodził by się ze słowami Poppera: Odrzucenie realizmu jest po prostu megalomanią, 

K. Popper, Wiedza Obiektywna, Warszawa 2002, s. 57. 
28 T. Kotarbiński, Drogi dociekań własnych, dz. cyt., s. 64. 
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nalnych (filozofowie wywodzący się z tej formacji zostali odsunięci od nauczania innych 

przedmiotów niż logika)29. Miała ona jednak również swe konsekwencje filozoficzne. Przy-

czyniła się do uwyraźnienia pewnych istotnych elementów systemu Kotarbińskiego i ich 

wzajemnych powiązań. W swj antropologii wiedzy Kotarbiński opowiadał się za internali-

zmem w zakresie rozwoju wiedzy naukowej, co łączyło się z jego przekonaniami dotyczącymi 

roli filozofii. Nie ma ona za zadanie służyć ideologicznej mobilizacji, lecz dążeniu do prawdy 

dla niej samej, a pośrednio kształtowaniu charakterów. Kotarbiński opowiada się również za 

swoiście rozumianym konserwatyzmem, jako dyrektywą wiążącą realistyczne poznanie 

z praktyczną działalnością człowieka. Uznaje, że ludzka wiedza rozwija się ewolucyjnie, ste-

rowana wewnętrzną logiką, a nie poprzez rewolucje kierowane społecznymi naciskami. Owe 

tezy mają charakter raczej postulatywny niż opisowy, stoją bliżej metodologii ogólnej nauk, 

niż ich socjologii czy historii, ale opierają się na pewnych rozpoznaniach dotyczących ludz-

kich potencji i ich przejawiania się w świecie – czyli ludzkiej natury. 

Wnioski 

Problemem badawczym stojącym przed niniejszym artykułem, który sformułowany został 

na wstępie, było wskazanie źródeł filozoficznych antagonizmu między marksizmem Baczki 

a stanowiskiem Kotarbińskiego. Hipotezą badawczą było twierdzenie, iż źródła owe tkwią 

w odmiennych antropologiach tych dwu filozofów. Dokonana w tej pracy analiza nie po-

twierdza jednak postawionej hipotezy w tak ogólnym jej kształcie. Antropologia Baczki 

i Kotarbińskiego zawiera pewne istotne tezy wspólne. Przede wszystkim optymistyczną kon-

cepcję melioryzmu30. Różnice nie są zawarte w podstawach tych systemów, lecz 

w wyciąganych z nich konsekwencjach dotyczących głównie przekonań odnośnie sposobów 

realizowania się postępu ludzkości. Jako perspektywę dla dalszych badań nad poruszaną pro-

blematyką można wskazać antecedencje podejmowanych przez Baczkę i Kotarbińskiego idei 

i ich wzajemne ścieranie się w historii, a także ich późniejszą ewolucje i ewentualne współcze-

sne reperkusje. 

  

                                                           
29 W. Mackiewicz, Polska filozofia powojenna. T. 1, dz. cyt., s. 123-131. 
30  Odnośnie melioryzmu antropologicznego t. Kotarbińskiego por. B. Wolniewicz, Z antropologii Tadeusza Kotarbiń-

skiego, w: Tegoż, Filozofia i wartości, Warszawa 1993. 
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Summary 

This article reconstructs the polemics between Tadeusz Kotarbiński and Bronisław Baczko which took 

place during the 1950s. It aims at presenting the philosophical presumptions concerning human nature which 

underlie the polemics. The paper shows that both philosophers share optimistic ideas on that subject, which are 

known as anthropological meliorism. The main difference between the philosophical anthropologies of Kotar-

biński and Baczko concerns the ways they think the progress of humanity occurs. 
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Nie możemy z naszego życia wyrwać ani jednej stronicy,  

ale książkę wrzucić w ogień możemy. 

George Sand 

 

Człowiek jest jedynym przedstawicielem świata ożywionego, który posiada świadomość 

czasowej ograniczoności własnej egzystencji. Nieuchronność kresu istnienia, często spleciona 

w nierozłączną całość z lękiem przed umieraniem i niepewnością, co i czy w ogóle cokolwiek, 

nastąpi po śmierci, nierzadko stanowi przyczynę wielkich obaw, które częstokroć wiodą jed-

nostkę w stronę przeciwną ‒ do pragnienia przedłużania swego życia wszelkimi dostępnymi 

w danych czasach sposobami. Jedni chcieliby żyć po prostu dłużej aniżeli zaplanował to dla 

nich los, pragnęliby, żeby kres następował wedle życzenia, a nie na mocy niezależnych od […ich…] 

chęci praw zużywania się ustrojów1, aby Śmierć przyszła, gdy oni będą gotowi z nią odejść, a nie 

ona chętna, by ich zabrać. Inni są przekonani, iż ów stan gotowości jest dla nich nieosiągalny i 

                                                           
1  T. Kotarbiński, Krótkość życia, w: T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1986, s. 77. 
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marzą o nieśmiertelności, czego jednym z najstarszych potwierdzeń jest epos o sumeryjskim 

władcy Gilgameszu2. Są jednak i tacy, którzy przezwyciężają z jednej strony, instynkt samoza-

chowawczy, z drugiej zaś obawy przed śmiercią, stającą się dla nich czymś pożądanym. Ich 

wola kieruje się ku realizacji aktu samouśmiercenia, który może zaktualizować się poprzez 

samobójstwo lub eutanazję.  

Pod pojęciem samobójstwa można rozumieć każde działanie bezpośrednio śmiercionośne, 

lub zaniechanie czy niepodjęcie działania służącego utrzymaniu życia, lub wykorzystanie 

okoliczności, w celu spowodowania (a nie przyspieszenia zapoczątkowanej wewnętrzną 

sprawczością) śmierci, jako jedynego zamierzonego celu, lub też jako celu towarzyszącego 

realizacji innego celu, przy czym śmierć ta musi być albo akceptowana, albo zarówno akcep-

towana, jak i pożądana. Eutanazją jest zaś pozbawienie życia człowieka cierpiącego (z powodu 

śmiertelnej choroby lub choroby nieuleczalnej powodującej, że dalsze życie jest tylko udręką), 

poprzez bezpośrednie lub pośrednie spowodowanie jego śmierci przez samego chorego lub 

osobę działającą pod wpływem współczucia dla niego; zgodnie z jego wolą (aktualnie wyra-

żoną lub odtworzoną) lub przynajmniej nie wbrew niej3.  

