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Stanisław Brzozowski – szkice do portretu filozofa
Stanisław Brzozowski – sketches to a philosopher’s portrait
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Stanisław Brzozowski urodził się 28 czerwca 1878 r. w miejscowości Maziarnia koło
Chełma. W dzieciństwie otrzymał dość staranne wykształcenie: najpierw w prywatnej szkole
przygotowawczej Kapitonowa, potem w gimnazjum w Lublinie i w gimnazjum w Niemirowie
na Podolu, słynącym wówczas z wysokiego poziomu nauczania. W Niemirowie spotkał się
też po raz pierwszy z ruchem rewolucyjnym narodowców, któremu kilka lat potem poświecił
powieść Płomienie (1908). W Pamiętniku pisał potem iż nie potrafił w owym okresie znaleźć
żadnego związku pomiędzy swoimi zainteresowaniami socjalizmem a losami Polski. Przeciwnie
– wspominał w Pamiętniku – idee odprowadzały mię coraz dalej od polskości, i postępy mierzyłem tą
odległością. Fakt ten tłumaczył wpływem ogólnej atmosfery panującej wówczas wśród –
w większości rosyjskiej – młodzieży w gimnazjum w Niemirowie. Dopiero w Warszawie
Brzozowski zetknął się z działalnością narodową, wstąpił nawet, choć niechętnie, do tajnej
organizacji Oświata ludowa, w której nie odgrywał jednak żadnej poważnej roli.
Po latach Brzozowski nie wspominał jednak dobrze okresu swego dzieciństwa. Narzekał
w Dziennikach na przytłaczającą go atmosferę klerykalizmu i przywiązania do szecheckiej
tradycji, panującą w jego rodzinnym domu, a nawet na matkę niezdolną do okazywania
uczuć1. Rodzice moi – pisał w pamiętniku pod datą 18.XII.1910 – byli oboje, w różnej postaci, rozbitkami szlacheckiego rozkładu: z tradycyami zamożności i majątku, bez tradycyi pracy, z osłabionem lub
zanikającem poczuciem rzeczywistości, celów i uczuć ogólnych. Atmosfera ta, zdaniem biografów Brzozowskiego, zaciążyła negatywnie na całym późniejszym życiu filozofa, uniemożliwiła mu
1

Matka moja jest najsilniejszym charakterem ludzkim, jaki spotkałem w życiu. (...) Obcowanie z tą kobieta zostawia w duszy
pustkę ogołoconą ze wszystkiego – rozpaczliwą, St. Brzozowski, Pamiętnik, Lwów 1913.
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nawiązywanie normalnych więzi z ludźmi i ostatecznie doprowadziła do oskarżeń o zdradę
i koleżeńskiego ostracyzmu.
Czynny udział wystąpieniach rewolucyjnych Brzozowski wziął natomiast już jako student
Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Warszawskiego, na który wstąpił w 1896 r. Z jego
zaangażowaniem w wystąpienia studenckie związana jest słynna sprawa Brzozowskiego,
z powodu której miał on już nigdy nie wziąć udziału w żadnym zorganizowanym działaniu.
Otóż po relegowaniu na rok z uczelni wraz z innymi studentami Brzozowskiemu powierzono
funkcję prezesa studenckiej organizacji zbierającej fundusze dla studentów ukaranych owym
rocznym wyrzuceniem z uczelni. W tym samym czasie rodzina Brzozowskiego popadła
w tarapaty finansowe, jednocześnie zaś zachorowali jego obydwoje rodzice. Dysponując
pieniędzmi przeznaczonymi na pomoc dla relegowanych studentów, Brzozowski zdecydował
się zapłacić za leczenie rodziców. Zamierzał wprawdzie zwrócić cała sumę, jednak cała sprawa została niebawem wykryta, a sąd koleżeński ukarał Brzozowskiego trzyletnim zakazem
udziału w życiu publicznym i dożywotnim zakazem udziału w organizacji koleżeńskich.
Wkrótce potem Brzozowski został aresztowany przez władze carskie, a w trakcie śledztwa
złożył zeznania obciążające innych studentów. Fakt ten stał się przyczyną wysuwanych przeciwko niemu oskarżeń o zdradę. Wrogów miał zresztą Brzozowski licznych nie tylko ze
względu na wspomniane zdarzenia, lecz również z uwagi na napastliwy, nieomal agresywny
styl swych polemicznych wypowiedzi2.
W więzieniu Brzozowski nabawił się gruźlicy, która niebawem doprowadzi do jego przedwczesnej śmierci. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia w 1900 r. Brzozowski udał się
do sanatorium w Otwocku, gdzie poznał Antoninę Kolberg, córkę malarza Antoniego Kolberga, którą poślubił rok później. W 1903 r. przyszło na świat jedyne dziecko Brzozowskich,
Anna Irena.
Trudna sytuacja finansowa Brzozowskiego zmusiła go do intensywnej pracy zarobkowej.
Począwszy od 1900 r. filozof pisał artykuły do kilku warszawskich gazet (współpracuje
z Przeglądem Filozoficznym, Atenenum, Głosem, Prawdą), była także autorem popularnych szkiców
z zakresu filozofii, wydawanych w serii Książki dla wszystkich. Starał się także o stypendium
z kasy im. Mianowskiego, którego ostatecznie mu nie przyznano. W 1903 r. warszawski teatr
Rozmaitości wystawił sztukę Brzozowskiego Mocarz, za którą Brzozowski otrzymał jedną
z głównych nagród w konkursie dramatycznym im. H. Sienkiewicza. Od czasu do czasu wygłaszał też odpłatne odczyty dla młodzieży w Warszawie, Łodzi i Otwocku. Honoraria, jakie
2

Jak trafnie zauważa W. Mackiewicz, rodzi się front nienawiści i zawiści wobec młodego krytyka i pisarza, który z nikim nie
chce na stałe współpracować i nie hołduje rodzimym autorytetom, powołując się w swych pismach niemal wyłącznie na obcych autorów; W. Mackiewicz, Brzozowski, Warszawa 1983, s. 26.
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otrzymywał za publikacje prasowe i odczyty nie wystarczały jednak na utrzymanie rodziny,
toteż Brzozowscy nieustannie borykali się z trudną sytuacją materialną.
Nie przeszkadzało to bynajmniej Brzozowskiemu wystąpić przeciwko Sienkiewiczowi, gdy
ten w odpowiedzi na ankietę Kuriera Teatralnego pt. W sprawie repertuaru pesymistyczno – zmysłowego stwierdził, iż modernizm jako kierunek w sztuce opiera się na porubstwie i rui. W polemice
pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami Sienkiewicza, w której nie obyło się nawet bez
rękoczynów, Brzozowski stał się jedną z głównych postaci. Krytykował zaś Sienkiewicza za
to samo, za co krytykował cała kulturę polską początku XX w.: za przywiązanie do szlacheckiej przeszłości, za megalomanię, obojętność wobec spraw ważnych, za jakie uważał budzące
się nastroje rewolucyjne, za usypianie narodu, który w swym przywiązaniu do baśniowych obrazów własnej przeszłości nie jest zdolny do świadomego kształtowania swej przyszłości. Odwoływanie się do przeszłości, zwłaszcza do tradycji szlacheckiej, za sprawa której doszło do
rozbiorów Polski, Brzozowski uznawał za oznakę obumierania polskiej kultury. Śmiecie – pisał
– nawet w muzeum przechowane nie staje się cenną rzeczą, co w momencie narodzin duszy nie miało, nie
nabędzie jej nigdy3.
W 1904 r. zaangażował się kolei w kampanię przeciwko Zenonowi Przesmyckiemu
i wydawanemu przez niego pismu Chimera. Przesmyckiemu i myślącym podobnie do niego
zarzucił manieryzm, dostrzeganie w bezczynności przejawu duchowe wyższości, oderwanie
sztuki od życia itp. W tym samym roku otrzymał propozycję współpracy z krakowskim miesięcznikiem Krytyka, prowadzonym przez Wilhelma Feldmana. Dzięki staraniom małżeństwa
Feldmanów wygłasza także szereg odczytów o literaturze, filozofii i polityce w Krakowie,
Zakopanem i Lwowie. Mimo to jego sytuacja finansowa jest nadal trudna, a bieżące honoraria
z trudem wystarczają na spłatę aktualnych wierzytelności.
W 1905 r. wyjechał do Nervi we Włoszech, chcąc poddać się leczeniu. Rozpoczął prace
nad powieścią Płomienie (wydaną w 1908 r.), a po powrocie do Polski także nad Legendą Młodej
Polski. Po powrocie do Lwowa kontynuuje intensywne studia nad filozofia Marksa. W 1907 r.
ukazuje się zbiór artykułów filozoficznych pt. Kultura i życie. Niebawem powrócił do Włoch.
We Florencji zawarł znajomość m. in. z Maksymem Gorkim, który namówił go do napisania
cyklu artykułów o marksizmie od rosyjskiego pisma Znanije. W 1908 r. ukończył powieść
Dębina oraz tom szkiców, który w 1910 r. ukazał się pt. Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej.
W tym samym czasie pojawiają się w prasie (Słowo Polskie, organ Narodowej Demokracji)
oskarżenia pod adresem Brzozowskiego o zdradę i ujawnienie nazwisk kolegów w czasie
3

St. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Lwów 1910, s. 62.
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rosyjskiego śledztwa. W obronie Brzozowskiego występuje wówczas były kolega, Tadeusz
Ulanowski, którego, według informacji Słowa Polskiego, zeznania Brzozowskiego miały najbardziej obciążyć. Ulanowski twierdzi, że zeznania te nie miały istotnego wpływu na przebieg
śledztwa, a obciążające go informacje złożył kto inny.
Ponownie Brzozowski został oskarżony o szpiegostwo w 1908 r. Czerwony Sztandar, a za
nim prawie wszystkie pisma krajowe, opublikował listę płatnych agentów, na której znalazło
się także nazwisko Brzozowskiego. Brzozowski odpowiedział listem, w którym zaprzeczył
oskarżeniom i prosił, by w ocenie jego osoby wziąć pod uwagę całość życiowych dokonań.
W obronie Brzozowskiego występuje tylko kilku przyjaciół (m. in. Karol Irzykowski i Ostap
Ortwin, autorzy artykuły demaskującego machinacje partii SDKPiL, będącej wydawcą Czerwonego Sztandaru). W 1909 r. odbyło się kilka posiedzeń sądu koleżeńskiego, odroczony jednak
wydanie wyroku ze względu na pogarszający się stan zdrowia Brzozowskiego.
W 1909 r. Brzozowski powraca do Florencji, gdzie oddaje się intensywnej pracy twórczej.
Obok pomniejszych szkiców i przekładów powstał wówczas I tom powieści Sam wśród ludzi,
w grudniu 1910 r. rozpoczął pisanie Pamiętnika, który, jak zakładał, miał ukazać się dopiero
po jego śmierci.
W 1911 r. roku przeszedł nieudaną operację z powodu gruźlicy. Zmarł 30 kwietnia 1911 r.
w wieku 33 lat4.
Brzozowski był krytykiem literackim, jednym z twórców nowej polskiej krytyki, wyrastającej z przekonania, że dla zrozumienia dzieła literackiego kluczowa jest analiza psychologiczno
– filozoficzna5. Wypowiedzi krytycznoliterackie Brzozowskiego, zwłaszcza w późniejszym
okresie, opierały się ponadto na oryginalnej teorii kultury, wyłożonej w oddzielnych, filozoficznych raczej niż literackich pracach. Także dzisiaj Brzozowskiego traktuje się na ogół jako
krytyka literackiego i publicystę o zainteresowaniach filozoficznych, zapominając, że sam
Brzozowski uważał siebie przede wszystkim za filozofa. Świadczą o tym zarówno niektóre
jego artykuły filozoficznie (m. in. Co to jest filozofia, Filozofia czynu, Kant  w stulecie śmierci, Etyka
Herberta Spencera, Monistyczne pojmowanie dziejów i wiele innych), jak i pewne bezpośrednie
wzmianki w Pamiętniku6.
Wyczerpujące omówienie poglądów Brzozowskiego na literaturę, politykę i przede wszystkim filozofię przekracza ramy niniejszej pracy, dlatego zostaną tu przedstawione jedynie po4

5
6

W. Mackiewicz, Brzozowski, Warszawa 1983; Cz. Miłosz, Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim, Warszawa 1982; A. Z. Makowiecki, Stanisław Brzozowski, w: J. Kulczycka-Saloni, I. Maciejewska i in., Młoda
Polska, Warszawa 1991; S. Zdziechowska, Stanisław Brzozowski jako krytyk literatury polskiej, Kraków 1927.
Współczesnych Brzozowskiemu autorów uprawiających krytykę literacką w podobny sposób wymienia
A. Kraushar. Por. A. Kraushar, Zarysy historyczno – literackie, Warszawa 1911, s. III.
Por. St. Brzozowski, Pamiętnik, s. 153.
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glądy najważniejsze. W ciągu kilkunastu lat twórczej pracy Brzozowskiego poglądy te uległy
pewnym modyfikacjom7, wydaje się jednak, iż z powodu przedwczesnej śmierci filozofa należałoby raczej mówić o procesie kształtowania się i dojrzewania podstawowych idei jego filozofii niż o ewolucji systemu. Filozofia Brzozowskiego zostanie więc omówiona bez uwzględnienia chronologii pojawiania się poszczególnych tez.
Głównym przedmiotem filozoficznych rozważań Brzozowskiego jest zaś kultura. Jest ona,
jeśli wolno tak powiedzieć, zarówno punktem dojścia jego refleksji poświęconej filozofii
dziejów, jak i punktem wyjścia filozofii moralnej (a właściwie jej fragmentów, trudno tu bowiem mówić o spójnej teorii etycznej). Z kolei podstawą nowoczesnej kultury, a także kultury
w ogóle, jest dla Brzozowskiego filozofia. Nie jest jej w stanie zastąpić ani nauka, którą Brzozowski uznaje za zorganizowane poddanie się pod władzę natury, ani religia, która jest z klei podaniem się władzy Boga. Istotę filozofii – pisze – stanowiło zawsze wysnucie z własnego ‘ja’ takiego poglądu na świat, który by temu ‘ja’ najbardziej odpowiadał, który by stanowił podstawę dla jego najpotężniejszego, najgłębszego rozwoju, który by mu dawał możliwość najbardziej jednolitego, skupionego czynu8. Filozofia powinna zatem przezwyciężyć zależności człowieka od natury i Boga, stworzyć taki światopogląd, który w optymalnym stopniu zaspokajałby aktualne potrzeby człowieka. Zadaniem
filozofii jest zatem uwolnienie człowieka od tzw. obiektywnej rzeczywistości i wytworzenie
rzeczywistości własnej, lepszej od świata zastanego.
Punktem wyjścia realizacji tego zadania powinno być określenie, czym jest rzeczywistość,
od której człowiek pragnie się uniezależnić. Brzozowski wskazuje najpierw na rozbieżne
odpowiedzi udzielane przez filozofię, naukę, religię czy sztukę, po czym wyjaśnia, że rozbieżności te wynikają z różnych perspektyw. Podstawą nauki jest wiara w istnienie obiektywnej,
niezależnej od podmiotu rzeczywistości, na której to wierze wspiera się pojęcie prawdy. Tymczasem to, co uznajemy za prawdę, nie zależy wcale od obiektywnych faktów, lecz od relacji
pomiędzy tymi faktami a naszymi umysłami, a więc de facto od przyjętych już założeń dotyczących owych faktów, natury poznania itd. Świat sam w sobie, a więc istniejący obiektywnie, nie
podlegający postrzeganiu przez żaden podmiot zbiór przedmiotów jest, według Brzozowskiego, jedynie bezkształtną , nieokreśloną masą9 i dopiero nasze akty poznawcze nadają tej
masie formę, czynią go rzeczywistością określoną. Wiedza o świecie nie rodzi się zatem

7

8
9

Takiego zdania jest m. in. W. Mackiewicz, który w rozwoju poglądów filozoficznych Brzozowskiego wyróżnia
trzy okresy: idealistyczna filozofia czynu, filozofia pracy oraz analiza narodu i katolicyzmu. Por. W. Mackiewicz,
Brzozowski, s. 36.
St. Brzozowski, Idee, Lwów, s. 38.
Brzozowski odwołuje się do pojęcia apeiron, które interpretuje w duchu własnych poglądów. St. Brzozowski, Idee,
s. 56.
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z prostego odwzorowania przedmiotów w naszych umysłach, lecz jest wynikiem naszej aktywności w budowaniu sensownego obrazu świata.
Warunkiem wiedzy o świecie jest więc poznawczy aktywizm. Ów kantowski pogląd Brzozowski interpretuje następnie w duchu marksizmu10. Skoro bowiem obraz świata nie powstaje
drogą odwzorowanie przedmiotów w naszych umysłach, lecz zostaje przez nasze umysły
ustanowiony, to, argumentuje Brzozowski, należy zastanowić się, jaki obraz świata umysł
powinien ustanowić, aby sprostać aktualnym, tzn. związanym z danym momentem historycznym, potrzebom. W rozwoju ewolucyjnym każdego gatunku bowiem, nie wyłączając człowieka, tylko te wyobrażenia o świecie zachowywały się jako prawdziwe, które przyczyniały się
do przetrwania i ewolucyjnego sukcesu tego gatunku, czyli, mówiąc wprost, były dla tego
gatunku przydatne11. Ludzkość potrzebuje zatem takiej filozofii, która będzie w stanie po
pierwsze wskazać owe potrzeby, które przy pomocy teorii filozoficznej powinniśmy rozwiązać, po drugie zaś będzie potrafiła wykazać, iż dana teoria ma szansę lepiej sprawdzić się
w praktyce, tzn. lepiej zaspokoić potrzeby społeczeństwa niż jakakolwiek inna teoria. To
właśnie Brzozowski wydaje się mieć na myśli, kiedy pisze: Poznajemy bowiem, wyznajemy, czujemy
siebie w formach społecznego istnienia; jednostka absolutnie bezwzględnie bezhistoryczna nie byłaby w stanie
świadomie istnieć: nie daje się absolutnie pomyśleć.
Pojęcie pracy jest jedną z centralnych kategorii filozofii Brzozowskiego, spajającą w całość
różnorodne i odległe od siebie wątki jego filozofii. Kategorią pracy posługiwał się on również
w interpretacjach poglądów innych filozofów12, służyło mu ono zwłaszcza jako narzędzie
krytyki polskiego romantyzmu. Myśliciel tej jest obecnie znany przede wszystkim jako krytyk
polskiej kultury początku XX w., chcąc zatem zrozumieć jego poglądy na kulturę, należy
zapoznać się również z jego filozofią pracy13.
Poglądy filozoficzne określane mianem filozofii pracy Brzozowski zaczął rozwijać po roku
1906 pod wpływem, jak można przypuszczać, rewolucji 1905 r.. Zapoznał się wówczas ze
Świętą Rodziną Marksa i Engelsa, uznając zawarte w tym dziele poglądy za słuszne, choć zbyt