Zarówno samobójstwo, jak i eutanazja są praktykami znanymi człowiekowi od zamierz-

chłych czasów i wzbudzającymi w nim krańcowo odmienne odczucia. W każdej epoce, od 

starożytności po czasy współczesne, problem działań autodestrukcyjnych uwidaczniał istnie-

jący dysonans poglądów i opinii, a jednocześnie brak zgodności w kwestii ich oceny moralnej 

‒ przez niektórych śmierć własnowolna traktowana była jako czyn akceptowalny, stanowiący 

jeden z możliwych sposobów uniknięcia doświadczanej niedoli, (Hegezjasz, Seneka, David 

Hume, Fryderyk Nietzsche, Emil Cioran), przez innych zaś jako akt niedopuszczalny, gdyż 

będący przejawem tchórzostwa, zerwaniem zobowiązań społecznych czy występkiem przeciw 

miłości własnej lub Bogu (Arystoteles, św. Augustyn, św. Tomasz, Immanuel Kant).  

Nie ulega wątpliwości, iż problematyka śmierci dobrowolnej niemal od zawsze stanowiła 

przyczynek do dyskusji i refleksji, szczególne miejsce zajmując jednak w obszarze dociekań 

filozoficznych. Doniosłość zagadnienia dostrzegali także i myśliciele polscy, do grona których 

zaliczyć można przedstawicieli filozofii XX wiecznej ‒ Władysława Witwickiego (1878-1948), 

Henryka Elzenberga (1887-1967) oraz Tadeusza Kotarbińskiego (1886-1981), którzy przed-

miotem swych rozważań uczynili przede wszystkim moralny aspekt aktów autounicestwienia. 

  

                                                           
2  Panował w latach ok. 2700-2660 p.n.e. w Unug. 
3  Definicje samobójstwa i eutanazji autorstwa A.R-W. 
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Władysław Witwicki 

Poglądy Władysława Witwickiego na kwestię samobójstwa i eutanazji zdają się umiejsca-

wiać w nurcie umiarkowanego permisywizmu. Witwicki nie był zwolennikiem przyznawania 

człowiekowi nieograniczonej autonomii w kwestii decydowania o własnym życiu, szczególnie 

iż, jak dostrzegał, niektórzy ludzie podejmują działania autodestrukcyjne w afekcie ‒ przeja-

wiają skłonność do wyolbrzymiania chwilowych trudności, co zawęża ich zdolność do racjo-

nalnego postrzegania swej sytuacji i w konsekwencji wiedzie do poszukiwania rozwiązania 

w śmierci. O błędności swojej decyzji przekonać mogą się niestety tylko ci, których udało się 

uratować i którzy na ogół żałują później swego kroku4.  

Witwickiego raziło jednak, iż w niektórych krajach prawo każe niedoszłych samobójców, 

nie zgadzał się bowiem, by całkowitą kontrolę nad życiem człowieka przejmowało państwo, 

poprzez nakazy prawa „wiążące” jednostkę z życiem, pomimo iż ona nie chce go już konty-

nuować. Człowiek, choć istnienie stało się dlań ciężarem, obawia się je porzucić, podjąć pró-

bę samobójczą, gdyż nie mogąc być pewnym jej powodzenia, ma jednak świadomość nieu-

chronności kary ‒ która go dosięgnie, jeśli zamiar jego się nie powiedzie ‒ ponieważ państwo 

uznaje, iż człowiek należy nie do siebie samego, ale do […niego…] i powinien żyć, choćby nie chciał5. 

Rozważając zagadnienie samobójstwa Witwicki zbliżał się do obszaru etyki sytuacyjnej, 

według której moralność czynu uzależniona jest od jego okoliczności, podkreślał bowiem, iż 

są sytuacje, kiedy to należy dopuścić możliwość popełnienia samobójstwa (np. przez osoby 

skazane na śmierć). Twierdził też, iż nie powinno się podważać zdeterminowanej woli porzu-

cenia życia, które dla człowieka stało się zbyt opresyjne. Zauważał, iż w pewnych przypadkach 

melancholii przewlekłej chorzy powtarzają zamachy samobójcze i odczuwają życie jako ciężar nad siły. Kiedy 

im otoczenie stale utrudnia samobójstwo w postaci łagodniejszej, skaczą z pięter, sięgają do form brutalnych, 

w których im przeszkodzić nie można. Już lepiej było zostawić im formy łagodniejsze do dyspozycji6. Był 

więc zdania, iż w obliczu konsekwentnego i silnego pragnienia śmierci, ten, kto chciałby 

przeszkodzić w jego realizacji, faktycznie pozostawałby bezradny, albowiem jedna udana 

interwencja skutkować będzie sięgnięciem przez samobójcę po bardziej drastyczne metody, 

które utrudnią podjęcie ponownej ingerencji, a dla desperata wiązać się mogą z większym 

cierpieniem, którego, przynajmniej w odczuciu subiektywnym, wiele już w życiu doświadczył. 

Wydaje się, iż uwaga Witwickiego w kwestii ewentualnego angażowania się w plany samobój-

cze człowieka skupia się głównie na możliwości przeciwdziałania bezpośrednio podjętemu 

                                                           
4  W. Witwicki, Pogadanki obyczajowe, Warszawa 1960, s. 91. 
5  Tamże, s. 91. 
6  Tamże. 
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działaniu, natomiast pomija możliwość podjęcia próby udaremnienia samego zamiaru, po-

przez udzielenie np. pomocy psychologicznej, jaką mogłaby być rozmowa lub wsparcie przy 

rozwiązaniu trudności, które stoją u podstaw decyzji samobójczej.  

Witwicki postulował, by powstrzymywać się od wyrażania pochopnych ocen człowieka, 

który dokonał zamachu na własne życie ponieważ, jak twierdził, pomimo iż samobójstwo 

może wydawać się wyrokiem wydanym przez przyrodę na jednostkę niegodną życia, która 

sama na sobie go wykonuje, to jednak w ocenianiu takich czynów należy być bardzo ostroż-

nym, ażeby nikogo nie skrzywdzić, o co bardzo łatwo, ponieważ nikt nie jest w stanie poznać 

wszystkich motywów, które skłoniły drugiego człowieka do określonego działania. Podkre-

ślał, iż słusznie robią ludzie głęboko pobożni, kiedy się sami od sądzenia drugich wstrzymują, a sąd zosta-

wiają istocie, która zna wszystkie pobudki i wszystkie warunki czynu. Człowiek nigdy nie zdoła całkowicie 

wejść w skórę drugiego7.  

Władysław Witwicki wypowiadał się również na temat eutanazji, przyspieszania śmierci 

osób ciężko chorych i cierpiących; sądził, iż ludziom nieuleczalnie chorym, którzy mają przed sobą 

tylko męki własne i męki otoczenia8 należy pozwolić je zakończyć. Podobnie, jak Franciszek Ba-

con (1561-1626), który pisał, iż lekarze skrupulatnie i nabożnie dręczą chorego, gdy choroba jest bezna-

dziejna9, Witwicki wskazywał, iż za zgodą i aprobatą rodziny często przedłuża się agonię 

człowieka cierpiącego, nie zastanawiając się nawet, czy działaniem takim wyrządza mu ko-

rzyść czy może krzywdę. Jego zdaniem, przedłużanie procesu umierania za każdą cenę, upo-

rczywe utrzymywanie człowieka przy życiu, które faktycznie jest niczym więcej jak tylko 

stanem agonalnym, nie przynosi mu żadnego pożytku, zatem zdaje się, że tam, gdzie o polepszeniu 

nie może być mowy, a cierpienia rosną, powinien chory sam żądać środków uspokajających, znieczulających 

i nasennych, zamiast podniecających serce i nerwy. Byłoby rzeczą najbliższych nie odmawiać mu tego. Jeżeli 

chory chce inaczej, niechże się męczy10. Miał zatem Witwicki na myśli działanie, które można byłoby 

określić mianem autoeutanazji wspomaganej, zatem przyspieszenie śmierci cierpiącego chorego 

przez niego samego przy ograniczeniu roli otoczenia do dostarczenia pomocnych dla doko-

nania tego działania środków. Witwicki zdecydowanie opowiadał się przeciwko bardziej bez-

pośredniemu angażowaniu najbliższych przez chorego, gdyż byłby to z jego strony wyraz ich 

instrumentalizacji oraz przerzucania na nich odpowiedzialności za własną śmierć. Jego zda-

niem, człowiek chory i pragnący śmierci nie powinien żądać zrealizowania swego pragnienia 

od […] osób bliskich, jeżeli sam nie ma na to odwagi. Byłoby to niegodziwe obciążenie drugich odpowie-

                                                           
7  Tamże, s. 91. 
8  Tamże. 
9  J. Bréhant, Thanatos. Chory i lekarz w obliczu śmierci, Warszawa 1980, s. 161. 
10  W. Witwicki, dz. cyt., s. 91-92. 
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dzialnością za własny czyn, którego drudzy byliby tylko narzędziem11. Nie mówił jednak Wytwicki, jak 

ocenić należałoby taką prośbę skierowaną do najbliższych przez osobę, którą przed zadaniem 

sobie śmierci powstrzymuje nie obawa, lecz fizyczna niemożność wykonania odpowiedniej 

czynności. 

Henryk Elzenberg 

Zdecydowanie bardziej przychylny stosunek do śmierci własnowolnej przejawiał inny 

z polskich, XX wiecznych, filozofów Henryk Elzenberg, który w Kłopocie z istnieniem pod datą 

12.X.1930 umieścił zapis: Życzliwy stosunek do samobójstwa stanowi jeden ze stałych elementów mojego 

myślenia12.  

Zdaniem Elzenberga śmierć dobrowolna powinna być praktyką uznawaną za normalny 

sposób zakańczania życia13, a jako taka być moralnie dopuszczalną. Możliwość dokonania 

samobójstwa postrzegał w duchu stoickim, jako swoiste dobrodziejstwo, ponieważ stanowi 

ona gwarancję, iż nawet w sytuacji kiedy godne życie nie jest już możliwe człowiek nie pozo-

staje bezradny; pisał, iż samobójstwo jest rezerwą, tą ostatnią linią obronną, stanowiącą dla nas 

rękojmię, że poniżej pewnego punktu poniżenia, upokorzenia, rozbicia wewnętrznego itp. nikt i nic nas 

upchnąć nie może. Świadomość, że zawsze można popełnić samobójstwo, to nasze kryte tyły w walce życiowej. 

Zupełnie inaczej można się wtedy ustosunkować do każdej sprawy; życie nie tylko jest spokojniejsze, ale 

i o wiele piękniejsze14. Potencjalność zakończenia swojej egzystencji, gdy staje się ona ciężarem 

niemożliwym do uniesienia, daje człowiekowi poczucie, że nigdy nie znajdzie się w sytuacji 

bez wyjścia.  

Elzenberg dostrzegał, iż na przestrzeni historii wokół problemu śmierci samowolnej wy-

rósł szereg argumentów jej przeciwnych często zakorzenionych jeszcze w starożytnych roz-

ważaniach filozoficznych (głównie Arystotelesa), które przejęli i upowszechnili myśliciele 

chrześcijańscy (m.in. św. Tomasz). Swoją uwagę zogniskował na dwóch spośród nich ‒ za-

rzucie tchórzostwa oraz twierdzeniu, iż samobójstwo to uchylanie się od obowiązków społecznych 

i, ponadto, krzywda, którą wyrządza […się…] pewnym poszczególnym jednostkom15. Pierwszy zarzut 

uważał za nieistotny, a nawet niepoważny; przekonywał, iż człowiek, który jest zdolny prze-

zwyciężyć podstawowy instynkt, który rządzi światem ożywionym ‒ instynkt samozachowaw-

czy, daje tym samym niewątpliwy dowód wielkiej odwagi i nie ma najmniejszego sensu delibe-