10

11
12

13

Brzozowski nie uważał się za marksistę. Także powojenni polscy marksiści nie uważali Brzozowskiego za filozofa
marksistowskiego. Zdaniem A. Walickiego, nawet w okresie największego zbliżenia do marksizmu poglądy Brzozowskiego były jedynie oryginalną interpretację myśli Marksa. A. Walicki, Wstęp, w: St. Brzozowski, Kultura i życie.
Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd, wstęp. A. Walicki, Warszawa 1973.
Warto zauważyć, że w ten sposób świat, któremu nadajemy formę poprzez akty poznawcze, zostaje wyłączony
spod władzy naszych mechanizmów poznawczych i podporządkowany woli.
Jak zauważa A. Walicki, interpretacje Brzozowskiego są zawsze silnie zabarwione jego własnymi poglądami
filozoficznymi, nigdy też nie odnajdujemy w nich dążenia do „czystej” rekonstrukcji cudzych poglądów filozoficznych. Por. tenże, Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Warszawa 1977, s. 180.
Pod koniec życia Brzozowski porzucił jednak swoje poglądy na temat roli pracy w kulturze. Wydają się świadczyć
o tym jego wypowiedzi dotyczące roli Kościoła i religii w życiu człowieka. Por. S. Brzozowski, Pamiętnik, Wrocław 2007, s. 190.
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ogóle i wymagające rozwinięcia14. Swoje poglądy na zagadnienie pracy wyłożył m. in.
w następujących pracach: Drogi i zadania nowoczesnej filozofii, Światopogląd pracy i swobody, Myśli
i praca, Prolegomena filozofii „pracy. Należy jednak pamiętać, że pojęcie pracy przewija się także
w innych jego pracach powstałych po 1906 r 15.
Brzozowski pojmował pracę zgodnie z filozofia marksizmu 16, a więc nie tylko jako działanie zmierzające do przekształcenia materialnego otoczenia człowieka, lecz jako aktywność,
która w ostatecznie stwarza także samego człowieka. Filozofię Marksa cenił on za materializm pojmowany jako pogląd, zgodnie z którym nie zachodzi jakościowa różnica pomiędzy
światem subiektywnym, a światem obiektywnych, zewnętrznym. Według niego, ten brak
różnicy marksizm nie tylko zakłada, lecz także wyjaśnia, i to wyjaśnia w sposób, który daje
solidną podstawę całej dalszej filozofii. Marksizm dowodzi mianowicie, że łącznikiem pomiędzy światem zewnętrznym a światem zewnętrznym nie jest struktura naszego umysłu czy też
prawa, jakim on podlega, lecz nasza zdolność przekształcania zewnętrznej rzeczywistości,
czyli nadawania naszym realnego kształtu w świecie zewnętrznym. Probierzem naszej wiedzy
o świecie jest zakres, w jakim w oparciu o tą wiedzą możemy oddziaływać na świat zewnętrzny. W Liście do Salomei Perlmutter Brzozowski pisał: Jasnym zaś jest, że podstawą wszelkiej działalności ludzkiej jest moc utrzymywania i narzucania swej woli faktom 17. Poprzez zdolność tworzenia,
przekształcania materii w zgodzie z niematerialną ideą człowiek przestaje być bytem wyodrębnionym ze świata i temu światu przeciwstawiony, a pytanie o ontologiczny status człowieka staje się bezprzedmiotowe.
Wyjaśniając w Prolegomenach do filozofii „pracy” znaczenie pojęcia pracy, Brzozowski rozpoczyna od odrzucenia potocznego jego rozumienia, zgodnie z którym pracą nazywamy wysiłek
zmieniający coś w sposób celowy w zewnętrznym świecie (…). Dla Brzozowskiego praca jest tworzeniem świata, a tym samym tworzeniem człowieka takiego, jakim jest on na danym etapie
swego rozwoju. Gdyby człowiek od początku swego istnienia czerpał o przyrodzie poprzez
pracę, wówczas nigdy nie powstałyby fałszywe filozofie wyjaśniające zjawiska naturalne przy
pomocy teorii, których nie da się zastosować w praktyce. Błąd i fałsz wynikają z tego, że

14
15

16

17

W. Mackiewicz, Brzozowski, Warszawa 1983, s. 68.
Filozofię pracy Brzozowski rozwijał przede wszystkim w latach 1096 – 1910, po tym okresie w jego rozważaniach o kulturze coraz większe znaczenie zyskują oceny estetyczne. Por. S. Zdziechowska, Stanisław Brzozowski
jako krytyk literatury polskiej, Kraków 1927, s. 39.
Filozofia Marksa nie była jednak jedynym źródłem inspiracji Brzozowskiego. Cenił też m.in. Nietzschego za
oczyszczenie filozofii z pierwiastka religijnego, Avenariusa za oryginalną koncepcję determinizmu itd.. Nigdy nie zaakceptował jednak żadnej filozofii w całości, wybierając jedynie te wątki, który uważał za zgodne ze swoją własną
filozofią. Por. M. Zdziechowski, Gloryfikacja pracy. Myśli z pism i o pismach Stanisława Brzozowskiego, Kraków 1921,
s 36 i nn.
S. Brzozowski, Listy, Kraków 1979, t. I, s. 165.
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tworzeniem światopoglądów wyjaśniających świat zajmują się jednostki oderwane od świata
pracy fizycznej18. To, co potocznie określa się mianem pracy, jest już w istocie stanem rzeczy
od nas niezależnym, nie zaś twórczym zmaganiem się z przyrodą: praca ukazuje się nam jako
zmiana, zachodząca w danym, gotowym świecie wtedy, gdy straciła ona już znamiona pracy, gdy została
dokonana, gdy przestała być bezpośrednio czynnym określaniem własnego naszego życia 19.
Takie ujęcie pracy oznacza, że staje się ona również kryterium prawdy. Prawda jest wyrazem
rzeczywistości o tyle tylko, o ile człowiek może nagiąć świat do zamierzonego skutku. Przedmiot, który
postrzegamy i który traktujemy jako istniejący niezależnie od nas, jest w gruncie rzeczy jedynie pewnym stanem świadomości i jest nim tak długo, jak długo nie zostaje on przez nas
przekształcony. Nie jest tutaj istotny sam fakt, że w przedmiocie zaszły zmiany i że przedmiot
ten postrzegamy w inny sposób niż wcześniej; nie jest też istotny sam fakt wykonania określonej aktywności fizycznej, tzn. pewnego zbioru ruchów, który doprowadził do zmian
w przedmiocie. Istotne jest, że przedmiot uległ zmianie pod wpływem naszych wyobrażeń
o nim oraz intencji przekształcenia go zgodnie z określonymi wyobrażeniami. Innymi słowy,
tym, co przesadza o istocie poznania, nie jest ani wola nadania przedmiotowi określonego
kształtu (danego w jego wyobrażeniu), ani sam akt tego przekształcenia, lecz coś, co znajduje
się na drodze pomiędzy przedmiotem danym a przedmiotem przekształconym, co
w przeciwieństwie do wyobrażeń i idei wymyka się logicznej analizie. Ten irracjonalny element pracy Brzozowski (element α, jak określa go Brzozowski) charakteryzuje jako specyficzny kierunek, który musimy nadać swemu życiu, aby przedmiot został tym, czy go mieć chcieliśmy.
Tylko nadanie swemu życiu tego właśnie kierunku (formy), sprawie, że w przedmiocie zachodzą zmiany zgodne z wola podmiotu działającego, wszelkie inne kierunki prowadzą bądź do
innych zmian, bądź też nie pozostawiają przedmiot niezmienionym. Aby wywołać zmiany
w przedmiocie, nie wystarczy pojęciowa analiza przedmiotu takiego, jakim chcielibyśmy go
mieć, konieczna jest bowiem domieszka pierwiastka irracjonalnego, czyli właśnie owej określonej formy życia.
Rozważania te wydać się mogą nieco zagmatwane, należy jednak pamiętać, że Brzozowskiemu chodzi jedynie o czysto biologiczny akt przekształcenia przedmiotu fizycznego. Aby
dokonać tego przekształcenia, musimy wykonać pewien gest lub serię gestów, jednak gestów
tych nie sposób wywieźć ani z analizy przedmiotu danego, ani z analizy przedmiotu wyobrażonego (takiego, jakim ma się on stać). Ów gest przekształcający przedmiot jest gestem wewnętrznym, impulsem, który znajduje przełożenie na gest zewnętrzny.

18
19

Por. E. Sowa, Pojęcie pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego, Kraków 1976, s. 23 nn.
S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów 1910, s. 186
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Człowiek istnieje w świecie złożonym z dwóch sfer: sfery przedmiotów przez niego nieukształtowanych oraz sfery przedmiotów, które sam stworzył. Praca polega na przekształcaniu sfery przedmiotów niezmienionych w przedmioty takie, jakimi chcieliśmy, aby się stały
w wyniku wewnętrznych „impulsów”, czyli właściwego człowiekowi dążenia do fizycznego
działania w świecie. Nie ma przy tym znaczenia, czy przedmioty te traktujemy jako istniejące
niezależnie od naszej świadomości czy też jako wyobrażenia, bowiem to, co jest nam dane,
jest takim jedynie dzięki temu, że posiada zdolność wywoływania w nas impulsów do działania.
Świat jest nam dany właśnie poprzez owe wewnętrzne impulsy skłaniające nas do działania. Pracę postrzegamy jako stan dany, jako zbiór dokonanych zmian jedynie dlatego, że
w momencie intelektualnego ujmowania pracy, nie pracujemy, a tym samym nie ujmujemy
własnej aktywności jako aktywności, lecz pewien stan dany. Także nasze „ja” nie jest żadnym
statycznym, danym nam bytem, lecz składa się z owych impulsów, jest ciągłym stawaniem się.
Ja nasze jest zawsze wynikiem, produktem: wytwarza się ono poza naszemi plecami (...) 20.
Nasza wiedza o świecie jest pewnym stanem naszego organizmu (systemu nerwowego),
dlatego nie istnieją ani prawdy, ani wartości od nas niezależne. Tradycyjne pytania filozoficzne
o naturę rzeczywistości, o to, czy ma ona charakter materialny czy idealny, i czy poznajemy ją
poprzez doświadczenie czy w jakiś inny sposób, Brzozowski uznał za nieistotne, ponieważ
rozstrzygnięcie zależy zawsze od punktu widzenia: z punktu widzenia nauki zajmującej się
przedmiotem x przedmiot ten ma naturę materialną, zarazem dla umysłu jest on jedynie
zespołem wrażeń wywołujących określony stan organiczny.
Jednocześnie owo „ja” stanowi wytwór historycznego rozwoju, na który nie mamy żadnego wpływu, jest więc wynikiem swego rodzaju determinizmu historycznego. Nie jesteśmy w
stanie wyrwać się z tego historycznego zdeterminowania, nawet bowiem, gdybyś zerwali
związki z otaczającym nas światem społecznym, to i tak życie wewnętrzne naszej psychiki byłyby
tylko momentem z wielkiego dramatu nowoczesnej europejskiej historii, gdyż nie ma w psychice tej i nie może
być nic, co by nie zostało wytworzone jako przeżycie grup ludzkich, walczących o istnienie w warunkach,
których przekształcenia tworzą właśnie tkankę europejskich dziejów21. Możemy jednak mieć wpływ na
naszą przyszłość, a warunkiem tego wpływu jest uświadomienie sobie istoty pracy i jej znaczenia w procesie poznawania świata i tworzenia kultury 22.
Z odkrycia tej prawdy Brzozowski wysnuwa szereg wniosków dotyczących takich dziedzin,
jak teoria poznania, a przede wszystkim filozofia kultury. Praca jest przede wszystkim kryte20
21
22

S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, Lwów 1910, s. 9.
Por. tamże, s. 14.
Por. tamże, s. 13.
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rium wartościowania teorii filozoficznych. Z gruntu fałszywe są zatem wszelkie teorie,
z których nie wynika żadne działanie, bądź też takie, z których można wprawdzie wysnuć
wnioski praktyczne, wnioski te nie pozwalają jednak na działanie skuteczne. Wiedza przyrodnicza to świadomość władzy nad przyrodą23. To samo dotyczy zresztą wszelkich innych dziedzin
nauki, a więc wiedzy jako takiej. Rzeczywistość musi być zgodna z pracą, nie zaś z ideą, dlatego jedynie te teorie można uznać za prawdziwe, które są narzędziami pracy lub które dają się
przekształcić w narzędzia pracy (fizycznej) 24. Innym sprawdzianem idei filozoficznych i naukowych jest ich zdolność przekształcania rzeczywistości społecznej w taki sposób, aby opowiadała ona wymaganiom pracy. Również sztuka i literatura mogą odgrywać pozytywną rolę
w procesie budowania samowiedzy społeczeństw 25.
Praca jest kryterium poznania zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i ogólnoludzkim.
Przyrost wiedzy o świecie następuje dzięki pracy i poprzez pracę, tym samym zaś praca staje
się kryterium postępu ludzkości. Postęp dokonuje się jednak nie poprzez stopniowe zwiększanie się zdolności oddziaływania człowieka na otoczenie, gdyż zdolność ta jest skutkiem
postępu, a nie jego przyczynę, lecz poprzez uniezależnianie się pracy od tych „form życia”,
które z pracą nie są związane. Postęp dokonuje się poprzez wyodrębnianie się pracy z tego,
co nie jest pracą, lecz istnienie swe ludzkości narzuca26. To wyodrębnienie nie następuje bynajmniej drogą zaprzeczenia, odrzucenia czy też zniszczenia „form życia” nie będących pracą,
przeciwnie, dzięki postępowi, dzięki usamodzielnianiu się pracy, owe formy życia zyskują tym
trwalsze podstawy. Postęp przejawia się ponadto na dwóch różnych płaszczyznach: zwiększa
się władza nad światem przyrody człowieka jako takiego, jednocześnie zaś stopniowo wzrasta
ilość jednostek uświadamiających sobie istotę i znaczenie pracy. Innymi słowy, społeczeństwo
jest tym bardziej rozwinięte, im większa jest jego władza nad przyrodą oraz im większa jest
zdolność jego członków (mas pracowniczych) do świadomego i samodzielnego tworzenia
tego społeczeństwa.
Równocześnie ze wzrastaniem ludzkiej władzy nad przyrodą, czyli wraz ze przyrostem naszej wiedzy o świecie, wzrasta zdolność społeczeństw do świadomego kierowania własnym
rozwojem, do pracy bez zewnętrznego przymusu, ograniczonej jedynie przez oprócz, jaki
stawia przyroda. Społeczeństwa mogą znajdować się na różnym stopniu rozwoju, poczynając
23
24

25
26

S. Brzozowski, Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd, Warszawa 1973, s. 488.
Warto zwrócić uwagę, że do podobnych wniosków doszli inni filozofowie, m. in. amerykańscy pragmatyści oraz
niektórzy filozofowie współcześni. Np. Karl. R. Popper dawał pierwszeństwo działaniu przed teorią (a więc pracy wobec myśli w terminologii Brzozowskiego) w tym sensie, że teorie naukowe traktował jako narzędzia, których prawdziwość jest uzależniona od skuteczności w rozwiązywaniu problemów. W podobny sposób ujmują
wiedzę naukową niektórzy filozofowie kojarzeni z postmodernizmem, np. R. Rorty.
S. Brzozowski, Współczesna krytyka literacka w Polsce, Warszawa 1907, s. 73.
S. Brzozowski, Kultura i życie, dz. cyt., s. 486.
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od społeczeństw niezdolnych do przyswojenia sobie „nowoczesnej świadomości”, a więc
zrozumienia istoty pracy, oraz społeczeństwa zdolne wprawdzie do jej przyswojenia sobie,
w których jednak świadomość ta się nie upowszechnia. W tym drugim stanie znajdowało się,
według Brzozowskiego, współczesne mu społeczeństwo polskie. Przyczyna tego niedorozwoju społecznej świadomości była słabość kapitalistycznych stosunków pracy, a co za tym
idzie słabość właściwego dla tych stosunków światopoglądu, w którym rolę dominującą odgrywa naukowy obraz świata. Ponadto filozofia polska przez cały wiek XX rozwijała się
w warunkach braku politycznej suwerenności, była więc do tego stopnia zaprzątnięta zagadnieniami politycznymi, że stała się niezdolna do zrozumienia losów własnego społeczeństwa związanego z życiem całej Europy.
Jak wspomniałem, Brzozowski stosował swoją koncepcję pracy jako kryterium analizy
i wartościowania kultury. Również kultura jest, według autora Legendy Młodej Polski, wytworem pracy ludzkiej. Kierunki, które zapoznają rzeczywiste pochodzenie kultury, w tym przede
wszystkim filozofia romantyzmu, popełniają błąd polegający na traktowaniu psychiki jako bytu
realnego, nieosadzonego w materii, to zaś prowadzi je do absolutyzacji psychiki (ducha).
Punktem wyjścia krytyki romantyzmu (w szczególności w pierwszym okresie tworzenia filozofii pracy) jest więc dla Brzozowskiego konstatacja, że u podstaw kultury leży zmaganie się
człowieka ze światem przyrody, a zatem po prosty fizyczny wysiłek, którego celem jest zaspokojenie biologicznych potrzeb. Dlatego właśnie Brzozowski mógł powiedzieć o polskiej
inteligencji, że w zestawieniu z kulturalnym poziomem polskiego robotnika, polska literatura jest nędzarką, polska inteligencja skorupą pasożytniczą tamującą życie błędem jest także traktowanie wytworów człowieka jako bytów autonomicznych, niezależnych od swojego wytwórcy. Pozytywnie wypowiadał się natomiast Brzozowski o pozytywizmie wraz z jego hasłem „pracy u podstaw”, dzięki której
powstał przemysł i klasa robotnicza, przeciwstawiając go romantyzmowi i jego gloryfikacji
indywidualizmu i wyobcowania ze społeczeństwa.
Należy tu jednak odróżnić poglądy Brzozowskiego na temat pozytywizmu jako kierunku
filozoficznego i jako światopoglądu, od jego poglądów na pozytywizm w Polsce. Zachodnioeuropejski pozytywizm wytworzył pewne idee, które zostały przeniesione na grunt polski,
następnie zaś przystosowane do swoiście polskich potrzeb, gdzie jednak nie zakorzeniły się
one wystarczająco. Polska inteligencja nie jest zdolna do pracy, nawet zaś jeśli podejmuje
pewien wysiłek, to jest on skierowany w niewłaściwym kierunku. Inteligencja polska – konstatuje Brzozowski – potrzebuje zabawy, inteligencja polska to raut mesjanistyczny, to gawiedź czekająca, aby
za pomocą tej lub innej etykietki usprawiedliwić swe leniwe myślenie 27.
27
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Na inteligencji polskiej ciąży zatem obowiązek przyswojenia sobie wiedzy o prawach rządzących rozwojem społeczeństw. Zatem przez to samo właśnie – pisze Brzozowski – że życie jest
jedną nieustanną odpowiedzialnością, że będzie nieustannie stwarzało dla nas nowe stosunki, bo każdy z nas
choćby w nieznacznym stopniu wywołuje pewne skutki naokoło siebie — nakłada ono taki na każdego
z nas obowiązek dojścia do takiego maksimum wiedzy i zrozumienia świata, na jakie się kto zdobyć może.
Zarzucić można byłoby tutaj Brzozowskiemu, że pojmuje pracę zbyt szeroko, włączając do
tej kategorii wszelkie przejawy aktywności 28. Pogląd taki wydaje się jednak nadmiernie
uproszczony, ponieważ Brzozowski nigdzie nie stwierdza, iż człowiek działa bezcelowo,
dokonując zmian w świecie i jednocześnie nie nadając tym zmianom żadnego sensownego
kierunku. Myśl, przypomnijmy, jest prawdziwa wtedy, kiedy staje się podstawa pracy prowadzącej do pożądanych rezultatów. Twierdzenie to, jak zresztą cała filozofia pracy Brzozowskiego, opiera się na założeniu, że praca jest działaniem celowy, zmierzającym do zaspokojenia biologicznym potrzeb organizmu.
Trudniejsza do odparcia wydaje się teza, zgodnie z którym Brzozowski nie był konsekwentny w swojej krytyce filozoficznej. Usiłował on stosować swoją koncepcję pracy do
oceny stanu polskiej kultury, de facto jednak krytyka ta sprowadzała się do twierdzenia, że
polska kultura jest oderwana on świata pracy. Niezależnie od tego, czy zarzut ten uznamy za
słuszny czy też nie, nie ulega wątpliwości, nie jego sformułowanie byłoby możliwe w oparciu
o jakąkolwiek koncepcję pracy nawiązującą do Marksa. Po części zgodzić się więc można
z opinią W. Mackiewicza, którego zdaniem celem Brzozowskiego nie była analiza pracy, lecz
analiza stosunku tych, którzy nie pracują, czyli inteligencji, do pracy29. Dodać tu jednak należy, że
być w pierwszym okresie po roku 1906 zamiarem Brzozowskiego było opracowanie rozbudowanego systemu opartego na stworzonej przez niego koncepcji pracy, później jednak porzucił on ten zamiar, więcej miejsca poświęcając zagadnieniom estetycznym.
Brzozowski mówi wprawdzie o pracy jako pierwotnej podstawie naszego stosunku do
świata, ponieważ jednak praca jest świadomym działaniem zmierzającym do przekształcenia
świata zgodnie z własnymi potrzebami, czyli w zasadzie stwarzaniem określonego świata na
miarę określonych potrzeb, więc interpretacja, zgodnie z którą Brzozowski przyjmuje pogląd
o prymacie woli nad intelektem, wydaje się być uzasadniona. Chcieć nie tylko poprzedza w jego
filozofii wiedzieć, lecz także je warunkuje i określa30. Nie oznacza to bynajmniej, że Brzozowski
wyposaża człowieka w nieograniczone możliwości kształtowania rzeczywistości. Chcenie
28
29
30

Zarzut taki formułuje m. in. W. Mackiewicz. Por. tenże, Brzozowski, dz. cyt., s. 76.
Por. tamże, s. 81.
Zdaniem W. Mackiewicza, zagadnienie czynu zatraca z czasem u Brzozowskiego charakter wyłącznie woluntarystyczny,
Nietzscheański. Por. W. Mackiewicz, Brzozowski, dz. cyt., s. 57.
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warunkuje wprawdzie obraz świata, jaki posiadamy dzięki nauce i religii, nie jest ono jednak
w pełni autonomiczne. Właściwie cała filozoficzną teorię pracy Brzozowskiego można potraktować jako wyjaśnienie zależności woli od rzeczywistości, która przecież przez owa wolę
została stworzona31.
Okrycie powyższego faktu zawdzięczamy, zdaniem Brzozowskiego, Kantowi. Przed Kantem człowiek podlegał prawom przyrody, był przedmiotem procesu dziejowego. Świadome
kształtowanie własnej historii stało się możliwe dopiero dzięki filozofii Kanta, która uczyniła
historię możliwym przedmiotem świadomości. Póki człowiek nie zrozumiał samodzielności swojej
wobec przyrody – stwierdza Brzozowski – póki nie zrozumiał, że sama przyroda jest i musi być dla niego
zawsze treścią historycznie uwarunkowaną, o dziejach we właściwym znaczeniu wyrazu, tj. o ciągłej i samodzielnej twórczości człowieka, nie mogło być mowy32. Brzozowski nie kryje swego podziwu dla Kanta,
który, jego zdaniem, dokonał najważniejszego przewrotu w dziejach filozofii.
Także filozofię Marksa Brzozowski interpretował w duchu Kanta kto interpretuje ją inaczej – pisał – interpretuje ją źle33. Źle interpretują ją zaś m. in. polscy socjaliści, pouczający, że
rozwój społeczny przebiega zgodnie z obiektywnymi prawami historii, że świadomość tego
faktu, jaką ludzkość uzyskała stosunkowo niedawno, jest tylko jednym z etapów tego naturalnego rozwoju itd. Zwolenników takiego naturalistycznego pojmowania marksizmu oskarżał
Brzozowski o oportunizm i wynaturzenie, Jedynie zrozumienie wartości pracy, szacunek
i przywiązanie do niej jako pewna postawa moralna są w stanie, według niego, stać się trwała
podstawą kultury socjalistycznej. Marksizm nie był więc dla Brzozowskiego teorią walki klas,
lecz teorią świadomości. Uważal on, że każda teoria musi sprawdzić się w działaniu (pracy),
jednak to nie działanie jest źródłem teorii, lecz nieskrępowana żadnymi wymogami rzeczywistości świadomość. Marksizm interpretowany jako teoria pogodzenia się z faktami zagraża ludzkiej wolności i jest sprzeczna z humanizmem Marksa, w którym Brzozowski dostrzegał ideał
moralnego doskonalenia się34.
Dotychczasowa defensywność określająca stosunek człowieka do rzeczywistości przyrodniczej nie była przejawem żadnych obiektywnych praw rządzących historia, lecz po prostu
niewystarczającej świadomości własnej pozycji w świecie. Postawa defensywna, którą Brzozowski uważał za charakterystyczną dla współczesnych światopoglądów pozytywistycznych
31

32
33
34

Wydaje się, że można przyjąć tezę, zgodnie z która pogląd na naturę poznania Brzozowski wypracował pod
wpływem filozofii Nietzschego. On sam krytykował natomiast Nietzschego za brak konstruktywnych rozwiązań,
zarzucając autorowi Tako rzecze Zaratustra niezdolność wypracowania teorii kultury, która mogłaby zastąpić odrzucona przezeń koncepcję kultury opartej na religii. Brzozowski sądził, że ową lukę można wypełnić poprzez
właściwa interpretację filozofii Marksa. Por. St. Brzozowski, Kultura i życie, dz. cyt., s. 646.
St. Brzozowski, Kultura i życie, dz. cyt., s. 153.
Tamże.
P. Trzebuchowski, Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego, Warszawa 1971, s. 13nn
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i religijnych, wynikała, jego zdaniem, z warunków, w jakich żył człowiek pierwotny. Chęć
fizycznego przetrwania kazała człowiekowi dostosowywać się do sił przyrody, akceptować to,
co postrzegał jako potężniejsze od siebie i nieuniknione. Zamiast aktywnie tworzyć świat,
człowiek przez stulecia zajęty był troską o przetrwanie. W owej walce jednak, nie zdając sobie
z tego sprawy, człowiek tworzył kulturę, która stopniowo zajmowała miejsce rzeczywistości
przyrodniczej. Brzozowski uznaje kulturę za pewien zbiór wartości, wartością zaś jest to
wszystko, co realizuje się i zachowuje pierwiastki ogólnie obowiązujące w wyniku zetknięcia się
człowieka ze światem przyrody. Sformułowanie, iż wartości są realizowane, nie jest tutaj przypadkowe, ponieważ Brzozowski odrzuca pogląd o obiektywnym istnieniu wartości. Zdaniem
filozofa, wartości istnieją jedynie w człowieku (jako gatunku), zostają zrealizowane poprzez
twórczy wysiłek, jednocześnie zaś nadają sens indywidualnej egzystencji 35.
W duchu lewicowej publicystyki początków wieku Brzozowski określa dotychczasową kulturę (a ściślej, to, co ludzie zwykle rozumieją przez kulturę) jako zbiór iluzji powstałych na
bazie rzeczywistych wytworów ludzkiej pracy w celu zaspokojenia potrzeb indywidualnych.
W pierwszym rozdziale Legendy młodej polski Brzozowski wyjaśnia: Kulturą nazywa się dzisiaj
przetwarzanie pracy dziejowej ludzkości i jej dorobku na czyniące zadość aspiracjom indywidualnym subiektywne sny o życiu umysłów giętkich i wyrafinowanych. Innymi słowy, to, co ludzie określają mianem
kultury, jest tworem sztucznym, nierzeczywistym, jest samookłamywaniem, którego jedynym
celem jest dostarczenie własnemu umysłowi obrazu świata harmonijnego i pięknego. Brzozowski
nie kryje, że takie rozumienie kultury jest mu obce.
Ów harmonijny i piękny oraz świata tworzy się bowiem w zetknięciu z pewnym istniejącym
obiektywnie zasobem myśli, uczuć, wartości wytworzonych przez ludzkość, nadając mu zgoła fałszywe znaczenie. Kultura, sądzi Brzozowski, wytwarza w ludziach postawę kontemplacyjną,
a tym samym skłania do konformizmu, do bezrefleksyjnej akceptacji zastanych form. Tymczasem prawdziwa, żywa kultura powinna zaspokajać potrzebę aktywnego działania, przekształcania obecnego świata, który Brzozowski uznaje za niemożliwy do zaakceptowania.
Aby poznać świat, człowiek musi przekształcić go własną pracą. Jednakże nie każdy rodzaj
aktywności określany potocznie mianem pracy Brzozowski byłby skłonny uznać za pracę
w ścisłym tego słowa znaczeniu. Autentyczną, prowadzącą do poznania rzeczywistości pracą
jest dla niego jedynie wysiłek skierowany bezpośrednio ku otaczającej człowieka rzeczywistości przyrodniczej, a do takiego wysiłku zdolna okazuje się jedynie część społeczeństwa.
W mieszczaństwie, a zwłaszcza wśród klas posiadających Brzozowski nie dostrzega zdolności
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W. Roszewski, Zadania filozofii w ujęciu Stanisława Brzozowskiego, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Nauki Humanistyczno – Społeczne. Filozofia II, z. 30/1968, s. 89nn.
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do pracy. Mieszczaństwa – pisze – łudziło się czas jakiś, że reprezentuje swobodę ludzkości. Teraz
zrozumiało, że reprezentuje ono tylko eksploatację pracy przez kapitał 36. Dlatego podstawą rodzącej
się właśnie socjalistycznej kultury może być tylko proletariat.
Poglądy Brzozowskiego na socjalizm kształtowały się głownie pod wpływem lektury pism
Jerzego Sorela, który, jak twierdził sam Brzozowski, rozbudził w nim nietzscheański ethos walki.
Dla Brzozowskiego miała to być walka świadomości dostosowanej do potrzeb pracy ze świadomością warstw posiadających37, nie zaś walką klas jako takich. Socjalizm – wyjaśniał Brzozowski – nie jest walką o władzę, tylko jest głębokim świadomym procesem kulturalnym, przetwarzającym,
przekształcającym człowieka samego, stwarzającym nowy typ człowieka i świadomego robotnika 38. Podobnie jak np. Edward Abramowski, Brzozowski opowiadał się zatem za zerwaniem kulturowej
ciągłości społeczeństwa i budowaniem socjalizmu jako całkowicie nowego typu kultury.
Brzozowski formułował także szczegółowe postulaty przyszłej organizacji państwa socjalistycznego. Za Sorelem sądził, że państwo takie powinno być oparte na dobrowolnych stowarzyszenia robotników. Zasadą regulująca działanie tych stowarzyszeń powinna być wzajemna
kooperacja, nie zaś odgórne, narzucone przez państwo kierownictwo, w którym widział przeszkodę w budowaniu socjalizmu autentycznego, tzn. opartego na rzeczywistej władzy robotników (socjalizm taki bowiem oglądać się każe robotnikom na państwo39).
Nie każde społeczeństwo jest równie bliskie owemu kulturowemu ideałowi. Aby do tego
ideału się zbliżyć, społeczeństwo musi się przekształcić (lub zostać przekształcone)
w dobrowolny związek ludzi pracy celowo i świadomie zdolnych pracować na możliwie najwyższym,
dopuszczalnym przy osiągniętym poziomie władzy nad przyrodą stopniu potęgi wytwórczej 40. Także przed
społeczeństwem polskim stoi zadanie przekształcenia się w społeczeństwo socjalistyczne.
Zadanie to, sądzi Brzozowski, jest jednak w przypadku społeczeństwa polskiego trudno
z uwagi na trudną, anormalna sytuację, w jakiej znalazła się polska inteligencja, dla której
celem priorytetowym było zawsze przywrócenie niepodległego bytu politycznego. Inteligencja polska musi obecnie zrozumieć, że celem jej dążeń ma być przetworzenie własnego społeczeństwa w taki
swobodny ustrój pracy41.
Filozofia narodowa Brzozowskiego łączy się z jego filozofią pracy. Krytyka Polski szlacheckiego wynikała bowiem u niego nie tylko z osobistej niechęci i urazów wyniesionych
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St. Brzozowski, Kultura i życie, dz. cyt., s. 513.
Por. W. Mackiewicz, Brzozowski, dz. cyt., s. 101.
Tamże.
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z dzieciństwa, lecz także z przekonania42, że jedyną klasą społeczną zdolna przyczynić się do
kulturowego i politycznego odrodzenia Polski jest proletariat. Szlachecka rzeczpospolita – pisał –
była bankructwem rozumu, odstępstwem od twardej woli ekonomicznej i politycznej. Los narodu zależy
zatem od świadomości proletariatu, od jego moralności rozumianej jako przyjęcie określonej
postawy wobec pracy. Rola rozbudzenia wśród ludzi pracy poczucia własnej wartości dla
losów narodu spoczywa zaś na inteligencji, która z tego zadania powinna wywiązywać się
wszelkimi możliwymi sposobami. in. przez literaturę i sztukę 43. Według Brzozowskiego bowiem, tylko silna kultura narodowa może dać jednostce poczucie przynależności do wspólnoty, uchronić ja przez poczuciem społecznej alienacji i umożliwić twórczą pracę44.
Pierwowzorem twórczości pojmowanej jako każdy akt przekształcania rzeczywistości
przyrodniczej (oraz społecznej) jest dla Brzozowskiego twórczość artystyczna. Artysta nie jest
w swoich działaniach skrępowany żadnymi ustanowionymi raz na zawsze regułami,
a jedynymi barierami ograniczającymi jego zdolność tworzenia, są bariery, które sam sobie
wyznacza. Tworząc, artysta nie jest zależny od żadnych zewnętrznych czynników, jest sam ze
sobą, sam stwarza pewną rzeczywistość, którą następnie realizuje w dziele sztuki. Nieskrępowaną wolność tworzenia Brzozowski uznaje zarazem za warunek odpowiedzialności za własne czyny. Oczywiście nie każdy podejmowany przez ludzi wysiłek spełnia ów wymóg wolności, często bowiem ludzie powielają istniejące już wzory, a wówczas ich działania zawisają
w próżni, nie wnoszą do świata żadnych nowych jakości, pozostają oderwane od historii,
narodu czy przyrody.
Literatura i sztuka powinna zatem podporządkować się prawom historii, czy raczej obrać
kierunek wyznaczony przez te prawa. Robotnik polski – pisze Brzozowski w Legendzie Młodej
Polski, polska klasa robotnicza jest tu w tym związku dla mnie tym właśnie: wzorem, ideałem wychowawczym, typem dziejowym, na którym można oprzeć swe życie duchowe. Gdy mowa o literaturze, o to właśnie iść
tylko może: o stworzenie wzoru zdolnego objąć nasze dziejowe wysiłki, nadać trwały kształt naszym psychicznym dążeniom i pracom. Z tego właśnie powodu wysoko cenił literaturę rosyjska, w której
dostrzegał wielofunkcyjność, czyli zdolność całościowego ujmowania rzeczywistości, wrażliwość
na sprawy społeczne i zdolność skupienia się na tych sprawach.
Rozwój powieści w XIX w. nie był, zdaniem Brzozowskiego, dziełem przypadku, powieść
bowiem potrafi trafniej oddać bogactwo i zmienność form życia niż jakikolwiek inny gatunek
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Pogląd ten Brzozowski powziął stosunkowo późno, bo dopiero po roku 1907. W. Mackiewicz, Brzozowski,
dz. cyt., s. 118.
St. Brzozowski, Kultura i życie, dz. cyt., s. 500nn.
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literacki45. Z tego też powodu powieść bardziej niż inne gatunki literackie reaguje na zmiany
zachodzące w kulturze (i jej psychicznym przyswojeniu): Nerwowość stylu nowoczesnej powieści (...),
kunsztowne przejścia od liryzmu do ironii, od epiki niemal do dramatyzacji – wszystko to są odbicia artystyczne tej zasadniczej postawy psychicznej, jaką stwarza rozwój kultury nowoczesnej 46. Sztuka jednak
mogła odzwierciedlać lub co najwyżej pośrednio inspirować przemiany we współczesnej
kulturze, Brzozowski był jednak daleki od traktowania sztuki jako fundamentu kultury.
Fundamentem takim nie była dla niego także religia. Stosunek Brzozowskiego do religii
był ambiwalentny. W młodości przeżył on silny kryzys religijny, który pozostawił w nim
trwałą niechęć do instytucji Kościoła katolickiego, którą uważał za czynnik spowalniający
postęp ludzkości i odbierający ludziom możliwość samodzielnego myślenia. Jednocześnie
jednak religię, w tym przede wszystkim katolicyzm, traktował jako najdoskonalsze narzędzie
wychowania. O katolicyzmie pisał w Pamiętniku: Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdyby można
było (...) traktować katolicyzm jako wyłącznie ludzkie dzieło, trzeba byłoby przyznać, że zawiera on sumę
najgłębszych, najszerszych i najbogatszych prawd, że jest niezwalczony47. Owe prawdy pojmował jednak
w duchu własnej filozofii, a więc jako ustanowione przez człowieka i dla człowieka. Nieco
dalej stwierdzał zaś: Chrześcijaństwo jako świat metafizyczny, jako prawda nadprzyrodzona jest organem
wychowawczym, na zewnątrz ujawnia się w doskonałości wszystkich form życia, które wola w ten sposób
wychowana wytwarza48. Ów wychowawczy walor miała, według Brzozowskiego, tylko religia
zinstytucjonalizowana, która on sam odrzucał.
Z dzisiejszego punktu widzenia, a więc z perspektywy rzeczywistości naznaczonej doświadczeniem komunistycznej i nazistowskiej ideologii, wiara Brzozowskiego w możliwość
zbudowania społeczeństwa opartego na jednej idei filozoficznej, w dodatku idei oddziałującej
na ludzkość nie poprzez organizacyjny przymus, lecz swą wewnętrzną, immanentna prawdą,
działanie oddziałujących na ludzkość jako taką, a na jednostkę jedynie jako cząstki ludzkości,
wyda się z pewnością naiwnością, i to naiwnością obciążoną grzechem intelektualnej pychy.
Pamiętać jednak należy, że mimo licznych odwołań do marksizmu Brzozowski nie był filozofem marksistowskim. Marzył on wprawdzie o ustanowieniu swoistej kultury proletariatu, nie
sądził jednak, że kultura ta mogłaby zostać zaprowadzona w ramach jakiejś struktury organizacyjnej, gdyż taka struktura zmuszałaby jednostkę do podporządkowania się całości, gdy
tymczasem pomiędzy jednostką a społeczeństwa zapanować powinna harmonijna współpraca. Kulturę mieszczańska krytykował właśnie za jej nieatrakcyjność dla jednostki, która nie
45
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M. Wyka, Brzozowski i jego powieści, Kraków 1981.
St. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka literacka, Warszawa 1971, s. 60.
St. Brzozowski, Pamiętnik, dz. cyt., s. 35.
Tamże, s. 79.
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czując własnej przynależności do większej całości postrzega ową kulturę jako obcą, narzuconą z zewnątrz. Kolektywizm filozofii Brzozowskiego nie odbierał zatem jednostce wolności,
lecz przeciwnie, miał być gwarantem jednostkowej wolności.
Summary
Stanisław Brzozowski was born in Maziarnia near Chełm on 28 th of June 1878. From today's point of
view, hence from the perspectives of reality marked with experience of Communist and Nazi ideology,
a Brzozowski’s belief in the possibility of constructing society based on one philosophical idea, in addition, the
idea influencing mankind not through the organisational compulsion, but through its internal, immanent
truth, influencing mankind as such, and an individual only as a particle of mankind, seems to be a naivety
with certainty, and the naivety burdened with a sin of the intellectual pride. You should, however, remember
that Brzozowski was not a Marxist philosopher despite his numerous references to Marxism. Admittedly, he
dreamt of establishing a peculiar culture of the proletariat, however, he did not believe that this culture could
be introduced in the framework of some organizational structure, because such a structure would make an
individual subordinate to the whole, when meanwhile between an individual and society a harmonious cooperation should be established. He criticised middle-class culture just for its unattractiveness for an individual
who does not feel that he is a part of a larger whole, and that is why he perceives that culture as strange and
enforced from outside.
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Wstęp
W poniższym artykule chciałabym przedstawić poglądy na pracę ludzką i kształt cywilizacji
dwóch wybitnych filozofów żyjących i działających w pierwszej połowie XX wieku: Feliksa
Konecznego (1862-1942) i Stanisława Brzozowskiego (1878-1911). W tym samym czasie
opublikowali dzieła historyczne i filozoficzne poświęcone rozwojowi cywilizacji ludzkiej,
dziejom kultury i sztuki. Podstawowe prace Feliksa Konecznego: O wielości cywilizacji, Rozwój
moralności powstają w latach trzydziestych i czterdziestych. Historiozof w tym okresie odchodził od tematyki czysto historycznej na rzecz nauki o cywilizacjach i zagadnień historycznoreligijnych. Publikacje, które charakteryzowały Brzozowskiego jako filozofa i krytyka cywilizacji powstały w latach 1907-1911. Należą do nich zwłaszcza: Kultura i życie, Legenda Młodej
Polski, Idee oraz wydane już pośmiertnie Głosy wśród nocy. Idee są niewątpliwie najbardziej reprezentacyjną książką Brzozowskiego. Autor zawarł w niej szkice przedstawiające ewolucję własnej drogi myślowej i rezultaty, do których go doprowadziła.
Obaj myśliciele tworzyli w czasie zachodzących w Europie zmian społeczno-politycznych,
obaj uważnie obserwowali otaczającą ich rzeczywistość. Uważali, że Europie grozi zagłada
i obaj dostrzegali drogi wyjścia z kryzysu. Dla Konecznego kluczowym pojęciem był jednak
termin – cywilizacja, a dla Brzozowskiego ‒ praca.
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Praca
Obaj filozofowie odmiennie pojmowali słowo praca. Dla Brzozowskiego było to pojęcie
centralne, natomiast dla Konecznego element rozważań w generaliach etyk.
Sens ludzkiej pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego
W pracach wielu polskich historyków filozofii twórczość Brzozowskiego zarysowuje się
jako niesystematyczna a czasem nawet niekonsekwentna, spór wokół jego osoby prawdopodobnie będzie tak długo trwał, jak długo jego prace będą stanowiły przedmiot zainteresowań
badawczych1. Lekturę pism filozofa utrudnia fakt niekonwencjalnego rozumienia filozofii.
i wielce krytyczny stosunek do jej przedstawicieli.
Andrzej Walicki pisał ‒ próżno szukać u Brzozowskiego wszechstronnych i zobiektywizowanych sprawozdań z cudzych koncepcji, często znajdziemy u niego oryginalne, choć
nieraz jednostronne ich interpretacje, zaskakującą trafność nieoczekiwanych zestawień i przeciwstawień, często nader kontrowersyjnych, ale zawsze uzasadnionych na gruncie jego własnej myśli2. Filozofowi zarzuca się także zbytnią pochopność w przyswajaniu i łączeniu ze
sobą różnorodnych i wzajemnie wykluczających się poglądów. Istotnie, był człowiekiem
o niesamowitej wprost chłonności intelektualnej, jak pisał o nim Paweł Trzebuchowski,
uchodził za najbardziej oczytanego człowieka w Polsce. Wszechstronność zainteresowań
obejmowała dziedziny ekonomiczne, literaturę po historię sztuki. Największym jednak jego
osiągnięciem jest autorska koncepcja filozofii pracy, która stanowi istotę całego dorobku
naukowego filozofa.
Brzozowski określał pracę jako materialną wytwórczość. Punktem wyjścia jego rozważań
był pierwotny stan człowieka, który wykorzystywał przyrodę znajdując w niej i pożytkując ją
do własnego przeżycia. To, co znalazł i wykorzystał, determinowało jego egzystencję.
W marcu 1906 r. pisał do swej przyjaciółki Salomei Perlmutter: Przyroda (pojmuję ją jako środowisko niezależne od woli człowieka) ignoruje wszelkie jego chęci i ich wzniosłość, szlachetność itd., zna właściwie tylko jedną moc – siłę mięśni bezpośrednią lub też uzbrojoną we wszelkie instrumenty, maszyny, jakie
człowiek wytworzyć może (…). Stąd nieuchronny wniosek – siła fizyczna przeciwstawiona przez ludzkość
przyrodzie jest podstawą wszelkich ideałów (…). Praca sprawia, że ideał staje się faktem 3. Tezy zawarte
w liście były sygnałem, ze autor Idei zaczął formułować poglądy filozoficzne, które nazwał
filozofią pracy. Założenia filozofii pracy zaczął prezentować w szkicach z 1906 r. Drogi
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P. Trzebuchowski, Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego, Warszawa 1971, s. 5.
A. Walicki, Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Warszawa 1977, s. 180-181.
S. Brzozowski, Listy, opr. M. Sroka, Kraków 1970, s. 167.
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i zadania nowoczesnej filozofii, światopogląd pracy i swobody, w pełni ukształtowane poglądy zawarł
w Prolegomenach filozofii pracy z 1909 r.
Przyroda, natura w ogóle, stanowi dzieło ludzkie, poprzez to, że jest odkrywana przez
człowieka, interpretowana i opanowywana. Natura umiejscowiona jest w dziejach, choć może
być od nich wcześniejsza. Realna i poznawalna jest jednak tylko ta, z którą w kontakcie pozostaje człowiek4. Człowiek, zdaniem Brzozowskiego, może przetwarzać przyrodę tylko za
pomocą siły fizycznej. Praca jest wysiłkiem fizycznym przekształcającym pewną część rzeczywistości
w sposób odpowiadający naszej woli. Wysiłek umysłowy może stać się pracą jedynie poprzez swój związek
z pracą fizyczną i wpływ swój na nią5. To konsekwentne sprowadzanie wszelkiego rodzaju pracy
do czynności fizycznych i umiejscowienie jej w kontekście walki człowieka z przyrodą prowadzi do przekreślania jej związku z procesem zaspokajania potrzeb. Filozof nie zaprzecza,
że praca dostarcza dobra niezbędne do utrzymania się przy życiu, ale nie ten aspekt stanowi
o jej doniosłości. Zaspokajanie potrzeb autor Legendy Młodej Polski, traktuje jako uboczny
i niekonieczny aspekt ludzkiej twórczości. Inaczej zresztą być nie może; swoistość człowieka wyznaczona jest bowiem wedle Brzozowskiego nie przez jego związek z przyrodą, ale przez zachodzące między
nimi przeciwieństwo, które jest następstwem duchowego i twórczego charakteru ludzkiego istnienia (…) Jako
istota duchowa człowiek realizuje swoje człowieczeństwo wtedy, gdy podporządkowuje sobie przyrodę, nie zaś
wtedy, gdy jej ulega; inaczej mówiąc praca jest jednostronnym oddziaływaniem człowieka na przyrodę, nie zaś
wymiana materii pomiędzy nimi6.
Brzozowski wyszedł z następującego założenia: jeżeli o wartości ideałów decyduje stopień
opanowania sił przyrody, czyli praca fizyczna, to wiedza o człowieku nie wypływa z badania
przyrody, ale z nauki o skuteczności jej opanowania, czyli jej tworzenia. Człowiek stwarza
świat, a nie go zastaje, nie żyje w zgodzie z przyrodą, ale wbrew niej. Zgodność z prawami
przyrody charakteryzuje świat zwierzęcy, przeciwstawianie się prawom przyrody – świat
człowieka7. Podkreślał zatem odmienność świata ludzkiego od świata pozaludzkiego. Ten
pozaludzki świat to według Brzozowskiego przyroda nie uczłowieczona przez żadne pojęcia 8.
Z perspektywy Brzozowskiego przyroda jawi się jako:

4
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1.

Coś pozaludzkiego, obcego, jako nieokiełznany jeszcze żywioł.

2.

Jako twór naszej aktywności, który jest też przedmiotem naszego poznania.

P. Trzebuchowski, Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego, s. 120.
S. Brzozowski, Współczesna krytyka literacka, [w:] Tenże, Współczesna powieść i krytyka. Artykuły literackie, Warszawa
1936, s. 122.
K. Pomian, Wartości i siła: dwuznaczności Brzozowskiego, [w:] Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego, pod red. A. Walickiego, R. Zimanda, Kraków 1972, s. 80.
W. Mackiewicz, Brzozowski, Warszawa 1979, s. 70
S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów 1910, s. 136.
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Pisząc więc, że nie przyroda jest więc pierwotna wobec historii, ale na odwrót 9 rozpatrywał ją przez
pryzmat drugiego wariantu. Przyroda jest odkrywana przez człowieka, interpretowana i opanowywana, tkwi w dziejach, choć może być od nich wcześniejsza. Ponadto, jak pisze P. Trzebuchowski, problem poprzedzania i następowania przynależy do kategorii czasu odkrytego
przez człowieka. Wszechświat – czym jest, czym może być on dla nas jak tylko żywiołem, medium,
w którym możliwa jest ta rzecz cudowna, nieskończenie nieprawdopodobna – życie nasze (…) z żywiołu tego
wyrasta ono i w nim utrzymuje się. Wszechświat jest współmierny z naszą pracą, jest to najgłębsze nasze
określenie filozoficzne, ale pamiętajmy, że mamy prawo tu sądzić, że jest on współmierny z naszymi wzruszeniami estetycznymi, religijnymi, że mogą one w nim mieć miejsce10. Zdaniem autora Idei świat istnieje
niezależnie do człowieka, a jednocześnie świat, w którym żyjemy jest czymś ludzkim. Podkreślał, że wszędzie i zawsze mamy do czynienia z działaniem własnym, pracą. Prawda, dobro,
piękno są dla nas nie rzeczami, lecz zadaniami nad dopełnieniem których mamy pracować11.
Praca jest tą rzeczywistością, której wizję ciągle przepowiadali filozofowie, ale którzy jednocześnie nie mogli odkryć tej banalnej prawdy, że myśl ludzka ma jakiekolwiek znaczenie tylko
o tyle, o ile wpływa na wydajność pracy12.
Filozofia pracy, polegająca na uznaniu człowieka za byt zewnętrzny wobec przyrody
wprowadziła nowe rozumienie stosunku człowieka do świata. Nic zatem dziwnego, że poglądy Brzozowskiego jeszcze za jego życia spotykały się z krytyką i sprzeciwami. Filozof musiał
nieraz je interpretować. W liście do K. Irzykowskiego z 1907 r. pisał: w przedostatnim swoim liście
poruszył Pan zagadnienie, które w tym czasie właśnie do żywego mię piecze. Mówi Pan, że pojęcie pracy
u mnie ma charakter „pracy fizycznej” Oczywiście tak. Tylko fizyczne praca stanowi ostateczną podstawę
bytową ludzkości. Jest to nazbyt proste, aby trzeba było dowodzić. (…) musimy przecież pamiętać, że praca
jest tylko podstawą ludzkości, nie ludzkością samą. Że nie wyłącza ona życia, lecz je umożliwia. (…) Muszę powiedzieć, że summa summarum w ostatecznym wyniku nie może utrzymać się żadna właściwość ludzka, sprzeciwiająca się pracy, uniemożliwiająca ją. Praca reprezentuje element konieczności 13.
Brzozowski zmarł w wieku 33 lat, czyli w wieku, gdy inni zaczynają dopiero myśleć samodzielnie, a stąd jego dzieło zostało niedokończone.
Praca u Konecznego
Dla odmiany Feliks Koneczny nie traktował pojęcia praca nadrzędnie, rozpatrywał je poprzez generalia etyk. Opracowując teorię nauka o cywilizacjach Koneczny zastanawiał się, czy
9
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istnieją jakieś wspólne wartości, które miałyby odzwierciedlenie w większości systemów
etycznych. Doszedł wówczas do wniosku, ze istnieją pewne normy umysłowe, (…) pewne pojęcia
abstrakcyjne, które znajdujemy w każdej cywilizacji, tylko że z pojęcia wspólnego wysnuwa każda inne
wnioski. Czyli innymi słowy: wspólną zasadę stosuje każda cywilizacja odmiennie 14. Wedle niektórych
historyków filozofii polskiej generalia etyk historiozof wprowadził po to, aby dzięki nim dokonać szczegółowego opisu cywilizacji światowych, a także porównać poziom cywilizacyjnego
rozwoju jednostek i społeczeństw15. Do tych generaliów zaliczył: obowiązek, bezinteresowność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, sumienie, stosunek do czasu i pracy. Jeżeli się zna tych
siedem rzędnych, można określić rodzaj i szczebel etyki wszędzie i gdziekolwiek 16.
Generalia etyk występują od początków istnienia społeczeństw zorganizowanych i towarzyszą wszystkim działaniom człowieka o charakterze moralnym. Skonstruowane przez Konecznego pojęcia posłużyły mu do opisu zachowań moralnych zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw oraz do ich oceny17.
Praca była wymieniana przez filozofa na siódmym miejscu wśród generaliów. Była dla niego jednym z podstawowych warunków właściwego i godnego ukształtowania życia społecznego. W kręgu cywilizacji łacińskiej, jak pisał, jest ona zawsze, niezależnie od jej historycznego
kształtu i fizycznego charakteru, przede wszystkim trudem konkretnego człowieka, działaniem osoby ludzkiej, która zmierza do podporządkowania sobie i twórczego przekształcenia świata, współtworzenia jego
wielorakich dóbr18. Podkreślał, że praca ludzka jest warunkiem doskonalenia się osoby ludzkiej,
tylko pracą bez przerw osiągnąć można cele znaczniejsze, poważniejsze. Musi ona być ciągła, systematyczna i celowa, wszelka bowiem opieszałość oraz nieuporządkowane i chaotyczne działanie
degradują człowieka moralnie, co powoduje, że musi on pracę nad kształtowaniem swojego
kręgosłupa moralnego zaczynać od początku 19. Dlatego zdecydowanie przeciwstawiał się
poglądom twierdzącym, iż uwłaczająca godności ludzkiej jest praca typowo fizyczna, sugerując, że według doktryny katolickiej wszelka czynność ludzka może być uświęcona 20.
Koneczny jako pierwszy zwrócił uwagę na fakt, iż w cywilizacjach, w których istnieje pogarda dla pracy fizycznej, ludność stoi na niskim poziomie moralnego rozwoju. Uwidacznia
się to szczególnie wśród społeczeństw żyjących na etapie etyk naturalnych, gardzących pracą
fizyczną, do których zaliczał cywilizacje: chińską, bramińską, arabską i turańską. Cywilizacje te
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posługują się zasadą, że lenistwo jest najbardziej pożądanym trybem życia codziennego.
W cywilizacji bizantyjskiej praca fizyczna traktowana jest jako kara za grzechy doczesne człowieka, z kolei w cywilizacji żydowskiej zauważa się niechęć do czynności rzemieślniczych czy
rolniczych preferując zajęcia związane z handlem. Zatem dla Konecznego praca to tylko
niewielka część obszernej kategorii jaką jest cywilizacja.
Cywilizacja
Cywilizacja u Konecznego
Współczesne definiuje się cywilizację jako poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, charakteryzujący się pokreślonym poziomem kultury materialnej, stopniem
opanowania środowiska naturalnego, nagromadzeniem instytucji społecznych. Stanowi ona
przez to najwyższy poziom organizacji społeczeństw, z którymi jednostki identyfikują się.
W skład tak rozumianej cywilizacji wchodzą mniejsze jednostki np. narody, wspólnoty pierwotne czy inne zbiorowości21.
Pojęcie cywilizacji stanowiło nadrzędne kryterium w filozofii Konecznego. Filozof ten jest
bowiem twórcą teorii zwanej nauką o cywilizacji, której punktem wyjścia uczynił jednostkowe
fakty, celem zaś prawa dziejowe. Cywilizacja – to suma wszystkiego, co pewnemu odłamowi ludzkości
jest wspólne; a zarazem suma tego wszystkiego, czem się taki odłam różni od innych (…) Cywilizacja jest to
metoda ustroju życia zbiorowego22. Cywilizacja obejmuje ważne dziedziny życia społecznego: rodzinę, prawo, moralność, gospodarkę, komunikację, naukę, oświatę, sztukę. Odchodząc od
modelu cywilizacji kładącej nacisk na aspekty materialne i techniczne uczony doszedł do
wniosku, iż różniczkowanie cywilizacji, wielość ich i wielorakość staną się zrozumiałemi dopiero wtedy, gdy
zaczniemy badać stosunek człowieka do człowieka, a nie do pokarmu i nie do sposobu zdobywania go, nie do
przyrody, przestrzeni ani nawet do komunikacji – lecz stosunki pomiędzy ludźmi w ich zrzeszeniach 23.
Nauka o cywilizacji stanowi, jego zdaniem, najwyższy szczebel nauki historycznej.
W swych rozważaniach podkreśla, że dzięki jej rozwojowi możliwe będzie wytłumaczenie
procesów dziejowych historii powszechnej w kontekście walk pomiędzy cywilizacjami.
W przeciwieństwie do tradycyjnie rozumianych procesów dziejowych zakładających liniowy
charakter rozwoju społeczeństw, Koneczny dowodził, że historia ludzkości obejmuje odmienne cywilizacje o różnym czasie trwania. Stanowią one układ związanych ze sobą elementów składowych:

21
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Encyklopedia PWN, Warszawa 1995, s. 817.
F. Koneczny, O wielości cywilizacji, Kraków 1935, s. 154.
Tamże, s. 94.
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Metoda opanowania czasu (pomiar czasu, kalendarz, epoka, historyzm),



Prawo rodowe i trójprawo (prawo rodzinne, majątkowe i spadkowe),



Pięć kategorii bytowania ludzkiego (quincunx człowieczeństwa) – dobro, prawda,
piękno, zdrowie i dobrobyt,



Stosunek wzajemny cywilizacji i religii.

Cywilizacja określa stosunek społeczeństwa do pięciu kategorii pięciomianu bytu, które
Koneczny nazwał quincunxem. Termin ten oznacza pięć uncji, czyli tłumacząc dosłownie pięć
dwunastych całości. Inspiracją do zastosowania takiego nazewnictwa mogło być dzieło Stanisława Orzechowskiego Quincunx to jest wzór korony polskiej na cynku wystawiony24.
Ilość metod ustroju życia zbiorowego jest nieograniczona, ponieważ gdziekolwiek istnieje
życie zbiorowe istnieje jakaś cywilizacja. Filozof wyróżniał jednak tylko siedem historycznych
(dużych) cywilizacji:


Chińska z ustrojem rodowym, w sprawach społecznych autonomiczna, bez etyki,



Arabska z ustrojem rodowym, nie znająca historycyzmu, poligamiczna, w życiu publicznym despotyczna, lecz poddająca władcę zwierzchnictwu Koranu,



Turańska głowa państwa stanowi jedyne źródło praw, bez etyczna w życiu publicznym, z obozową organizacją w życiu publicznym – ludy – pułki, społeczeństwa brak,



Żydowska człowiek podlega tylko takiemu prawu publicznemu, które ma wyłącznie
religijny charakter,



Bramińska sakralna z ustrojem rodowym kastowym, w sprawach państwowych despotyczna, bez etyki,



Bizantyjska z emancypacją rodziny, monogamiczna, podporządkowuje społeczeństwo
biurokracji, w przeciwieństwie do poprzednich posiada odrębne prawo publiczne, w
życiu publicznym bez etyki, wszechmocna państwowość jako jedyne źródło praw jest
często personifikowana w osobie władcy,



Łacińska supremacja sił duchowych nad materialnymi, czyli oparcie państwa na społeczeństwie a prawa na etyce, emancypacja rodziny posiada historyzm i poczucie narodowe, rozdział kościoła od państwa.