                                                           
11  Tamże, s. 92. 
12  H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Toruń 2002, s. 184. 
13  Tamże, s. 150. 
14  Tamże, s. 207. 
15  Tamże, s. 184. 
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rowanie, czy inne zachowanie ‒ dalsze stawianie czoła trudnościom i cierpieniom, przezwy-

ciężenie hańby i wstydu, pustki po straconej miłości, czy rozpaczy po upadku ojczyzny, świadczyłoby 

o odwadze większej czy mniejszej16. Elzenberg zwracał uwagę na fakt, iż często pejoratywna ocena 

samouśmiercenia implikowana jest nieumiejętnością dostrzeżenia przez krytyków tego aktu 

ogromu cierpienia, jakie odczuwa jednostka w związku z określoną sytuacją; osoby, które 

potępiają samobójstwo dokonane z patriotyzmu, z miłości itp., czynią to na ogół dlatego, że w swym 

ubóstwie wewnętrznym nie doceniają cierpień z tymi sprawami związanych i złoszczą się na samobójcę niczym 

starcy na zakochanych, bankierzy na poetów, filistrzy na romantyków i entuzjastów: za branie na serio 

przykrostek, którymi się przejmować nie warto. Kamienie żółciowe, to nieprzyjemność; ale śmierć Julietty? 

klęska pod Tapsus?17 Samobójca i ten, który go potępia sytuują się więc na innym poziomie 

wrażliwości. 

Według Henryka Elzenberga dużo bardziej istotny, aniżeli zarzut tchórzostwa, jest argu-

ment społeczny. Filozof przychylał się do przekonania, iż w wyjątkowych wypadkach, w razie 

jakiegoś całkowitego zdania kogoś na naszą tylko pomoc i oparcie, wzgląd na bliźniego winien rzeczywiście 

przeważyć18, jednakże zaznaczał, że podstawą takiego postępowania jest współczucie dla słabych, 

nie obowiązek społeczny służenia grupie (narodowi, rodzinie). Odłożenie decyzji o zakończeniu życia 

motywowane faktem uzależnienia od człowieka innej osoby stanowi więc przejaw altruizmu 

i troski o nią, jednakże jest to ograniczenie czasowe. Z chwilą, gdy relacja zależności utraci 

aktualność swoboda decydowania o własnej śmierci zostaje przywrócona. Elzenberg podkre-

ślał, iż człowiek nie jest zobowiązany do tego, by żyć w ramach społeczeństwa, a zatem nie 

może ono wymagać, by utrzymywał swoje istnienie za wszelką cenę. Prawo do zgłaszania 

takich oczekiwań dajemy społeczeństwu o tyle, o ile sami od niego przyjmujemy usługi i dobrodziejstwa 

ponad miarę wymiany świadczeń między jednakowo w kontrakcie zainteresowanymi kontrahentami. Ale 

ten wypadek jest raczej rzadki. Na ogół i normalnie jest tak, że wszystko, co jednostka od społeczeństwa 

otrzymała, jest zapłacone; samobójstwo nie jest poszkodowaniem wierzyciela; jego istotą jest wypowiedzenie 

kontraktu […]19. Zdaniem Elzenberga przynależność do grupy społecznej może zostać 

w każdej chwili wypowiedziana, podobnie jak uczestnictwo w grze. Zasad gry człowiek prze-

strzega tak długo, jak długo w niej uczestniczy, kiedy jednak zaprzestaje dalszego w niej 

udziału, reguły przestają go dotyczyć i staje się wolny; tak samo dzieje się w przypadku zo-

bowiązań społecznych, które wiążą człowieka do momentu, gdy przez kontynuowanie życia 

deklaruje swoje uczestnictwo we wspólnocie, jednakże zawsze przysługuje mu prawo usunięcia 

                                                           
16  Tamże, s. 184. 
17  Tamże. 
18  Tamże, s. 184-185. 
19  Tamże, s. 185. 
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się, i z tą chwilą wszystkie obowiązki się kończą. Formułując jeszcze dobitniej: człowieka przynależnego do 

społeczeństwa wiążą obowiązki społeczne; ale sama przynależność do społeczeństwa nie jest obowiązkiem 

społecznym. Jest to akt dobrowolny człowieka, który chce brać udział w grze: żyć i korzystać ze zbiorowych 

urządzeń życiowych. Ten akt dobrowolny jest odnawiany codziennie przez sam fakt naszego dalszego 

trwania przy życiu; ale możemy go każdej chwili nie odnawiać, i jednostce wolno się zabić, tak jak wolno 

jej, przez naturalizację, przyłączyć się do innego społeczeństwa albo się wynieść w samotność wyspy bez-

ludnej20.  

Elzenberg poddawał w wątpliwość sensowność życia poświęconego wyświadczaniu do-

brodziejstw i usług społeczeństwu. W tekście zatytułowanym Realizm praktyczny w etyce 

a naczelne wartości życia ludzkiego w nawiązaniu do rozważań Tadeusza Kotarbińskiego, który 

pisał, iż warto żyć, jeśli pomaga się ludziom21, Elzenberg stwierdzał, że nie można się z takim 

poglądem zgodzić. Jego zdaniem, warto byłoby chronić innych, jeżeli w życiu ludzkim byłoby 

coś pozytywnie wartościowego. Wówczas egzystencja osoby, która poświęca się ochronie 

innych usensawniałaby się poprzez służenie sensownemu celowi, jakim mógłby być dostęp 

jednostek chronionych do cnót bezinteresownych, do dramatycznej wspaniałości dziejów, do piękna 

przyrody […], do pogłębionego i rzetelnego zrozumienia rzeczywistości. […Ale tak nie jest…], wszyscy 

wszystkich tylko chronią przed klęską. Nie ma wyjścia z tego kręgu wzajemnej obrony przed złem, na której 

treść życia ostatecznie się wyczerpuje. […] twierdzę jak najbardziej stanowczo, że […] takie życie nie zasłu-

guje na to, by je podtrzymywano; przedłużanie go nie zda się na nic. Jeżeli życie ma się w całości wyczerpywać 

w obronie przed klęską, to jedyną wynikającą stąd dyrektywą rozumną jest: „odwrócić się do niego pleca-

mi”22. 

Elzenberg ujawniał niechęć wobec zgłaszania żądań pod adresem potencjalnego samobój-

cy ze strony jednostek, dla których śmierć jego mogłaby wiązać się z pomniejszeniem ich 

dobra, podkreślając, iż wymaganie, by człowiek pozostał przy życiu, które stało się dla niego 

niemożliwe do zniesienia jest nie mniej egoistyczne niż […jego…], przez zdarzenia wymuszona, wola 

odejścia. Przeważnie nawet bardziej egoistyczne: bo ofiara, którą przez pozostanie przy życiu bym poniósł, 

jest większa niż ta, którą wy ponosicie przez moje wyniesienie się z życia. A jeśli mnie [...] „kochacie” ‒ 

i dlatego, nie dla własnej korzyści, pragniecie, iżbym pozostał, to to chyba jest niekonsekwencja: bo jeśli 

kochacie, winniście sprzyjać memu naczelnemu pragnieniu23. 

                                                           
20  Tamże, s. 185. 
21  T. Kotarbiński, Realizm praktyczny, w: T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1986, s. 37-38. 
22  H. Elzenberg, Realizm praktyczny w etyce a naczelne wartości życia ludzkiego, w: H. Elzenberg, Wartość i człowiek. Rozpra-

wy z humanistyki i filozofii, TNT, Toruń 1966, s. 135. 
23  H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 185-186. 
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Zdaniem Elzenberga wstydliwym motywem potępienia, z jakim spotyka się czyn samou-

śmiercenia, jest fakt, iż poprzez jego dokonanie człowiek dowodzi, że nikt nie jest tylko 

bezwolną marionetką w rękach wszechwładnego losu, zmuszoną znosić wszelkie przeciwno-

ści, jakie się pojawiają, lecz że swoją autonomiczną decyzją może postawić im kres. Człowiek 

zawsze ma więc wybór, ostateczna decyzja należy do niego. Samobójca wskazuje innym drogę 

wolności: w oczach dozorców i w oczach właścicieli niewolników to zbrodnia. Ale także współniewolnicy ‒ 

a pod pewnym względem są nimi wszyscy, łącznie z rzeczonymi właścicielami ‒ mają mu jego czyn za złe: bo, 

sami bez odwagi, wmówili w siebie, że niewola ich to konieczność, fatalność, wobec której jest się bezsilnym. 

Samobójca im przypomina, że jeżeli są w niewoli, to z własnej winy; na nich zwala z powrotem odpowiedzial-

ność, którą oni zwalili na fatum. Za jego sprawą czują się nędzni, bardziej nieszczęśliwi niż przedtem; za-

zdrościliby mu, ale brak im śmiałości. W ich ustach zakaz samobójstwa znaczy mniej więcej: nikomu niech nie 

będzie wolno zrywać łańcuchów, na których zerwanie nas nie stać24. Elzenberg zauważał, iż akt samo-

unicestwienia zaburza ludzki spokój, uświadamia człowiekowi, iż życie ma nie tylko jasną 

stronę, że w każdej chwili jego los może się odmienić i również on stanie w obliczu poważ-

nych dylematów: samobójstwo uświadamia nam grozę stosunków, których byśmy chcieli nie widzieć. Samo-

bójca, śród zaspokojonych życiowo, to jak żebrak w cukierni: przypomina nie w porę o innej, mniej słodkiej 

rzeczywistości25. 

Tadeusz Kotarbiński 

Wielu uwagi kwestii śmierci dobrowolnej poświęcił Tadeusz Kotarbiński, który zauważał, 

iż pytanie o zasadność kontynuowania życia towarzyszy człowiekowi od bardzo dawna. Po-

jawiało się ono w rozmyślaniach wszystkich tych, których sytuacja życiowa zmuszała do powzięcia 

decyzji: czy trwać dalej, czy też targnąć się na własne istnienie, a podobne sytuacje wydarzały się od prawie-

ków, odkąd człowiek zaczął zdawać sobie sprawę w sposób pojęciowy z grożących mu przeżyć straszliwych 

i uświadomił sobie możliwości uwolnienia się od nich drogą samozagłady26. 

Według Kotarbińskiego, życie ludzkie nie stanowi wartości bezwzględnej i niezmiennej, 

z czego wynika, iż nie każde istnienie warte jest kontynuowania27. Podobnie jak stoicy, Ko-

tarbiński był zdania, iż troska o życie i jego trwanie jest racjonalna wówczas, kiedy posiada 

ono sens, zaś gdy sens ten traci, racjonalne jest zrzeczenie się go28. Oceniając moralność 

aktów samouśmiercania Kotarbiński zdecydowanie kwestionował przekonanie, jakoby po-

                                                           
24  Tamże, s. 186. 
25  Tamże. 
26  T. Kotarbiński, Być albo nie być?, w: T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1986, s. 80. 
27  J. Zegzuła-Nowak, Postulat legalizacji eutanazji w etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego, w: Lumen Poloniae. Studia 

z filozofii polskiej, nr 1/2012, s. 88.  
28  T. Sahaj, Problem samobójstwa w koncepcjach wybranych filozofów polskich. Elzenberg, Kotarbiński, Ślipko, Witkiewicz, Po-

znań 2005, s. 83. 
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stępki takie ‒ jako niezgodne z instynktem samozachowawczym ‒ były następstwem zabu-

rzeń psychicznych podmiotu działającego. Według niego, zarówno starożytne, jak również 

współczesne przypadki pozbawiania się życia uprawniają do twierdzenia, iż większość tego 

rodzaju czynów poprzedzona jest długotrwałym, dojrzałym namysłem, co usuwa w cień 

zarzut działania pod wpływem zaburzeń psychicznych29.  