W historii było wiele mniejszych cywilizacji, które albo zaginęły, albo są niewielkie, zanikające. Dlatego też cywilizacja nie jest ideałem lecz raczej zasadą harmonizującą wszelkie przejawy bytu społecznego. Każda cywilizacja jest swoistym systemem zamkniętym, z którego nie
da się wydzielić żadnego elementu, dającego zastąpić się przez obcy element wzięty z innej

24

J. Skoczyński, Koneczny: Teoria cywilizacji, Warszawa 2003, s. 58.
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cywilizacji25. Metoda ustroju życia zbiorowego przekonuje ludzi do proponowanego przez
siebie modelu życia. Cywilizację przyjmuje się dobrowolnie, drogą naturalną, albo też nie
przyjmuje się zgoła. Nie da się szerzyć cywilizacji nakazami i zakazami 26.
Każda cywilizacja dąży do ekspansji, gdziekolwiek spotkają się ze sobą dwie cywilizacje
muszą ze sobą walczyć. Synteza możliwą jest tylko pomiędzy kulturami tej samej cywilizacji,
lecz między cywilizacjami żadną miarą: Nie ma syntez, są tylko trujące mieszanki – jak bowiem
można zaopatrywać się różnie na dobro i zło, na piękność i szpetność, na szkodę i pożytek, na stosunek
społeczeństwa i państwa, państwa i kościoła27.
Koneczny twierdził, iż jeżeli życie zbiorowe ma być trwałe i skuteczne, musi zachodzić
współmierność struktury zrzeszenia, to znaczy, że pomyślność zrzeszenia jest tym większa,
im bardziej członkowie tegoż trzymają się jednakowej metody w urządzaniu życia28. Cywilizacja upada, gdy zabraknie w niej takiej współmierności. Nie ma większego absurdu, twierdził
historiozof, jak doktryna o upadaniu cywilizacji na skutek starości. Nigdy żadna cywilizacja
nie musi zamierać ani umierać na uwiąd starczy, lecz w każdej chwili może się zatruć pomieszaniem cywilizacyjnym. Z wielkim naciskiem podkreślał, że nie można być cywilizowanym
na dwa sposoby. Możliwe są tylko mechaniczne mieszanki, ale wtedy zwycięża ta niższym
poziomie29, gdyż wygrywa konkurencja stawiając niższe wymagania. Opracowując swoją
teorię historiozoficzną, dokonał też szczegółowych analiz kilku cywilizacji, mających największe w czasach mu współczesnych znaczenie i wpływ. Czynił to, jak sam pisał, ze względów
praktycznych, bo każdy Europejczyk, szczególnie zaś Polak, ma z nimi kontakt, stąd też ich poznanie
i opisanie wydawało mu się jak najbardziej uzasadnione 30.
Nie oceniał także jednakowo wszystkich cywilizacji. Z siedmiu typów przez niego wymienianych, sześć ma charakter gromadnościowy – nie uwzględniający indywidualnej godności
człowieka, a tylko jedna cywilizacja łacińska ma charakter personalistyczny – w pełni szanuje
godność osobową człowieka. Koneczny to popularyzator wielkości i nadrzędności cywilizacji
łacińskiej, która ukształtowała się w średniowieczu w zachodniej Europie na bazie tradycji
prawa rzymskiego filozofii greckiej i religii chrześcijańskiej. Na tle innych cywilizacji wyróżnia się istnieniem poczucia narodowego i autonomią jednostki względem społeczeństwa, z zachowaniem osobistej odpowiedzialności. Profesor twierdzi, że mówienie o jednej cywilizacji europejskiej jest czystym nonsensem, gdyż

25
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F. Koneczny, Prawa dziejowe, Londyn 1982, t. II, s. 233.
Z. Miedziński, Nauka o cywilizacji, dz. cyt., cz. I, s. 10.
F. Koneczny, O wielości cywilizacji, dz. cyt., s. 158.
Tamże, s 148.
F. Koneczny, Prawa dziejowe, t. II, dz. cyt., s. 235.
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w Europie są zasadniczo cztery cywilizacje: łacińska, bizantyjska, turańska i żydowska 31. Cywilizacje te
występują i ścierają się także na terenie Polski. Współczesna Europa, według jego opinii,
choruje na pomieszanie cywilizacji. Pisał: ”Jakżesz bowiem można zaopatryważ się dwojako, trojako
(a w Polsce nawet czworako) na dobro i zło, na piękno i szpetność, na szkodę i pożytek, na stosunek społeczeństwa i państwa, państwa i Kościoła; jakżesz można mieć równocześnie czworaką etykę, czworaką pedagogię?”32.
Dostrzega zagrożenia i pesymistyczne prognozy co do przyszłości Starego Kontynentu,
sądzi jednak, że kryzys można przezwyciężyć, jeśli Europa zachowa swą tożsamość jako cywilizacja łacińska. Utrzymanie tożsamości europejskiej wymaga od naszego kraju dążenia do tego,
by w Europie środkowej zapanowała wyłącznie cywilizacja łacińska (…) obranie tego celu jest jedynym
sposobem, żeby Polska nie stała się pozycją bierną w grze sił dziejowych, lecz żeby Polak sam robił historię,
żeby z charakteru polskiego wykrzesać walory polityczne33. Europejczykiem bowiem nie jest się z racji
przynależności do jakiejś rasy, ani z powodu wyznania, przynależności do kultury, lecz
z przynależności do cywilizacji.
Cywilizacja u Brzozowskiego
W twórczości Stanisława Brzozowskiego cywilizacja nie jest traktowana jako istotna kategoria filozoficzna. Pewne wzmianki dotyczące tworzenia się Europy jako formacji cywilizacyjnej zawarł w Ideach. Podkreśla, że proces integrowania Starego Kontynentu narastał jak
gdyby spontanicznie i nieświadomie. To było słabością tej cywilizacji nie było wolą Europy
stwarzać wolę: wolę bezwzględnej swobody, samowiednego tworzenia człowieka przez człowieka. Dziś jednak
ta niezmierzona wola istnieje i nie możemy tego zmienić; nie było planem dziejów, byśmy mogli dzieje planować, dziś jednak możemy myśleć o dziejach jako o własnym naszym samowiednym dziele, lub musielibyśmy
nie myśleć o ogóle34.
Brak świadomości woli, brak planu w rozwoju cywilizacji europejskiej był, jak podkreśla
P. Trzebuchowski, zdaniem Brzozowskiego, rezultatem nieświadomości sensu pracy ludzkiej.
Istota czynu ludzkiego była wielką niewiadomą dla najbardziej dynamicznych narodów świata. Na tym tle
rodziły się tragedie dziejów Europy, kryzysy, katastrofy i zahamowania kulturalne, socjalne, ekonomiczne 35.
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F. Koneczny, Polskie Logos a Ethos, Poznań 1921, s. 593.
F. Koneczny, Cywilizacja bizantyjska, Londyn 1973, s. 403.
F. Koneczny, Cywilizacja żydowska, Londyn 1974, s. 614.
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Zakończenie
W swoim artykule chciałam przedstawić, poprzez analizę kategorii – praca i cywilizacja,
sylwetki dwóch filozofów działających na początku XX wieku. Każdy z nich był przekonany
o słuszności swych koncepcji. Obaj byli świadomi nadchodzącego kryzysu i posiadali własne
teorie wyjścia z przełomu. Brzozowski uzależniał los narodu i jego kultury od przyjęcia moralnego ideału pracy. Pracy kierowanej do polskiego proletariatu, na który spadał obowiązek
wytrwania przy filozofii pracy. Jeśli Polacy sami nie będą w sobie pielęgnować moralnej idei
narodu pracującego, twierdził, to kultura polska przepadnie bez śladu. Autor Idei wielokrotnie
podkreślał ścisły związek proletariatu z losami życia narodowego. Uważał, że miejsce rodaków jest tylko na ziemiach polskich, myśl o tym, że są Polakami, ma sprawić, aby stali się łatwiej,
pełniej i prędzej ludźmi36.
U schyłku życia, mimo wcześniejszej krytyki, światopoglądu religijnego, w religii dostrzegł
jednak możliwość jednoczenia ludzi. Kościół dla tego filozofa, jak pisał W. Mackiewicz, pozwala łączyć przekonania i dążenia jednostek w ogólnoludzki system – system wiary, jednocześnie zachowując niezależność jednostek wobec zewnętrznych, przytłaczających spraw życia społecznego 37. Jako twórca
określonej ideologii moralnej nie wierzył bowiem w skuteczność doktryn i programów, które
nie potrafiły rozwiązać problemów moralnych. Celem ostatecznym człowieka powinno być
życie w ramach moralnego ładu.
Koneczny z kolei dostrzegał zagrożenia i przedstawiał pesymistyczne prognozy, co do
przyszłości Starego Kontynentu. Sądził jednak że kryzys da się przezwyciężyć, jeśli Europa
zachowa swą tożsamość jako cywilizacja łacińska. Warunkiem istnienia cywilizacji łacińskiej
jest powrót do etyki katolickiej domagającej się przestrzegania zasad moralnych w życiu prywatnym i publicznym. Stoczymy się na poziomy społeczności Azji centralnej, pisał Cywilizacji żydowskiej, jeżeli się spóźnimy z budową państwa cywilizacji łacińskiej, państwa obywatelskiego, opartego na
aposterioryzmie, historyzmie, personalizmie i autonomicznych organizmach. W takim państwie cywilizacje
obce stracą wpływy i znaczenie38. Utrzymanie tożsamości europejskiej wymaga od naszego kraju
dążenia do tego, by w Europie środkowej zapanowała wyłącznie cywilizacja łacińska (…) obranie tego celu
jest jedynym sposobem, żeby historia nie robiła się około Polski bez względu na jej interesy, żeby Polska nie
stała się pozycją bierną w grze sił dziejowych, lecz żeby Polak sam robił historię, żeby z charakteru polskiego
wykrzesać walory polityczne39. Europejczykiem bowiem nie jest się z racji przynależności do
jakiejś rasy, ani z powodu wyznania czy przynależności do określonej kultury, ale z przynależ36
37
38
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ności do cywilizacji. Dlatego też podstawą wychowania, w warunkach europejskich, musi być
uznanie za swoje dziedzictwa cywilizacji łacińskiej. Historia integracji europejskiej najlepiej
potwierdza trafność tego stanowiska.
Summary
In this article I would like to present profiles of two prominent philosophers who live in the first half of the
twentieth century: Felix Koneczny and Stanislaw Brzozowski. At the same time posted a historical and
philosophical work on the development of human civilization, history of art and culture. Scientists created a
place in Europe during the socio-political change, both carefully watching surrounding them. They believed that
Europe is in peril, and they saw the crisis. For Koneczny key concept was the word - civilization, for
Brzozowski - work.
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Filozofia pracy jest przez filozofów na ogół niedoceniana, a przez przedstawicieli innych
nauk zupełnie pomijana. W dobie konsumpcjonizmu, pogoni za pieniądzem i sukcesem,
których źródłem jest właśnie praca, rozsądnym jest jednak zastanowienie się nad tym czy aby
niedostatek filozoficznej refleksji nad pracą nie jest także przyczyną rosnącego bezrobocia
i ubóstwa szerokich rzesz społeczeństwa. Warto zastanowić się na pewno nad sensem pracy
przy współczesnym pojmowaniu jej tylko jako źródła dochodów. Czy dla współczesnego
człowieka praca jest wyłącznie sposobem na pozyskanie niezbędnych do życia środków finansowych, czy może jest metodą na wypełnienia nadmiaru wolnego czasu (którego człowiek
by miał, gdyby nie pracował), czy może czymś więcej? Odpowiadając na to pytanie warto
sięgnąć do protoplasty polskiej (a w zasadzie nawet i światowej) filozofii pracy, mianowicie
Stanisława Brzozowskiego. Żyjący i tworzący kilkadziesiąt lat później Karol Wojtyła, choć
wychowany w zupełnie innej rzeczywistości oraz ukształtowany w innym systemie, to kolejny
wart przypomnienia polski filozof pracy. Przybliżając ich poglądy można łatwo prześledzić
jak zmieniło się podejście teoretyków do pracy na przestrzeni lat?
Stanisław Brzozowski niewątpliwie był myślicielem trudnym i chaotycznym, jednak nie
całkiem bezpodstawnie sam siebie nazywał filozofem prawdziwym. Cechowała go przede
wszystkim różnorodność zainteresowań, poglądy zmieniające się jak w przysłowiowym kalejdoskopie, emocjonalne podejście do uprawiania filozofii i to, czego niestety wielu myślicielom
brakowało – wiary i pewności we własne przekonania i racje.

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

Polska filozofia czynu: Karola Wojtyły fascynacja i inspiracja Brzozowskim

38

Jako autor dzieł takich jak Filozofia czynu czy Legenda Młodej Polski przede wszystkim skupiony był na problematyce epoki romantyzmu – podejmowania przy tej okazji zagadnienia
zarówno z dziedziny literatury, filozofii czy nauk społecznych szeroko pojętych były tym, co
fascynowało go najbardziej. Choć nie pisał o tym nigdy wprost, to tym czemu się oddawał
i o czym pisał najwięcej, był człowiek egzystujący się w rzeczywistości – co należy podkreślić
– przez niego samego tworzonej. Ponad wszystkimi dobrami w myśli Brzozowskiego dominuje dobro
narodu. Pobudki patriotyczne inspirowały cały jego wysiłek intelektualny. Wszystko to, co pisał, nie było
frazeologią, lecz wiązało się z głębokim przeżywaniem rzeczywistości polskiej. W rzeczywistości tej dostrzegał
dwa kluczowe zagadnienia: sytuację polityczną narodu i sytuację mas pracujących. Niewola polityczna
i niewola społeczna – to była rzeczywistość polska. I tę właśnie rzeczywistość trzeba było przekształcać,
a raczej przezwyciężać. Jak? Czym?... Myślą i czynem. Taką myślą, która z czynu wyrasta i do czynu
prowadzi. Pracą, trudem, wysiłkiem. Filozofia pracy, program pracy – takiego narzędzia duchowego potrzebowała Polska1. I to właśnie Stanisław Brzozowski jako pierwszy sformułował spójną koncepcję filozofii pracy.
Historycy polskiej filozofii czynu zgodnie twierdzą, że Brzozowski stworzył nowe, zupełnie do jego czasów nieznane stanowisko filozoficzne, tj. właśnie filozofię pracy. Sformułowana przez niego idea filozofii pracy rozwijana jest w licznych tekstach tego autora. Koncepcja filozofii pracy rozumianej jako adaptacja przez człowieka nieokiełznanego świata przyrodniczego do swoich własnych potrzeb, ma charakter typowo romantyczny. Brzozowski
zdawał się być myślicielem stricte romantycznym, czasami wbrew własnym zamiarom –
książkom swym, artykułom i rozprawom nadawał właśnie taki ton. Pisał na przykład tak:
Możemy zmieniać tylko maski, formy, nie zmienimy samej zasadniczej treści; rzeczywistość nasza określana
jest całkowicie przez historję, jest tą historją 2.
Choć zdanie powyżej cytowane zdaje się przeczyć przekonaniu o tym, że człowiek kreuje
świat w którym się odnajduje i w którym trwa, to tak naprawdę koncepcję tę potwierdza.
W filozofii Brzozowskiego ważną rolę odgrywają pojęcia ‘ja’ i ‘my’ – ‘ja’ jak czytamy
w pismach autora to właśnie owa historia – historia to ja. Dobrze oddaje to cytat z Legendy
Młodej Polski: rzeka historji przecieka przez wnętrze nasze3.
Brzozowski twierdził, że rozwój nowoczesnej ludzkości polega na nieustannym wzrastaniu władzy
człowieka nad przyrodą i na nieustannym wzrastaniu władzy człowieka nad przyrodą i na nieustannym
wyzwalaniu się tej sfery stosunków, tj. dziedziny ludzkiej pracy, spod władzy i opieki innych nie związanych

1
2
3

P. Trzebuchowski, Praca jako znak człowieczeństwa, Warszawa 1982, s. 8.
S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Warszawa 1937, s. 11.
Tamże, s. 10.
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z pracą form życia4. Naturalnym obowiązkiem każdego człowieka, wynikającym niejako
z charakteru istoty ludzkiej, jest ‘czynienie świata’. W tym też procesie doszukiwał się Brzozowski swojej misji – nota bene powodzenie jej myśliciel podkreślał w swych pismach nader
często, co niektórzy wytykają mu jako przejaw pyszności. Autor Legendy Młodej Polski twierdził, że tylko prawdziwy filozof stać się może prawdziwym sumieniem świata – swoim bowiem czynem filozof prawdziwy czyni stawanie się świata i rzeczywistości. Świat – jak sądził
Brzozowski – istnieje wtedy, kiedy czas nie stoi w miejscu, kiedy ma miejsce heraklitejskie
panta rei i kiedy rzeczywistość jest nieustannie ‘czyniona’. Świat tworzony jest cały czas – życie
ludzkie jest pędem do działania, do tworzenia, do ciągłej ingerencji. Tym samym u Brzozowskiego mamy do czynienia z zupełnie inną, nową jakością prawdy – prawdą samą jest tu
człowiek, nie jest zaś tak, że prawdę się poznaje – to my nią jesteśmy. Jak sugeruje Paweł
Trzebuchowski, w świetle filozofii czynu Brzozowskiego, uważać należy, iż poprzez Pracę i czyn
wiedzie droga do prawdy5. W pracy szukamy nowej wartości – jaki jest status ontyczny wartości? Wartością jest to wszystko, co zostało dokonane i co zawiera w sobie ‘pierwiastki ogólnie obowiązujące’. To
znaczy, że nasze dokonania realizują się na jakiejś innej, ogólnoludzkiej, gatunkowej zasadzie, polegającej
na wprowadzaniu zmian w świecie pozaludzkim. Co poza tę zasadę wykracza, nie ma styczności z wartościami, bowiem tylko ‘w czynie i myśli człowiek spotyka się z wartościami’, ale myśli takiej, która wpływa na
czyn, na sam proces tworzenia6.
Analizując twórczość tego filozofa Marian Zdziechowski zauważył, że pojęcia: świat, życie,
twórczość, moje życie, moja twórczość Brzozowski zlał w jedno 7. W filozofii Brzozowskiego praca stała
się synonimem życia i to w każdym aspekcie. Wedle niego praca jest całym życiem człowieka
– jest jego sensem, jego wyznacznikiem, jego celem – początkiem i końcem. Zdziechowski
sugerował, ze Brzozowski zaproponował, by wszystkie wytwory, wszystkie pojęcia oraz obrazy traktować jako wytwory życia i niezbędne narzędzia, które posłużą do osiągania kolejnych
celów. Najogólniej rzecz ujmując - posługując się terminologią Zdziechowskiego - można
powiedzieć, że świat jest współmierny z pracą. Świat istnieje dwojako: jako od nas niezależny, czyli
tzw. I forma istnienia. Jest także świat przez nas ukształtowany – II forma istnienia. Pomiędzy tymi dwiema formami pojawia się człowiek ze swoimi różnymi stanowiskami poznawczymi. Jeżeli jest to spekulacja
czy nastawienie wolicjonalne itp., to I forma pozostaje nienaruszona8.

4
5
6
7
8

S. Brzozowski, Kultura i życie, Warszawa 1973, s. 486.
P. Trzebuchowski, Praca jako znak człowieczeństwa, Warszawa 1982, s. 6.
W. Mackiewicz, Brzozowski, Warszawa 1979, s. 55-56.
M. Zdziechowski, Gloryfikacja pracy. Myśli z pism i o pismach Stanisława Brzozowskiego, Kraków 1921, s. 52.
W. Mackiewicz, Brzozowski, Warszawa 1979, s. 74.
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Od zarania dziejów człowiek działa – działalność ludzka jest według Brzozowskiego jedyną rzeczywistością, jaka istnieje i jaką człowiek może poznać. Trafnie Brzozowski wskazywał,
że praca jest stosunkiem człowieka do wszechświata i jak zakładał - to praca jest odpowiedzią
na pytanie o poszukiwany archimedesowy punkt oparcia. Wszystko, co wiemy o rzeczywistości,
wiem dzięki pracy. Ona jest tym organem człowieka, poprzez który wchodzi on w bezpośredni kontakt z
rzeczywistością. Tradycyjny schemat: myśl-rzeczywistość zastępuje Brzozowski nowym: praca-rzeczywistość9.
Praca jest nie tylko narzędziem, wyznacznikiem, organem poznawania świata i rzeczywistości,
ale praca wyznacza także tok życia. Tym samym w rozumowaniu Brzozowskiego, praca jest
podstawą wszelkiej filozofii, co wiąże się z daleko idącym wnioskiem, że historia ludzkości,
jaką znamy, jest niczym innym jak historii ludzkości pracującej. Witold Mackiewicz uważa, że
człowiek stwarza świat, a nie go zastaje, i że wcale nie żyje w zgodzie z przyrodą, a wręcz
przeciwko niej. W pracy wyrażać się ma właśnie nadrzędne położenie człowieka we wszechświecie10.
Człowiek w koncepcji Brzozowskiego odgrywa zatem kluczowe znaczenie. Praca sama
z siebie nie odkryje świata, nie stworzy, nie pokieruje w stronę odpowiednich zasad. Ludzkość
poprzez czyn i wdrażanie pracy w codziennym życiu tworzy samą siebie – taka jest podstawowa idea ludzkości samotworzącej siebie, samoustalającej bieg własnego życia, rozwoju.
Narzuca się wniosek, że czym dla Talesa woda, powietrze dla Anaksymenesa, ogień dla Heraklita, tym praca dla Brzozowskiego
Z pism autora Legendy Młodej Polski zdaje się płynąć przesłanie, że to właśnie praca jest zasadą świata, wyłącznie dzięki której człowiek osiągnąć może spełnienie i pełnię swego jestestwa. Praca jest także kluczem, do poznania samego siebie. Nie uda nam się zrozumieć samych
siebie, jeżeli nie sięgniemy aż do dna tego procesu. Kto chce istotnie być panem swoich losów, świadomie przeżyć
i tworzyć swoje życie, musi sięgnąć aż do tych głębin, w których rodzą się siły określające bieg i kierunek
wielkiej dziejowej rzeki11. Praca winna być zatem rozumiana nie tylko jako zdobywanie wartości,
fabrykowanie rzeczy materialnych, sposób na przeżycie, ale przede wszystkim jako sposób
manifestowania samego siebie. W procesie pracy i twórczości człowiek daje wyraz własnej istocie
i naturze. Kształtuje nie tylko jakiś przedmiot, ale i siebie samego jako osobę 12.
Wszystko opiera się zatem na woli człowieka. To człowiek musi zdecydować, czy chce
okiełznać przyrodę, przetworzyć ją, dopasować i dostosować do swoich potrzeb. To on interpretuje i adaptuje. Postawa ludzkości wobec przyrody wyraża się właśnie w pracy – jak to
9
10
11
12

P. Trzebuchowski, Praca jako znak człowieczeństwa, Warszawa 1982, s. 13.
Por. W. Mackiewicz, Brzozowski, dz. cyt., s. 70.
S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Warszawa 1937, s. 8.
P. Trzebuchowski, Praca jako znak człowieczeństwa, dz. cyt., s. 24.
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określał sam Brzozowski - człowiek pracą przyrodę zwalcza. Marian Zdziechowski zauważył,
że Brzozowski poszedł w kwestii wolnej woli nawet dalej niż Schopenhauer w swoim woluntaryzmie. Dla Brzozowskiego kluczem, który miał odczarować świat było nic innego jak
właśnie wola pracy i wola czynienia. Wolna wola umożliwia człowiekowi czynienie świata
takim, jakim chce by świat był, z samym człowiekiem takim, jakim sam siebie postrzega
i tworzy. Wolność pojmowana jako domena tworzącego podmiotu jest więc w filozofii pracy Brzozowskiego
fundamentem naszego twórczego stosunku do świata, finalnym celem religii, która uczyni z człowieka byt
żyjący w wolności, adekwatny do istnienia Absolutu. Aktywność człowieka manifestująca się w formie pracy
jest jedyną wartością, która przyjęta być powinna przez nowoczesną filozofię, jako podstawa prowadzenia
filozoficznej spekulacji13.
Szczególnie interesujący jest jednak antropologiczny wymiar koncepcji Brzozowskiego.
Wynika zeń jasno, że to człowiek jest twórcą otaczającego świata i to on sam o sobie
i o świecie decyduje. Co więcej, praca jest tym co daje człowiekowi godność. Dzięki pracy
człowiek wytwarza, przekształca, dowodząc tym samym swojego rozwoju, nadrzędności
intelektu i przewagi nad naturą. W tym kontekście warto się jednak zastanowić nad tym, jak
taki wniosek współgra z wyraźną sympatią Brzozowskiego do modernizmu chrześcijańskiego.
Przeprowadzona rekonstrukcja jego poglądów zdaje się bowiem raczej uzasadniać wniosek
o stanowisku Brzozowskiego bliskim kreacjonizmowi absolutnemu.
Przedstawiony zarys teorii filozofii pracy autorstwa Stanisława Brzozowskiego podkreśla
ogromną wagę jaką przywiązywał do antropologicznego wymiaru czynu. Praca, traktowana
nie tylko jednostkowo, indywidualnie, ale i przede wszystkim kolektywnie jest sensem życia
i istnienia ludzkości, jest szansą na życie w świecie jaki człowiek sam zaplanuje i sam stworzy.
Z kolei drugi filozof, wielki myśliciel, tworzący niemal wiek później aniżeli Brzozowski,
późniejszy papież Jan Paweł II, od początku swojego pontyfikatu szczególną uwagę poświęcał problemowi pracy ludzkiej. Pracy, którą rozpatrywał na wielu równoległych płaszczyznach. Karol Wojtyła nie tylko wplatał wątki dotyczące pracy w swoje kazania, encykliki,
traktaty czy nawet wiersze, ale posunął się o krok dalej. Jako jeden z niewielu przedstawicieli
nurtu personalistycznego uznał ten problem za priorytetowy dla swoich rozważań, czemu
zwłaszcza dał wyraz ogłaszając w 1981 roku encyklikę Laborem excercens14.
Z całą pewnością praca ludzka stanowi jedną z naczelnych wartości ludzkich w religii
chrześcijańskiej – udowodnił to już ewidentnie sam Brzozowski. Co więcej, z pism Kościoła
– na które często powoływał się Jan Paweł II – jasno wynika, że praca stanowi elementarny
13
14

A. Dziuma, Marian Zdziechowksi i jego refleksja nad spuścizną Stanisława Brzozowskiego, , http://canonica.pl/rozdzial4
(dostęp: 20.02.2012).
Encyklika Laborem exercens dalej będzie nazywana w skrócie ‘encykliką’.
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wymiar ludzkiego bytowania tu na ziemi. Dlatego też pracę definiował jako wszelką działalność ludzką, do której zdolny jest człowiek – co wynika zarówno z jego natury jak i jego
człowieczeństwa. Należy przy tym zaznaczyć, że praca człowieka jest istotna nie tylko technicznie czy ekonomicznie, ale także posiada niezwykle istotne znaczenie moralne.
Karol Wojtyła już jako papież w swojej encyklice podkreślił, że człowiek został w taki sposób przez Boga stworzony i wykreowany, by zapanował nad ziemią, dominował w przyrodzie
i wykorzystywał wszelkie jej bogactwa. Człowiek przez pracę dopiero staje się w pełni świadomym swojego ‘człowieczeństwa’ – poprzez trud i wysiłek, a także pracę ducha osiąga satysfakcję, która jest swoistym kluczem do zrozumienia przez człowieka swojej roli w świecie
ziemskim. Powtarzał więc założenia Brzozowskiego, są one w encyklice niemal dosłownie
przytoczone.
Praca ludzka w rozumieniu Wojtyły, jest zarówno powinnością moralną jak i obowiązkiem.
Obowiązkiem nie tylko wobec Boga, ale i wobec drugiego człowieka, jak również wobec
siebie samego. U Brzozowskiego z kolei nie ma nakazu pracy. Wszystko uzależnione jest od
woli człowieka – to on dobrowolnie podejmuje decyzję. U Wojtyły, człowiek wierzący, który
czuje powiązanie z Bogiem wie, że aby dobrze wypełnić swoje ziemskie posłannictwo
i osiągnąć pełnię człowieczeństwa musi pracować, bowiem nie osiągnie tego inaczej jak tylko
przy udziale pracy. Jeśli praca jest powołaniem człowieka, to jest czymś nierozerwalnie związanym z jego
ziemskim bytowaniem. Powołując się na encyklikę „Laborem Exercens”, można powiedzieć, że praca jest
jego losem, aspektem istotnym jego życia, co trzeba rozumieć nie tylko jako opis stanu faktycznego, lecz także
jako zadanie i zobowiązanie. Praca jest powinnością moralną i obowiązkiem człowieka15.
Papież w encyklice zwracał uwagę na wiele współczesnych problemów związanych z pracą
– problemy z efektywnym zatrudnieniem, bezrobocie, kwestię stosownej do włożonego wysiłku płacy i świadczeń z tytułu jej wykonywania. Elementem łączącym wszystkie podejmowane zagadnienia jest niewątpliwie godność człowieka, który poprzez swą pracę wyraża ją
i umacnia. Niezwykle istotny jest w jego koncepcji także pierwiastek świadomości – Wojtyła,
który często o pracy pisał jako o czynie, uważal, że praca rozumiana jako czyn koniecznie jest
zawsze dzialaniem świadomym. Czynem nazywamy wyłącznie świadome dzałanie człowieka. Żadne
inne działanie nie zasługuje na tę nazwę. W tradycji filozoficznej Zachodu odpowiednikiem naszego „czynu”
jest actus humanus, skąd i w naszej terminologii znachodzi się czasem ‘akt ludzki’ 16 – wynika zeń także
podniosłość czynu przyrównywanego do aktu.

15
16

T. Borutka, Wielowymiarowość ludzkiej pracy, (w:) Praca kluczem polityki społecznej. Materiały sympozjum w 25-lecie wydania
encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, pod red. J. Mazura, Lublin 2007, s. 72.
K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 73.
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Jan Paweł II już we wstępie encykliki podkreśla, że Z pracy rąk swoich pożywa człowiek chleb –
i to nie tylko ów chleb codzienny, którym utrzymuje się przy życiu jego ciało, ale także chleb wiedzy i postępu,
cywilizacji i kultury – to równocześnie prawdą odwieczną jest, że chleb ten pożywa „w pocie czoła”, to znaczy
nie tylko przy osobistym wysiłku i trudzie, ale także wśród wielu napięć, konfliktów, kryzysów, jakie
w związku z rzeczywistością pracy wstrząsają życiem poszczególnych społeczeństw, a także całej ludzkości 17.
Pojawia się więc w ujęciu Wojtyły nieco bardziej przyziemny wymiar pracy. Problem ludzkiego trudu jest o tyle ważny, iż wiąże się on nierozerwalnie z pojęciem godności ludzkiej, co
wymaga szczególnej troski. Można zatem sądzić, że taki pogląd zaaprobowałby sam Brzozowski. Zapewne tak, choć w jego filozofii praca zdawała się mieć zdecydowanie wynioślejszy
charakter – nie była jedynie koniecznością, była natomiast szansą, możliwością, rzemiosłem
z którego można było uczynić sztukę – sztukę przeżywania siebie, życia i świata.
Z koncepcji Wojtyły zdaje się płynąć jeszcze jeden bardzo ważny wniosek – człowiek
dzięki pracy przeżywa siebie. To właśnie w czynie odnajdujemy swoje ja. Człowiek przeżywa
swój czyn jako działanie, którego jest podmiotowym sprawcą, które jest także jakimś dogłębnym wyrazem
i ujawnieniem tego, co składa się na jego własne ‘ja’, czym to ‘ja’ po prostu jest. Działanie swe człowiek
dokładnie odróżnia od wszystkiego, co we własny ‘ja’ tylko ‘się dzieje’… Człowiek przeżywa swoje działanie jako coś na wskroś innego od jakiegokolwiek ‘dziania się’, które w nim zachodzi18.
Bardzo duże znaczenie w całej koncepcji Wojtyły, co wydaje się oczywiste, odgrywa Kościół i religia. Zadaniem, które w tym obszarze wyznaczył sobie Kościół jest zatem nauczanie
oraz ochrona zasad pracy godnej człowieka przebiegającej w godnych warunkach oraz piętnowanie wszelkich patologii związanych z tą dziedziną ludzkiej aktywności. Kościół chce stać
i stoi na straży uciemiężonych, którzy niejednokrotnie nie mają dość siły, by ‘głośno walczyć’
o swoje prawa. Rozumienie istoty pracy ludzkiej to fundament kwestii społecznej – jest kluczem do zrozumienia całej kwestii społecznej.
Karol Wojtyła swoje rozważania nad pracą wiązał także ze studiami nad Pismem Świętym.
Nic więc dziwnego, że przytoczył wiele cytatów wykazujących trafność takiego podejścia.
Eksponował zatem cele, jakie osiąga się za pomocą pracy – są to nie tylko utrzymywanie
rodziny, zdobywanie i gromadzenie majątku, lecz także rozwijanie takich wymiarów ludzkiego
życia jak nauka, kultura, sztuka.
17

18

Jan Paweł II, Encyklika Laborem Exercens, (w:) Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 2003, s. 145. W innym
miejscu tej encykliki czytamy: „z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb codzienny (por. Ps 128 [127], 2; por. także
Rdz 3, 17 nn.; Prz 10, 22; Wj 1, 8-14; Jr 22, 13) i poprzez pracę ma się przyczyniać do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a
zwłaszcza do nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa, w którym żyje jako członek braterskiej
wspólnoty; praca zaś oznacza każdą działalność, jaką człowiek spełnia, bez względu na jej charakter i okoliczności, to znaczy
każdą działalność człowieka, którą za pracę uznać można i uznać należy pośród całego bogactwa czynności, do jakich jest zdolny
i dysponowany poprzez samą swoją naturę, poprzez samo człowieczeństwo” - Encyklika Laborem exercens, s. 144.
K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, dz. cyt., s. 97.
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Jak już wcześniej wspominałam, zgodnie z naukami Kościoła, praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na Ziemi19. Świadczą o tym między innymi dyscypliny nauki skupiające
uwagę na aktywności człowieka. Wśród tych, które wymienia się w encyklice znalazły się takie
nauki jak antropologia, paleontologia, historia, socjologia, psychologia. Jako dodatkowy argument utwierdzający czytelników w tym przekonaniu, Wojtyła przytacza bezpośredni fragment z Księgi Rodzaju, mówiący o tym, że Bóg zesłał człowieka na ziemię po to, by ten
rozmnażał się, zaludniał ziemię i czynił ją sobie podwładną. Tym samym, można to jednoznacznie zinterpretować, nawet nie tylko jako przyzwolenie, ale wręcz jako nakaz pracy, dzięki której człowiek wykorzysta wszelkie bogactwa dane mu w ziemskim wymiarze świata przez
Stwórcę. Jan Paweł II nazywał pracę w tym rozumieniu działalnością przechodnią – praca,
która ma swój początek w człowieku jako podmiocie, skierowana jest ku zewnętrznemu przedmiotowi –zakłada swoiste panowanie człowieka nad ziemią, z kolei zaś panowanie to potwierdza i rozwija 20.
Praca rozumiana jako panowanie nad ziemią jest istotnym i nierozerwalnym połączeniem
człowieka z jego Stwórcą – poprzez pracę człowiek uwydatnia swoje panowanie nad ziemskim światem, nad tym co dla niego stworzył Bóg, dając tym samym wyraz swego podobieństwa na obraz samego Boga. U Brzozowskiego natomiast, człowiek pełni niejako funkcję
stwórcy wtórnego – w danym mu świeci wytwarza i kreuje nadal.
Niezwykle istotnym problemem, na który zwrócił uwagę Jan Paweł II, jest niebezpiecznie
rozwinięta współczesna technika, która pierwotnie miała być tylko pomocą dla człowieka
w pracy, jednak niedostrzegalnie maszyny zastąpiły człowieka, niejednokrotnie czyniąc go na
polu pracy zupełnie bezużytecznym. Oczywiście wiąże się to z kwestią panowania człowieka
nad ziemią – człowiek poprzez szereg czynności związanych z opanowywaniem bogactw
naturalnych staje się bliższy Bogu – uprawa roli daje mu pożywienie, podobnie jak hodowla
zwierząt. Człowiek poprzez pracę przystosowuje świat do swoich warunków bytowania. Uczy
się każdego dnia, by swoje życie czynić coraz bardziej efektywnym – wykorzystuje tyle ile
tylko może. Z czasem powstał przemysł, który rozumieć należy jako dostosowanie warunków
naturalnych i istniejących zasobów do rosnących możliwości pracy ludzkiej – zarówno pracy
intelektualnej jak i fizycznej. Technika przez Jana Pawła II początkowo nazywana jest sprzymierzeńcem człowieka, jednak zagłębiając się w treści encykliki, da się wyczuć wyraźny niepokój a może nawet obawę. Mimo, iż w technice dostrzegał wiele pozytywów, pozostał na
tyle obiektywnym, aby widzieć także drugą stronę medalu. Najlepiej oddaje to następujący
cytat z encykliki: Technika rozumiana w tym wypadku nie jako podmiotowa umiejętność czy sprawność
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pracy, ale jako zespół narzędzi, którymi człowiek posługuje się przy pracy, jest niewątpliwie sprzymierzeńcem
człowieka. Ułatwia mu pracę, usprawnia ją, przyspiesza, zwielokrotnia. Pomnaża w przyspieszonym postępie ilość produktów pracy, a także pod względem jakościowym wiele z nich udoskonala. Technika, w pewnych
wypadkach, ze sprzymierzeńca może przekształcić się jakby w przeciwnika człowieka, jak w wypadku, gdy
mechanizacja pracy ‘wypiera’ człowieka, odbierając mu wszelkie zadowolenie osobiste oraz podniety do działania twórczego i do odpowiedzialności; gdy pozbawia zajęcia wielu zatrudnionych dotąd pracowników lub, na
skutek przesadnej fascynacji maszyną, czyni człowieka swoim niewolnikiem 21. Brzozowski niestety
o technice zbyt wiele nie pisał – być może dlatego, że największy przewrót na linii człowiek –
technika ma miejsce właśnie teraz, współcześnie. Warto nadmienić, iż, Wojtyła jednak, podobnie jak Brzozowski widział w pracy lidzkiej szansę na adaptowanie świata do własnych
aktualnych potrzeb.
Kolejną istotną kwestią na jakiej skupił się Jan Paweł II było traktowanie człowieka jako
podmiotu pracy. Należy przez to rozumieć traktowanie człowieka w kategorii podmiotu –
zarządcy. Człowiek został stworzony przez Boga po to by podporządkować sobie ziemię.
Tym samym, skoro został stworzony na boskie podobieństwo, jest osobą, czyli bytem podmiotowym uzdolnionym do planowego i celowego działania, zdolnym do stanowienia o sobie i zmierzającym do
spełnienia siebie. Jako osoba jest tedy człowiek podmiotem pracy 22. Wszystkie czynności jakich podejmuje się człowiek w procesie pracy służą jego „uczłowieczaniu”, czyli urzeczywistnianiu się
jego człowieczeństwa. Porównując tę myśl do myśli Brzozowskiego dostrzegamy wyraźne
podobieństwo – tak u Wojtyły, jak i wcześniej u Brzozowskiego, praca sama z siebie świata
nie okiełzna i nie przetworzy. Świat potrzebuje niezbędnego pierwiastka, tj. człowieka. Człowiek bowiem odgrywa kluczową rolę i jest brakującym ogniwem. Praca tworzy człowieka,
człowiek pracujący zaś tworzy świat i go przetwarza. Papież podkreślał, że praca ma nie tylko
wymiar ekonomiczny, ale i etyczny, dlatego też człowiek pracując świadomie i oddając się w
pełni swojemu zajęciu, daje wyraz swojemu człowieczeństwu i dowód tego, że jest samostanowiącą i decydująca o sobie osobą. Człowiek jest podstawą wartości pracy – to praca jest
‘dla człowieka’ a nie odwrotnie, i mimo, iż różne zawody, zajęcia i obowiązki wymagają oddania się pracy w różnym stopniu, wszelkie stanowią w mniejszym lub większym stopniu
przejaw godności podmiotu pracy, czyli samego człowieka. Ostatecznie bowiem celem pracy, jakiejkolwiek pracy spełnianej przez człowieka – choćby była to praca najbardziej ‘służebna’, monotonna, w
skali potocznego wartościowania wręcz upośledzająca – pozostaje zawsze sam człowiek.23