Zwracał też uwagę Tadeusz Kotarbiński na niekonsekwencję w ocenianiu zachowań czło-

wieka; podkreślał, że o ile sam fakt skończoności życia jest od jednostki niezależny30, o tyle 

przyspieszenie śmierci oraz rodzaj prowadzących do niej dróg może zależeć od człowieka. Na 

stan zdrowia, a w konsekwencji długość życia, wpływa sposób funkcjonowania ‒ ludzie czę-

sto całkowicie świadomie podejmują zachowania w sposób oczywisty szkodliwe (np. nadu-

żywanie alkoholu, palenie papierosów), przyczyniające się do stopniowego i konsekwentnego 

niszczenia organizmu, jednakże nie implikują one potępienia tak zdecydowanego, jak na-

tychmiastowe pozbawienie się życia. Uwagę tę wyrażał Kotarbiński następująco: chociaż umyśl-

ne chroniczne szkodzenie swemu organizmowi ze świadomością, iż skraca się sobie życie […], nie spotyka się 

z jakimś zasadniczym moralnym lub prawnym potępieniem, to przeciwnie, zamach bezpośredni na własne 

życie potępiają w zgodnym osądzie zarówno, z jednej strony, etyka oparta na wierzeniach tradycyjnych, jak 

też, z drugiej strony, różne systemy prawa pozytywnego31. 

Kotarbiński bronił wolności podejmowania decyzji o zakończeniu życia, o ile nie jest ona 

ucieczką przed zobowiązaniami, jakie posiada się wobec innych; jeżeli ktoś zamiast podjąć się 

ciężkiego trudu, by dać własnym dzieciom jeść lub spłacić dług pieniężny, woli po prostu palnąć sobie w łeb 

i pozbyć się kłopotu32, to dezaprobata takiego postępku nie jest bezzasadna. Ale na fundamencie 

istnienia takich przypadków, nie można wznosić gmachu potępienia i sprzeciwu wobec sa-

mouśmiercania jako takiego. Zdaniem Kotarbińskiego, samolikwidacja nie może być akcep-

towana jako sposób ucieczki przed zaciągniętymi zobowiązaniami, ponieważ nie wolno w żaden 

sposób wymigiwać się od obowiązków, [jednakże] każdy ma prawo robić co chce, lecz w granicach zaciągnię-

tych zobowiązań i pod warunkiem wywiązania się z nich33. Postulował zatem, iż jeżeli na człowieku 

                                                           
29  Kotarbiński krytykując pogląd, iż pozbawienie się życia stanowi przejaw zaburzeń umysłu, pisał: Brak wszelkich 

podstaw do mniemania, że np. Seneka, zagrożony egzekucją z rozkazu Nerona, w napadzie pomieszania zmysłów sam pozbawił 
się życia. Przeciwnie, uczynił tak w pełni rozeznania. Równie na zimno, wedle relacji dziejopisów, odebrała sobie życie Kleopatra, 
przekładając ten los nad poniżenia, których się mogła spodziewać, gdyby miała żyć dalej. Komu nie wystarczają te przykłady histo-
ryczne [...], niechaj zechce rozejrzeć się w liniach życiowych osób z własnego bliższego lub dalszego otoczenia, a niewątpliwie przyzna 
z ręką położoną na sercu, że zna wypadki, kiedy ktoś skończył ze sobą po dojrzałym, rozumnym wedle poważnego rozeznania na-
myśle. T. Kotarbiński, Być albo nie być?, dz. cyt., s. 81. 

30  Kres czeka nas zawsze, niezależnie od naszych czynów, tamże, s. 81. 
31  Tamże, s. 81. 
32  Tamże, s. 82. 
33  Tamże. 
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nie ciążą niezrealizowane zobowiązania, a po racjonalnym namyśle uznał, że wybór śmierci 

stanowi dla niego mniejsze zło niż dalsze kontynuowanie życia, to wówczas powinien mieć 

prawo robić z sobą, co zechce34. Pogląd Kotarbińskiego na temat swobody, jaką dysponuje czło-

wiek rozważający zakończenie życia, koresponduje zatem z Millowską zasadą wolności, zgod-

nie z którą jednostka jest bezwzględnie autonomiczna w decyzjach bezpośrednio dotyczących 

tylko jej. John Stuart Mill (1806-1873) pisał, iż każdy jest odpowiedzialny przed społeczeństwem 

jedynie za tę część swego postępowania, która dotyczy innych. W tej części, która dotyczy wyłącznie jego 

samego, jest absolutnie niezależny; ma suwerenną władzę nad sobą, nad swoim ciałem i umysłem. […] ani 

jedna osoba, ani pewna liczba osób nie ma prawa powiedzieć innej dojrzałej ludzkiej istocie, że nie wolno jej 

robić z sobą dla swego własnego dobra, co jej się żywnie podoba35. Człowiek nie może podlegać nawet 

przymusowi mającemu zapewnić mu jego własne dobro; nie można nikogo zmuszać do uczy-

nienia lub zaniechania czegoś, ponieważ zdaniem innych osób będzie to mądrym lub nawet słusznym postęp-

kiem36. Kotarbiński zdecydowanie przychylał się do takiego stwierdzenia; podkreślał, że oto-

czenie zamiast bezwzględnie przeszkadzać człowiekowi w zrealizowaniu podjętego zamierze-

nia powinno raczej wykazać się zrozumieniem, a nawet okazać życzliwą pomoc prawną i technicz-

ną37, zwłaszcza jeśli tym, który pragnie zakończenia życia jest człowiek chory i cierpiący.  

Sytuacja takich osób stanowiła według Kotarbińskiego bardzo istotną kwestię, a okazją do 

wyłożenia swoich na jej temat poglądów stała się dla niego m.in. zorganizowana w 1970 roku 

konferencja naukowa poświęcona problemom osób w podeszłym wieku. Ponad osiemdzie-

sięcioletni już wówczas Kotarbiński przedstawił odważny, lecz i kontrowersyjny (także jak 

i na czasy współczesne) postulat, że konieczne jest aby pomyśleć poważnie o dojrzewającym w skali 

światowej i w rozmiarach coraz bardziej masowych problemie eutanazji opiekuńczej, zwłaszcza w odniesieniu 

do starców chorych nieuleczalnie i wiodących życie wśród cierpień fizycznych w okresie przedzgonnym38. Dla 

Kotarbińskiego eutanazja była możliwością uwolnienia się od doświadczanych cierpień (któ-

rych dalsze znoszenie pozbawione jest sensu) i zakończenia życia w sposób łagodny. Rozu-

miał więc Kotarbiński eutanazję, podobnie jak Maria Ossowska (1896-1974), która pisała, że 

grecki przedrostek „eu” zapowiada zawsze coś dobrego. […Eutanazja to…] bezbolesne skracanie życia 

cierpiącemu beznadziejnie choremu na jego własne żądanie39.  