21
22
23

Tamże, s. 154.
Tamże, s. 155.
Tamże, s. 157.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

Polska filozofia czynu: Karola Wojtyły fascynacja i inspiracja Brzozowskim

46

Jeszcze inną kwestią wartą uwagi jest problem solidarności ludzi pracy. Jan Paweł II pisał,
że solidarność pracy powinna istnieć jako tarcza ochronna przeznaczona do realizacji sprawiedliwości społecznej – taki typ solidarności ludzi powinien występować zawsze tam, gdzie
następuje degradacja społecznie pracującego podmiotu, wyzysk czy inne związane z tym
obszarem anomalie zagrażające człowiekowi jako podmiotowi pracy. Można tę kwestię powiązać z kwestią trudu włożonego w pracę. Papież zwracał uwagę na to, że każdy typ pracy
okupiony jest trudem – niezależnie od warunków pracy, zawodu, rodzaju pracy – czy to pracy
fizycznej czy umysłowej – wszyscy ludzie ponoszą trud wykonując pracę. Praca, która jest
dobrem człowieka jest dobrem, z którego sprawę zdają sobie wszyscy ludzie, bowiem jest
powołaniem powszechnym danym od Boga. Jest ona dobrem rozumianym nie tylko poprzez
kategorię użyteczności, lecz również cnoty. Cnota pracowitości jest tą, która pozwala człowiekowi urzeczywistnić się jako dobrej istocie. Przez pracę i cnotę pracowitości, człowiek
staje się prawdziwie pełnym człowiekiem. Wszystko to wiąże się z kwestią moralności – praca
jest dobrem człowieka – dobrem jego człowieczeństwa – przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca
przyrodę dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowiek, a także poniekąd
bardziej staje się człowiekiem24.
Warto również wspomnieć o argumencie personalistycznym wysuniętym przez Jana Pawła
II w Laborem exercens. W związku z tym, że człowiek pracujący oczekuje zapłaty za swoją
pracę, chce mieć także zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że pracuje „na
swoim”. Wojtyła zwraca uwagę na to, że współcześnie ogromnym problemem jest to, iż
ludzie w zbiurokratyzowanym do granic możliwości świecie stają się narzędziem, a nie podmiotem pracy – Wojtyła daje sygnał, że należy się temu przeciwstawić, walczyć z tym i temu
zapobiegać.
Z pracą wiążą się nie tylko wynikające z niej obowiązki, ale także prawa. Jeżeli praca –
w wielorakim tego słowa znaczeniu – jest powinnością, czyli obowiązkiem, to jest ona równocześnie źródłem
uprawnień po stronie człowieka pracującego. Uprawnienia te należy rozpatrywać w szerokim kontekście
ogółu praw właściwych człowiekowi, z których wiele zostało już proklamowanych przez odnośne instancje
międzynarodowe i gwarantowanych coraz bardziej przez poszczególne państwa w stosunku do własnych
obywateli25.. Poszanowanie praw człowieka, tym samym wynikających z wykonywania pewnej
pracy jest jedną z podstaw pokoju na świecie. Wedle papieża praca jest obowiązkiem – obowiązkiem koniecznym. Jest to zobowiązanie nie tylko wobec Boga, który nakazał opanowanie
ziemi, ale także wobec samego siebie, ze względu na swoje własne człowieczeństwo. To wła-
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śnie poprzez pracę otrzymujemy i rozwijamy nasze człowieczeństwo. Praca jest też obowiązkiem wobec rodziny - którą należy utrzymać, wobec narodu ‒ któremu trzeba być oddanym –
można zatem powiedzieć, że praca jest moralnym obowiązkiem każdego z nas.
Jan Paweł II zajął się także kwestią pracy na roli we współczesnych społeczeństwach.
Punktem wyjścia rozważań nad tym zagadnieniem jest problem równości – Karol Wojtyła
twierdzi, że każda praca powinna być traktowana z należytą godnością, nie można zatem
rolników z jakichkolwiek powodów dyskryminować. Praca na roli, to praca taka jak każda
inna. Papież dostrzegał przy tym poważny problem, bowiem niejednokrotnie praca na roli,
która dostarcza większości ludzi na świecie podstawę przetrwania, czyli pożywienie, nie jest
traktowana z należnym jej szacunkiem. Nawoływał zatem do tego, by zastanowić się dokładnie przed wyciągnięciem zbyt pochopnych wniosków – praca na roli nierzadko niesie za sobą
większe trudności aniżeli praca w mieście, na stanowisku biurowym. Dlatego też należy głosić i
popierać godność pracy, każdej pracy, a zwłaszcza pracy na roli w której człowiek, w sposób tak bardzo
wymowny, ziemię otrzymaną w darze od Boga czyni sobie poddaną i potwierdza swoje panowanie
w widzialnym świecie26 Nie ma zatem także mowy o dyskwalifikacji osób upośledzonych – nie
wolno im odmawiać dobrowolnego i świadomego prawa do pracy, bowiem jest ich wolną
wolą to czy chcą poprzez pracę posiąść swoje człowieczeństwo w pełni, jeżeli pozwala im na
to kondycja i warunki psychosomatyczne. Ludzie upośledzeni tak jak my są częścią społeczeństwa i mają takie same prawa, dlatego nie wolno im zabraniać czegoś danego odgórnie,
czyli nakazu pracy danego od Boga. Podobnie rzecz ma się z kobietami i ich dyskryminacją –
papież uważał że jesteśmy już na tyle dojrzali, że powinniśmy umieć odgraniczać sfery zawodowe od sfer prywatnych, i podobnie jak w przypadku upośledzonych nie umniejszając kobietom ich zasług i wachlarza wyboru możliwości. Jeśli chodzi o kwestię pracy podejmowanej
przez kobiety – Jan Paweł II wyraźnie bronił matek, żon i pracownic – podkreślał, że kobieta
pracująca zasługuje na jeszcze większy szacunek, bowiem wykonuje często dwie niezwykle
ciężkie prace – jako matka wychowująca dzieci i prowadząca gospodarstwo domowe oraz
jako podmiot pracy. Ojciec Święty zwrócił również uwagę na problem emigracji ‘za pracą’ –
uważał, że nie powinno się dopuszczać do takich sytuacji, aby człowiek musiał ‘za chlebem’
emigrować do innego kraju, żeby tam zarabiać na godne życie. I chociaż próbuje usprawiedliwiać emigracje za pracą, daje się odczuć wyraźną jego dezaprobatę do takiego rodzaju
działań.
Ostatnim ważniejszym zagadnieniem, o jakim warto wspomnieć jest uwydatniony przez
Jana Pawła II duchowy wymiar pracy ludzkiej. Człowiek pracuje, działa na posłuszeństwo
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i rozkaz boski. Można to powiązać z przypowieścią o stworzeniu świata, kiedy to Bóg przez
sześć dni tworzył kolejne elementy naszego świata ziemskiego, a siódmego dnia odpoczywał.
Nie bez powodu, w dekalogu znajdujemy przykazanie o tym, aby dzień święty święcić. Widać
więc wyraźnie do czego zmierzał Wojtyła, praca jest duchowym oddawaniem czci Bogu i jego
dziełu. Co więcej – praca jest żywym uczestnictwem w nieustającym akcie kreowania świata nasz świat zmienia się nieustannie, i to my, ludzie z pomocą boską sami go tworzymy dalej.
Kolejny raz dostrzec można wyraźny wpływ Brzozowskiego na Wojtyłę. Dla Wojtyły podobnie jak dla Brzozowskiego praca była swego rodzaju aktem kreacyjnym – wiecznym
i nieograniczonym. Dla Brzozowskiego czymś abstrakcyjnym, dla Wojtyły racjonalnym.
Konkludując rozważania nad encykliką papieską warto podkreślić jej personalistyczną specyfikę. Jest to refleksja nie tylko nad człowiekiem jako tworem Bożym, ale istotą społeczną
uwikłaną w sieci wzajemnych działań i relacji. Laborem exercens Jana Pawła II pokazuje z wielu
perspektyw problem usytuowania człowieka w świecie i wynikających zeń obowiązków. Jest
to refleksja nie tyle nad filozofią pracy, ale nad człowiekiem w kontekście pracy.
Konkluzja
Rekonstrukcja i analiza poglądów obu wielkich myślicieli wskazują na to, że charakteryzowało ich postrzeganie pracy jako sposobu życia i istnienia człowieka w świecie. Obie koncepcje ‒ choć nie identyczne – są do siebie bardzo podobne. Różnica tkwi przede wszystkim
w perspektywie odniesienia ich koncepcji. Wojtyła patrzył na pracę i ludzkość w czynie
z perspektywy personalizmu – w jego ujęciu najważniejszy był człowiek, jego możliwość
odnalezienia człowieczeństwa w pracy, w świecie danym ludziom od Boga. Z kolei Brzozowski, który odrzucał koncepcję gotowego, raz na zawsze danego świata27, pisał z perspektywy zgoła
ontologicznej. Jego stanowisko w tym ujęciu można by określić jako absolutny kreacjonizm –
oto bowiem świat dostępny jest człowiekowi tylko jako jego dzieło. Poznanie odbywa się poprzez czyn
i pracę28. Istnieje wiele przesłanek pozwalających na stwierdzenie, że Brzozowski jako protoplasta filozofii pracy, stanowił swoimi poglądami punkt wyjścia, z którego czerpał Karol
Wojtyła. Choć Jan Paweł II nadał swoim przekonaniom w encyklice i w publicznych wypowiedziach personalistyczny charakter, to trzon koncepcji jest ten sam. Pozostaje jeszcze na
sam koniec stwierdzić coś, co każdy czytelnik dzieł Brzozowskiego i Wojtyły, który przyrówna do siebie obie koncepcje, zauważy niemal od razu – wniosek ten nasuwa się bowiem automatycznie: u Brzozowskiego to człowiek podporządkowuje sobie świat, więc i świat jest dla
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człowieka, mamy tu relację nadrzędności człowieka nad światem przyrody. U Wojtyły zaś to
człowiek musi dostosować się do danego mu od Boga świata – musi się nauczyć wykorzystywać jego dobra, by mógł pozostawać z nim w stosunku współzależności.
Summary
Article attempt to compare two different philosophies of work – the concept of Stanislaw Brzozowski and
Karol Wojtyla. Brzozowski’s philosophy of work focuses primarily on the problems of the romance era, while
Wojtyła’s philosophy of work reflects the character of the era in which he wrote his work.
The author of the article notes a clear similarity between so distant time works – Brzozowski’s “Philosophy of work” and Wojtyła’s “Laborem exercens”. The author asks the question about whether Wojtyła could
be inspired by Brzozowski. Although thereare indications that Wojtyla drew his inspirations from
Brzozowski, the author did not reach explicit evidence of this assumption, because Wojtyła never cited even
Brzozowski.
While these two concepts of philosophy of work are similar, there aren’t identical. There is a significant difference, which the author notes: in Brzozowski’s theory, the man subordinates the world, so the world is for
man – we have the relationship of the primacy of man over the natural world. In Wojtyła’s conception, man
must adapt to the world given to him by God – man must learn to use its good and to be able to stay with him
in respect of nterdependence.
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Dzieło Stanisława Brzozowskiego prezentuje się nie tylko jako niezwykle interesujący, ale
i trudny przedmiot interpretacji. Atrakcyjne dla ówczesnej postępowej inteligencji raczej
w warstwie ideologicznej, wzmagało w równym stopniu zaciekawienie i uznanie, jak i awersję
oraz wrogość. Takie postawy odnaleźć można było zarówno w środowiskach artystycznoliterackich, stanowiących znaczący przedmiot zainteresowania Brzozowskiego, jak i filozoficznych, do których autor aspirował, ale które dystansowały się wobec jego idei. Rozbieżność sądów i towarzyszących dziełu emocji generowało zarówno szerokie spektrum zainteresowań Brzozowskiego – literatura, sztuka, filozofia, ale i życie społeczne – oraz daleki od
systematyczności kształt jego twórczości 1. Te dwie cechy przyczyniły się również do tego, że
myśl autora Legendy Młodej Polski przez niektóre środowiska była lekceważona – opisywana
jako przeintelektualizowana literatura, czy też pozbawione precyzji i literacko zdeformowane
filozoficzne próby. Dodatkowo ewoluujące poglądy i krytyczna wobec dominujących prądów

1

Asystemowość myśli Brzozowskiego przywoływana jest w licznych opracowaniach. Najważniejszym bodajże,
które utrwaliło wizerunek filozofa kroczącego drogą dojrzałości myślowej jest praca Andrzeja Walickiego Stanisław Brzozowski – drogi myśli, w której autor „w pozornej chaotyczności myśli Brzozowskiego” poszukuje „porządku i spójności”, zaś w jej niestałości „określoną logikę rozwoju” (A. Walicki, Stanisław Brzozowski – drogi myśli,
Warszawa 1977, s. 15).
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i manifestacji artystycznych postawa nie zjednały mu zbyt wielu przyjaciół, poszerzając krąg
przekonanych o jego krytykanckim, czy wręcz paszkwilanckim usposobieniu. Wyobraźnię
współczesnych na dodatek rozbudziły dwie historie obyczajowo-polityczne dotyczące malwersacji i rzekomej współpracy z carską ochraną, które rozsnuły wokół Brzozowskiego aurę
skandalu i kolaboracji.
Najmocniej jednak eksponowano niejednoznaczność stale ewoluującej koncepcji światopoglądowej, czy filozoficznej Brzozowskiego, co z kolei sprawiło, że jako alternatywy tych
niskich ocen oraz wyliczanych niekonsekwencji poszukiwano takiej interpretacyjnej wykładni,
która spójności dzieła nie usiłowałaby uzasadniać jego koherencją, logicznym następstwem
lecz raczej jednolitą konstrukcją intelektualną. Takie ujęcie twórczości akcentujące jej krytyczny potencjał pozwoliło swoistość artystycznej kreacji odnieść do poznawczych konsekwencji
oraz etycznych postaw twórczych jednostek. Umożliwiło tym samym uniknięcie z jednej
strony opisu i periodyzacji tejże myśli2, zaś z drugiej gwarantowało konfrontowanie dzieła
jako całości z tradycją (inspiracje), czy też przyszłymi dziejami (kontynuacje).
Główne ostrze krytyki Brzozowskiego skierowane było w stronę coraz mocniej zdominowanej przez nihilizm i inercję kultury modernistycznej, zwłaszcza jej artystycznego oblicza,
w którym, niczym w zwierciadle, przeglądały się niemalże wszystkie demony epoki. Poza
poczuciem klęski i bezsilności ‒ jak uzasadniał Modris Eksteins3 ‒ nowoczesny duch owładnięty został obsesją fuzji życia i fikcji, splecenia porządku egzystencji z artystycznymi kryteriami, co miało skutkować uporządkowaniem i skonsolidowaniem przestrzeni życia. Co więcej, rozbudzono nadzieje na ożywczy charakter tego związku, który miałby wpłynąć na wyrwanie z marazmu artystycznych i intelektualnych elit.
Kultura nowoczesna zatem, ufundowana na takim pozorze oraz akceptująca fałsz, którym
było komponowanie ułudnego, wyimaginowanego wizerunku życia, w sposób spektakularny
ukazywała swą niemoc w artystycznych formach. To one bezwiednie odbijały wyobcowanie
jednostek i odrealnienie życia związane z jego fragmentaryzacją. Nieświadomość, brak rozpoznania autentycznego kształtu egzystencji zostały zatem zdiagnozowane jako następstwo
duchowego kryzysu związanego z niemożliwością samodzielnego wytwarzania treści duchowych. Świat przedstawiony zaś został rozpoznany jako rewers owej bezsilności, uzależnienia
od zewnętrznych poruszeń, inercji i zapaści – kryzys objawił się bowiem przede wszystkim na

2

3

Zazwyczaj wskazuje się trzy etapy życia i dzieła Brzozowskiego – okres filozoficznej i artystycznej inicjacji wypełniony fascynacją tak zwanym bezwzględnym indywidualizmem, a na gruncie filozofii myślą Artura Schopenhauera, ideami Richarda Avenariusa i Friedricha Nietzschego, okres wypracowywania filozofii czynu tak ważny
dla aktywistycznej postawy Brzozowskiego oraz okres rozwijania filozofii pracy.
Zob. M. Eksteins, Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku, Warszawa 1996.
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poziomie jednostkowych egzystencji. Sztuka nowoczesna tym samym została krytycznie
zlustrowana i potraktowana jako zjawisko symptomatyczne dla upadku kultury, ale także jako
narzędzie przezwyciężenia apatii i atrofii sensu, tak mocno ujawnianych w obszarze jednostkowych działań.
Stąd rozpoznanie Brzozowskiego, że rozkład i choroby społeczeństw ujawniają się zawsze
w wewnętrznym życiu jednostek4 zostało dopełnione przekonaniem, iż tam także należałoby szukać dla nich remedium. Przeciwstawić się tej bezwładności mogą bowiem jedynie świadome
indywidua – to właśnie na poziomie jednostkowym powinniśmy podjąć trud zmierzenia się
z wszechogarniającym kryzysem zbiorowej woli. Indywidualny wysiłek, praca nad samodoskonaleniem, to wstęp zaledwie do wspólnotowego znoju, którego celem byłoby przełamanie
kulturowego impasu – w tę pracę sztuka zostałaby uwikłana podobnie, jak każda inna forma
ludzkiej aktywności, z tym, że postawiono przed nią poważniejsze cele. Wszakże zamiast
dostarczać rozrywki powinna ona prowokować do samorozwoju. Sztuka zatem manifestować
może swoją doniosłość przejmując funkcję doskonalenia świata.
Sztuka może wypełniać inicjującą pracę funkcję. Jako, że wyraża ona stan wewnętrzny, to
przy nadaniu jej odpowiedniej formy stanowić może transmisję treści pomocnych człowiekowi dla odkrycia rzeczywistych potrzeb i związanych z nimi celów. Żeby jednak ta forma nie
była przypadkowa, sztuka winna zostać skonfrontowana z artystyczną krytyką. To krytyka
właśnie może pomóc artystom rozpoznać swoje uwikłanie w społeczny byt.
Podmioty twórcze, to jednocześnie indywidua projektujące swą historię, świadomie modyfikujące zarówno warunki swojej egzystencji, jak i siebie samych: Zapanować nad samym sobą,
siebie samego tworzyć, być artystą i twórcą własnego przeznaczenia, siebie samego znać i posiadać w ten tylko
sposób może nowoczesny Europejczyk: taką jest siła fatalna, tkwiąca w naszym pozornie osobistym, izolowanym, prywatnym ja5. Wydaje się zatem, że to właśnie sztuka dostarcza najefektywniejszych
strategii samopoznania.
Pośród sztuk literatura zdaje się być dla Brzozowskiego skuteczną formą twórczego zmagania się ze światem – atrakcyjność „materii” słowa, która ulega transformacjom wskutek
autorskiej ingerencji wraz z jej transparentnością, poprzez którą przeświecają nie tylko intelektualne treści, ale także uczucia i emocje sprawia, że słowa stają się doskonałym środkiem
ekspresji twórczej. Ale takie oddanie sztuce prymatu w stymulowaniu samorozwoju rodzi
niebezpieczeństwo ulegania ‒ obok sugestywnej treści ‒ atrakcyjności formy, jej estetycznej