U schyłku egzystencji, gdy nie ma już nadziei na wyzdrowienie, podstawową troską po-

winna być pomoc człowiekowi w uciążliwym procesie odchodzenia. Tak się jednak się dzieje. 

                                                           
34  Tamże, s. 82. 
35  J.S. Mill, O wolności, w: J.S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 1959, s. 129. 
36  Tamże, s. 129. 
37  T. Kotarbiński, Być albo nie być?, dz. cyt., s. 82. 
38  T. Kotarbiński, Potrzeby ludzi starych w końcowym okresie życia, w: T. Kotarbiński, Myśli o ludziach i ludzkich sprawach, 

Wrocław 1986, s. 177. 
39  M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1970, s. 38. 
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Podobnie jak Witwicki, dostrzegał Kotarbiński, iż lekarze często podtrzymują życie chorego 

za cenę przedłużania jego cierpień, przy braku jakichkolwiek korzyści. Stawiał pytanie, czy 

działanie takie ma sens? I z drugiej strony, czy wolno skracać życie nieuleczalnie chorych 

i cierpiących? Zauważał, iż pomocy w zakończeniu uporczywych cierpień nie odmawia się 

zwierzętom; kiedy wiadomo, iż nie ma ratunku, a dalsza egzystencja byłaby dla nich tylko 

męczarnią, wiadomo w jaki sposób należy postąpić. Ludzie uznają wówczas, iż życzliwość wy-

maga, by skrócić udrękę biednego stworzenia. I oto paradoks: cofamy się przed okazaniem człowiekowi 

takiego aktu życzliwości, na jaki zdobywamy się w stosunku do zwierzęcia40. Kotarbiński zauważał, że 

nie jest to jednak jedyny paradoks i dodawał: w przypadkach egzekucji karnych, a także nieraz w 

przypadkach śmiertelnych doraźnych postrzałów na wojnie, cierpienie związane z umieraniem bywa bardzo 

krótkie i bardzo często w ogóle nie dochodzi zapewne do cierpienia fizycznego z powodu szybkości akcji 

likwidacyjnej. Te metody umierania, jeżeli wolno tak się wyrazić, okazują się, wbrew czyimkolwiek zamia-

rom, faktycznie opiekuńcze i zbawcze dla tych, którzy przy pokojowym i racjonalnym toku zdarzeń i dzia-

łań byliby zagrożeni normalnym prawdopodobieństwem umierania wśród cierpień głębokich i długotrwałych41. 

Pomimo, iż rzeczywiście wydaje się to paradoksalne ci, których życie zakończone zostało 

w następstwie egzekucji lub działań wojennych, a więc zazwyczaj szybko i często także bez-

boleśnie, doświadczyli lepszego umierania aniżeli ludzie doznający długotrwałej, bolesnej agonii 

związanej z chorobą lub wiekiem. Postulował więc Kotarbiński Nie pozwólmy wojnie ani repre-

sjom prawa karnego wyprzedzać czynności społecznie opiekuńczych w dziele oszczędzania zbędnych cierpień 

fizycznych ludziom nieuleczalnie chorym, dla których życie stało się udręką42. Stwierdzał, w zgodzie 

z zasadą podwójnego skutku, iż dla dobra człowieka umierającego, rozsądnie byłoby podawać 

środki uśmierzające nawet w przypadkach, kiedy ich zastosowanie stwarzałoby ryzyko zgonu wcześniejszego 

niż zgon zagrażający bez stosowania tych środków43. Idąc dalej, pod adres środowiska lekarskiego 

kierował postulat, ażeby nauczyło człowieka w jaki sposób to robić, a pono można to robić nie 

tylko bez męczarni, lecz nawet z poczuciem euforii44. 

Był przekonany, iż osobie, której życie utraciło akceptowalną dla niej jakość i pragnie je 

zakończyć, nie należy w tym przeszkadzać, a wręcz przeciwnie ‒ okazać zrozumienie, zaś 

w razie potrzeby także życzliwą pomoc prawną i techniczną. Kotarbiński od społeczeństwa 

i lekarzy oczekiwał zatem nie tylko aprobaty aktów samounicestwiania, lecz także zapewnie-

nia profesjonalnej pomocy wszystkim tym, którym byłaby ona potrzebna; pisał, iż jest rzeczą 

                                                           
40  T. Kotarbiński, Problemy eutanazji, w: T. Kotarbiński, Myśli o ludziach i ludzkich sprawach, Wrocław 1986, s. 232. 
41  T. Kotarbiński, Potrzeby ludzi starych w końcowym okresie życia, dz. cyt., s. 176-177. 
42  Tamże, s. 177. 
43  Tamże. 
44  T. Kotarbiński, Być albo nie być?, dz. cyt., s. 82. 
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postępowego humanitarnego prawodawstwa przewidzieć, dopuścić, prawnie zorganizować akty dobrowolnego 

kończenia własnego żywota, gdy ktoś już będzie miał go dosyć45. Postrzegał śmierć własnowolną, 

podobnie jak Seneka czy F. Bacon ‒ jako rozumne rozwiązanie problemu cierpienia 

i zamierającego życia. Dążenie do oddzielenia cierpień i przykrości od procesu umierania, 

według niego, powinno się traktować jako właściwe dla istot rozumnych. Kotarbiński prze-

widywał, iż dobrowolne umyślne zakończenie własnego życia w warunkach eutanazji zdobędzie sobie uzna-

nie jako forma końca najbardziej godna ludzi rozumnych, bez porównania rozumniejsza niż oczekiwanie na 

brutalny zwykle akt ze strony czy to przyrody, czy przypadku, czy wreszcie bliźnich działających nie 

w naszym, lecz własnym interesie46. 

Filozof zauważał, iż ludzie bardziej aniżeli samej śmierci, obawiają się umierania, stąd też 

zalegalizowanie eutanazji dobrowolnej, a tym samym upewnienie człowieka, iż u kresu życia 

to on będzie mógł ostatecznie zadecydować kiedy je zakończyć, uwolniłoby go od tego lęku, 

a tym samym byłoby czynem wysoce dobroczynnym. Okazałoby się wtedy, w jak wysokim stopniu możność 

pogodnego myślenia o własnej przyszłości zależy od uporania się z tą zmorą47. Możliwość podejmowania 

autonomicznej decyzji byłaby też, według Kotarbińskiego, pewną racjonalną pociechą. […] Jed-

nakże, jak przypuszczał, będzie tak…] raczej nie dla nas żyjących obecnie, tylko dla szczęśliwszych ‒ oby 

szczęśliwszych na ogół - ludzi przyszłości48.  

Zakończenie 

Rozważania dotyczące problemu śmierci dobrowolnej mają bardzo bogatą tradycję, której 

początki sięgają prawdopodobnie już samych źródeł refleksji filozoficzno-teologicznej. Myśli-

ciele, będący przedstawicielami różnych orientacji, próbowali ustalić czy człowiek ma prawo 

decydować o zakończeniu własnego życia, jednakże wnioski do jakich dochodzili często były 

krańcowo różne. Z największą dezaprobatą dobrowolne pozbawianie się życia spotykało się 

w czasach średniowiecza, kiedy to czyn autounicestwienia często postrzegany był jako rezul-

tat podszeptów złych mocy, wykroczenie przeciw Bogu i jako taki, surowo karany. Represje 

tak wobec samobójców, jak i ich bliskich, utrzymywały się aż do XIX/XX wieku, choć zmia-

ny stosunku do samouśmiercenia zaczęły uwidaczniać się już u schyłku europejskiego odro-

dzenia, kiedy to coraz częściej podnoszono kwestię prawa człowieka do decydowania o swym 

                                                           
45  T. Kotarbiński, Krótkość życia, w: T. Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1986, s. 78. 
46  T. Kotarbiński, Być albo nie być?, dz. cyt., s. 82. 
47  Tamże, s. 82-83. 
48  T. Kotarbiński, Krótkość życia, dz. cyt., s. 78. 
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życiu49. Zaczęto także zwracać uwagę na psychofizyczno-społeczne motywy, często leżące u 

podłoża decyzji o zakończeniu życia.  

Wraz z postępem, jaki dokonał się w obszarze nauk biomedycznych na znaczeniu zyskał 

szczególnie problem eutanazji. Rosnące możliwości medycyny zaczęły pozwalać na utrzymy-

wanie życia człowieka nawet wówczas, gdy nie wiązało się to z żadną dla niego korzyścią, a 

co najwyżej przyczyniało do przedłużenia bolesnego procesu umierania. Z drugiej strony, 

medycyna dysponowała coraz lepszymi narzędziami mogącymi służyć do przyspieszania 

śmierci, która byłaby wolna od cierpień, szybka i łagodna, a zatem pozbawiona wszystkich 

tych przykrości, które towarzyszą agonii będącej następstwem nieuleczalnej choroby, np. 

nowotworowej. Możliwości biomedycyny konfrontowane były jednak z pytaniem, czy wolno, 

nawet na wyraźne życzenie chorego, przyspieszyć jego śmierć? I tak jak wcześniej, zgodności 

w tej kwestii nie osiągnięto. 

W trudną dyskusję nad moralnym wymiarem problemu śmierci dobrowolnej już kilkadzie-

siąt lat temu zaangażowali się czołowi przedstawiciele ówczesnej filozofii polskiej ‒ Włady-

sław Witwicki, Henryk Elzenberg i Tadeusz Kotarbiński. Wszyscy oni głosili potrzebę przy-

znania człowiekowi swobody decydowania o zakończeniu życia, zwłaszcza jeśli jednostki nie 

wiążą zobowiązania wobec innych, a decyzja powzięta została po długim i głębokim namyśle. 

Na płaszczyźnie rozważań na temat eutanazji łączyło ich przekonanie, że umożliwienie cho-

remu jej dokonania jest działaniem zarówno słusznym, jak i miłosiernym. Człowiek powinien 

mieć zapewnione prawo, by odchodzić z doczesnego świata bez wielkich i niepotrzebnych 

cierpień.  

Nie ulega wątpliwości, iż kwestia samobójstw i eutanazji, także i obecnie, jest problemem 

bardzo poważnym, często umiejscawianym w centrum sporów bioetycznych. Witwicki, El-

zenberg i Kotarbiński pozostawili bogaty dorobek, nad którym niezaprzeczalnie warto się 

pochylić podczas współczesnych dysput na temat śmierci własnowolnej, ponieważ ich głos 

w tej dyskusji nadal może być znaczący. 

Summary 

The man is a creature equipped with awareness of the time limit imposed on his own existence as well as of 

the possibility of its termination through a voluntary act. The reflection on the issue of voluntary death has an 

extremely rich tradition, with its beginnings presumably reaching the very source of philosophical and theologi-

cal thought. The difficult discussion on the moral dimension of self-annihilation was taken up already a few 

                                                           
49  A. Raniszewska-Wyrwa, Samobójstwo w ocenie etyki chrześcijańskiej i jej społeczno-prawne konsekwencje, w: Archeus. Studia 

z bioetyki i antropologii filozoficznej, nr 10/2009, s. 35. 
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dozen years ago by head representatives of the Polish philosophy of that time - Witwicki, Elzenberg and 

Kotarbinski. All of them propagated the need to acknowledge the man’s freedom to make the decision on 

ending his own life, in particular in the situation when such individuals are not obligated towards others and 

the decision is taken after a long and deep consideration. Their deliberations on the subject of euthanasia were 

connected by a common conviction that its provision to a sick person constituted both their right as well as 

a merciful deed. The man should be assured the right to depart from this world without unnecessary suffering. 

There is no doubt that even today the issue of suicide and euthanasia constitutes a very important problem, 

often placed in the centre of bioethical disputes. Witwicki, Elzenberg and Kotarbinski left behind a rich legacy, 

which undeniably should be a part of contemporary disputes on voluntary death, as their voice in the discussion 

may still prove to be of great significance. 

 

 



 

 

 

 

 

 