4
5

S. Brzozowski, Rachunek sumienia, w: Tenże, Wczesne prace krytyczne, Warszawa 1988, s. 282.
S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, Tom 1, Kraków 1997, s. 18.
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postaci oraz związanej z nią waloryzacji. Stąd już tylko krok do sprowadzenia tego aksjologicznego kontekstu do poziomu subiektywnych preferencji.
Jednak przed subiektywizmem na gruncie teorii wartości chronić miał Brzozowskiego
alians z marksizmem. Prawdopodobnie myśl Marksa stała się dla Brzozowskiego atrakcyjna
między innymi poprzez zawarte w niej rozwiązania na gruncie aksjologii - pozwalała bowiem
uciec od subiektywistycznego, psychologicznego pojmowania wartości za sprawą wykorzystania ekonomicznych i historycznych kryteriów. Co więcej, wprowadzona przez niego do opisu
rzeczywistości społecznej kategoria pracy umożliwiła uchronienie się przed relatywizmem –
stała się bowiem miarą wartości jako faktu społecznego, ponadindywidualnego. Rzeczywistość tym samym przestała być ujmowana jako obiekt, a stała się obszarem praktyki, ludzkiej
aktywności odnoszącej się nie jedynie do teoretycznego porządku ale także do sfery zmysłowego doświadczenia. W ten sposób poznanie mogło zostać zweryfikowane jedynie w praktyce. Co więcej, tak opisana kategoria pracy nie tylko waloryzowała obszar społeczny i nauki doń
się odwołujące, ale i separowała od dominującej roli intelektu i teoretycznych rozpoznań
wskazując autonomiczną, aktywną, konstruktywną oraz twórczą (nie zaś odtwórczą) rolę
ludzkiej działalności uzgadniającej relacje ze światem przyrody.
Świat bowiem nie jest gotowym konstruktem, który możemy co najwyżej reprodukować,
ale poddającym się ludzkiej aktywności środowiskiem, które zostaje w procesie pracy twórczo
zmodyfikowane i zawładnięte. Ta praktyczna, czynna strona życia decyduje więc nie tyle
o przystosowaniu człowieka do świata przyrody, lecz raczej o dostosowaniu tego świata do
treści ludzkiego życia. W tym sensie przyroda staje się tworem człowieka, któremu tenże
historycznie nadaje formę, zaś wszelkie aksjologicznie zorientowane nauki (jak na przykład
estetyka czy etyka) zyskują sens jako narzędzia społecznego profilowania jej materii.
Z tej perspektywy Marks staje się dla Brzozowskiego dopełnieniem Kantowskiego programu filozoficznego – z jednej strony bowiem za jego sprawą wyjaśnia się nam właściwe znaczenie teoriopoznawczego odkrycia Kanta, z drugiej zaś możemy samodzielnie rozwikłać także rzeczywiste znaczenie i genezę Kantowskich kategorii6. Jego interpretacja nie jest przy tym deterministyczna.
Rozwinięciem oraz konsekwencją przyjęcia takiej optyki było przezwyciężenie naturalizmu
wraz z jego relatywizmem, a także zastąpienie gotowego i niezależnego od działań człowieka
świata przyrody obrazem rzeczywistości przekraczanej nieustannie przez aktywny podmiot.
W ten sposób to Marksowskie dopełnienie kantyzmu pozwoliło Brzozowskiemu nie tylko
modyfikować tezy epistemologiczne, ale także dostarczyło nowych narzędzi do organizacji
oraz krytycznej analizy zagadnień z obszaru teorii sztuki i estetyki. Problematyka twórczości
6

S. Brzozowski, Drogi i zadania nowoczesnej filozofii, w: Tenże, Kultura i życie, Warszawa 1973, s. 353-354.
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doskonale wpisała się w tak zakreśloną perspektywę. Aktywizm Brzozowskiego, co podkreślają badacze, został ufundowany na Kantowskim rozpoznaniu konstrukcyjnej roli podmiotu
w poznawczym wysiłku wobec świata. W tej sytuacji pytanie o to, czym świat jest zostaje
zastąpione innym – co należałoby z nim zrobić?7
Ale program badania zjawisk artystycznych nie może zostać ograniczony do instrumentalnej roli wypełniania ideologicznego schematu. Jak podkreśla Brzozowski: W większości prac
marksistycznych, zajmujących się sztuką i literaturą, - czynnikiem odstręczającym i wyjaławiającym jest
właśnie całkowita zewnętrzność stosunku do zagadnień sztuki i literatury, obojętność względem nich. Nie
nad rozwiązywaniem zagadnień twórczości i estetyki pracuje się tu, lecz nad wcieleniem do systematu marksowskiego światopoglądu świata twórczości artystycznej 8. Dlatego materializm dziejowy powinien
zostać sprowadzony do badania tego, co stanowi efekt działania człowieka, do metody umożliwiającej ujęcie nie jedynie zewnętrznej formy, ale także istoty zjawisk kultury. Tym samym
sztuka ukazać mogłaby się jako ważkie dzieło ludzkości: prace materializmu dziejowego wykonywa
się, rozpatrując i badając najwewnętrzniejsze zagadnienia sztuki, wnikając w nie całą wrażliwością świadomego, choć nie twórczego artysty, obnażając, słowem, sam życiowy proces, istotę twórczości stanowiący, i czyniąc go świadomym. Co więcej: Dzieło materializmu dziejowego jest dokonane, gdy poza każdym elementem dzieła sztuki ukazany nam zostanie żywy człowiek, stwarzający go, gdy dokonanym zostanie przetłumaczenie niejako walorów artystycznych na życiowe i wyjaśnione zostanie znaczenie tych ostatnich9.
Materializm historyczny zostaje zatem zaakceptowany jako metoda badania tego wszystkiego, co jest tworem człowieka, a co przy użyciu owej metody może odkryć zarówno genezę, jak i „wewnętrzną istotę” każdego czynu w akcie samowiedzy rejestrującym jego wyłanianie się ze społecznego życia. Posługiwanie się tą metodą staje się dla Brzozowskiego narzędziem umożliwiającym dotarcie i rozpoznanie (uświadomienie) dotychczas bezwiednie rejestrowanych zjawisk składających się na świat kultury. W szerokim ich spektrum sztuka zajmuje wyjątkową pozycję zyskując interpretację wykraczającą poza metafizyczny schemat. Nie jest
opisywana przecież jako efekt działania przekraczających ludzki horyzont sił, lecz raczej jako
konsekwencja pracy źródłowej dla ukonstytuowania przestrzeni kultury.
Skoro zatem dziejowy materializm umożliwia nam takie uchwycenie fenomenu sztuki, które znosi jego „pozaludzki” charakter eksponując aktywną i twórczą rolę jednostek, to sposób
w jaki dokonuje się „odsłonięcie” społecznych i egzystencjalnych przesłanek twórczości staje
się specyficzną translacją wartości artystycznych na życiowe. Życie społeczne zaś, odczarowane, nie odsyła nas już wtedy do jakichś „pozaludzkich” mocy je generujących lecz do in7
8
9

Zob. A. Mencwel, Stanisław Brzozowski - Kształtowanie myśli krytycznej, Warszawa 1976, s. 150.
S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Kraków 1990, s. 80.
Tamże, s. 82.
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dywidualnego pierwiastka, eksponując każdorazowy akt jednostkowego tworzenia historii,
będący jednocześnie rozpoznaniem przez człowieka siebie jako wyniku swej własnej, świadomej aktywności.
Jednakże tylko postawa krytyczna skojarzona z mocą twórczą mogła stanowić podstawę
takiego dystansu. Krytyka Brzozowskiego odnosiła się w dużej mierze do konstatowanej
nieudolności (niemocy) inteligencji jako klasy integrującej i dostarczającej narzędzi rozpoznania opornej materii świata – do świadomego, twórczego i odpowiedzialnego przekształcania
świata. Ułomnością inteligencji jest jednak to, że swojego życia nie potrafi uformować samodzielnie, co więcej – obca jest jej refleksyjna i zdystansowana postawa wobec wszelkich jego
form. Ożywia ją jeszcze jedynie siła tradycji, moc czerpana ze skądinąd świetnej przeszłości.
W odróżnieniu od proletariatu, który swoją pracą uzasadniałby zajęcie uprzywilejowanej
pozycji społecznej (awangardy) – jako podmiotu, który sam wytwarza swą bytową podstawę –
inteligencja, która de facto tak jest ulokowana, może co najwyżej wykazać się swoim intelektualnym potencjałem. Moc przekształcania świata posiada zatem raczej proletariat, nie zaś zagubiona i niepewna swych wyborów inteligencja: Inteligencja nasza straciła pod tym względem całkowicie orientację. Dla wybrnięcia z zamętu nie ma dziś żadnego innego sposobu niż wyrobienie, utrwalanie
przekonania, że wszystko, co wiemy, jest tak mętne, niedokładne, niezwykłe, iż właściwie nie wiemy nic 10.
Wytwarzanie myśli, dostarczanie światopoglądu, to zadania inteligencji, których wypełnienie
jednak Brzozowski oceniał bardzo sceptycznie. Zwłaszcza kondycję polskiej inteligencji szacował nisko, nie dostrzegając w niej potencjału twórczego i krytycznego dystansu oraz diagnozując brak korelacji myśli wytwarzanej z pracą, bierność i lęk przed odpowiedzialnością.
Tym samym wskazywał niezdolność inteligencji do takich działań rewolucyjnych, które mogłyby ową sytuację odmienić. Jedynie na kartach powieści (Płomienie) grupa ta posiada jeszcze
moc, aby nie uczestniczyć wyłącznie biernie w dziejowym spektaklu, lecz żeby aktywnie
zmieniać bieg wydarzeń, projektować przyszły kształt świata. W rzeczywistości to proletariat
stanowić mógłby twórczą siłę zdolną przeobrazić świat w sposób czynny, lecz z proletariatem
nie jest związana historyczna świadomość.
Dlatego warunkiem takich przeobrażeń jest wypracowanie światopoglądu, który nie utrudniałby realizacji wskazanych celów. Światopogląd, jak zaznaczał Brzozowski, stanowi zawsze
obraz świata wytworzony przez człowieka ‒ obraz, który powinien służyć jego celom. Musiałby
także „koordynować naszą działalność”, bowiem kiedy ocenia się wartość jakiegoś światopoglądu, to należy zadawać sobie tylko to pytanie: jakiego rodzaju pracę ma on ułatwiać; wartość jego mierzy

10

S. Brzozowski, Rachunek sumienia, w: Tenże, Wczesne prace krytyczne, Warszawa 1988, s. 282.
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się skalą i wartością tej ostatniej11. Stąd światopogląd oderwany od pracy nie posiada żadnej wartości. Taki, niezwiązany z pracą światopogląd, jest bezużyteczny ‒ zwłaszcza w świecie tak
rozproszonym, jak nowoczesny. Konsolidujący działania światopogląd byłby szczególnie
przydatny w obszarze kultury, która swą uwagę skoncentrowała na wizerunkach życia, nie zaś
na nim samym. Pozwoliłby on bowiem zdystansować się wobec tych estetycznych kryteriów,
które każą w refleksach realności szukać zmysłowej podniety, zaś wszelkie novum przekładają
ponad krytyczny ogląd. Wtedy jedynie rozpoznane słabości i niedostatki umożliwiłyby przekraczanie odkrywanych barier i przezwyciężanie związanego z nimi zwątpienia i rezygnacji.
Biorąc pod uwagę wyliczone przez Brzozowskiego ułomności, które nowoczesne życie
konfrontuje z indywidualnym dążeniem do samowiedzy i wolą ujarzmienia, zsyntetyzowania
i podporządkowania sfragmentaryzowanej rzeczywistości, wartość takich zmagań może być
mierzona poziomem świadomego niwelowania deficytu wolności. Dlatego ocena kondycji
polskiej inteligencji, która powinna zgodnie z założoną indywidualistyczną perspektywą dbać
o rozwój, samodoskonalenie, ale i ‒ w kontekście szerszym - przenoszenie i poszerzanie
wiedzy, była niska ze względu na twórczą indolencję i zaściankowy charakter. Nie mogła
bowiem konkurować z inteligencją europejską, głęboko osadzoną w tradycji naukowej
i filozoficznej myśli, choć podobnie dotkniętą kryzysem tożsamości.
Tym, co miałoby zaświadczyć o progresie w poszerzaniu wolności oraz władzy nad światem byłby stopień ujarzmienia przyrody oraz zdolności świadomego nią władania. Tym samym myśliciele i pisarze, jako reprezentanci tej oświeconej części społeczeństwa, która „wytwarza myśli” i poprzez to poszerza obszar świadomego zagospodarowania świata, byliby
awangardą takiej pacyfikacji. Niestety, indolencja inteligencji polskiej, bierność uniemożliwiająca rzeczywisty udział w formowaniu świata, spycha ją na margines historii zwalniając miejsce w przestrzeni społecznej dla innego podmiotu, który zdolny byłby przejąć tę emancypacyjną funkcję. Już w tym miejscu widać, że rygoryzm, aktywizm i heroizm inteligencki to
mocno ulokowane składniki myśli Brzozowskiego. Ich przesłanek należałoby szukać w literackich sympatiach autora Legendy Młodej Polski – młodzieńczej fascynacji literaturą rosyjską
oraz brakiem konstruowanym w jej obszarze mitem ego. Potwierdzeniem jego są nie tylko
uwagi rozproszone w Pamiętniku, ale też powieść Płomienie będąca konsekwencją dezaprobaty
i krytycznego stanowiska wobec „bezczynności” polskiej inteligencji, zwłaszcza zaś jej rewolucyjnej ideologii. Potencjalna moc drzemiąca w oświeconych głowach ma o tyle znaczenie
dla progresji społecznej, o ile jest w stanie w praktyce dynamizować przekształcenie się światopoglądu mas pracujących. Generowanie heurystycznej zdolności szerokich mas jest najważ11

S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka, Kraków – Wrocław 1984, s. 198.
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niejszym zadaniem stojącym przed inteligencją. Jeśli więc światopogląd jest zdolnością rozumienia otaczającego nas świata i siebie samych, to umiejętność, jaką stanowi jego uzgodnienie
z odkrywanymi regularnościami i niwelowanymi niedostatkami staje się fundamentalną zasadą
dojrzałego podmiotu.
Przeniesienie zainteresowania z atrybutów świata w obszar działań człowieka oraz postawy
jaką wobec świata przyjmują indywidua jest konsekwencją założenia o twórczej roli podmiotu. Tym samym podmiot właśnie współkształtuje jakość relacji przebiegających pomiędzy
nim samym a bytem – relacji, w której to człowiek jest stroną aktywną, regulatywną i autonomiczną. Stąd przekonanie o tym, że nie istnieje jakaś gotowa realność, że człowiek nieustannie – poprzez pracę – przekształca świat tworząc właśnie swoją rzeczywistość. Tworzenie
to, oczywiście musi wypełniać świadomość celu, który nadbudowany może być jedynie na
fundamencie samoświadomości człowieka.
Ta samoświadomość to między innymi rozpoznanie siebie w perspektywie dziejów a także
przyszłych zadań, jako elementu społeczno-historycznej rzeczywistości. Należy przy tym
pamiętać, że my sami, choć dzieje współtworzymy, to jesteśmy też ich efektem. Historia
ukształtowała nas, jesteśmy jej „wytworem” - zwłaszcza zaś nasza świadomość, psyche, które
tym są w istocie swojej, czym czyni je bieg tej historii, ich udział w niej 12. Z historii jesteśmy „ulepieni”,
ale nie może ona dla nas stanowić gotowego rezerwuaru środków i rozwiązań. Świadomość
obrazowana historycznie winna generować działanie przekraczające tradycję – tylko wtedy
można będzie uniknąć stagnacji i stać się istotą kreatywną. Ale to kształtowanie przebiega
nieustannie, ponieważ dusze nowoczesne napotkały na drodze swej alternatywę: zginąć albo przywrócić,
odzyskać, stworzyć na nowo taki stosunek do świata, aby on i nasza działalność w nim miały znów wartość,
cel i znaczenie13.
Aby więc uporządkować świat, przywrócić mu rozpoznawalną hierarchię, która podda się
twórczej aktywności człowieka należy wcześniej ład wprowadzić w obszar duszy. Na przeszkodzie takiego „porządkowania” duszy stanąć mogą tkwiące tam sprzeczności uniemożliwiające realizację idei odrodzenia kultury. Ale pustkę duchową niełatwo wypełnić. Można
zmagać się z rzeczywistością, lecz w konsekwencji przegrać, skapitulować – to sytuacja polskiej „elity” ducha. Można nieustannie wypowiadać okrutnemu światu wojnę i bez względu na
konsekwencje, heroicznie stawiać na szali wszystko – to z kolei sytuacja Stanisława Przybyszewskiego, lecz można też znaleźć trzecią, bezpieczną drogę, którą Brzozowski ironicznie
określa mianem „prawdziwego odwrócenia wartości”, co stało się udziałem Miriama. To on

12
13

S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, Tom 1, Kraków 1997, s. 18.
S. Brzozowski, Zagadnienia sztuki i twórczości, w: Tenże, Kultura i życie, Warszawa 1973, s.71.
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bowiem słabość uczynił mocą, zaś siłę słabością. Zarzut więc formułowany wobec Miriama
dotyczy bezwolności i indolencji, które to stanowią konsekwencje jego artystycznych haseł:
Nauczył artystów polskich, że swoboda jest to swoboda od świata, a nie zaś swobodne nim władanie, zwiastował im dobrą nowinę, że swobodę tę posiadają lub posiadać mogą oni już dziś, byle tylko zrozumieli, że
polega ona na odwróceniu się od wszystkich zadań, jakie rzeczywistość nam przed oczy stawia 14. Postrzegany jest on przez Brzozowskiego jako ten, który artystów nauczył „żyć nicością i bawić się
nią”, zaś sztukę pozbawił jej autentycznej mocy. Dał tym samym asumpt do bezpłodnego
zmagania się z pozorem absolutu i odwiódł sporą grupę artystów od rzeczywistego fundamentu sztuki – od życia. Wnioski nasuwają się same.
Wartości estetyczne dzieła sztuki mogą ujawnić talent twórczy, mogą utwierdzić nas
w przekonaniu, że obcujemy z przedmiotem godnym naszych zachwytów, czy rozterek. Ale
dla Brzozowskiego ocena dzieła nie wyczerpuje się w takim estetycznym sprawozdaniu. Wymaga ona jeszcze uwzględnienia krytycznej pracy odwołującej się do kryteriów pozaestetycznych. Jak pisze Brzozowski, sztuka to miejsce, w którym duch może realizować to wszystko,
co w świecie realnym go ogranicza, może nawet przekraczać życie, stawiać się ponad nim. Nie
oznacza to jednak, że staje się życiu obca, czy wroga. Wręcz przeciwnie, ujawnia mu poza
wszelką determinacją jego atrakcyjność i wolność. Sztuka to królestwo możliwości – póki
więc jej swoboda nie będzie ograniczana wąskim horyzontem ducha, kondycja jej się nie
zmieni15.
Będzie nadal aktywizowała ludzką kreatywność i wspierała życie. Siła artystycznej twórczości jest skorelowana przecież z wolnością ducha. On przez sztukę przemawia, co znaczy,
że w niej całe spektrum ducha winno się odbijać. Każda treść w dziele sztuki objawiona jest stworzona, a więc gdy o ocenę dzieła sztuki idzie, należy pytać nie tylko o wyrafinowanie odbicia, nie tylko
o rzadkość, wyjątkowość rzeczy odbijanych […], ale o prawdziwe znaczenie wytworzonej w dziele sztuki
treści, o jej głęboką duchową wartość16. Stąd nie wyłącznie zachwyt nad estetyczną przyjemnością
z obcowania z dziełem sztuki płynącą, winien rozstrzygać o jego wartości, ale także to, co
kwalifikacje talentu i atrakcyjnej formy przekracza, co głęboki sens (a właściwie: wszystkie
sensy) odsłania. Zwłaszcza, jak postuluje Brzozowski, winna ona odsłaniać moralną stronę
naszego życia. Sama zresztą musi podlegać takiej kwalifikacji, gdyż nie tylko świat ludzki
opisuje, ale też go współtworzy. Zawiera w sobie więc ów aksjologiczny moment sądu
14
15

16

Tamże.
Sztuka stanowić może tutaj antropologiczny wzorzec takiego „wypracowywania” wolności. Jak zauważa Tomasz
Turowski, walka jednostek o autentyczność, to równocześnie walka o przestrzeń wolności (zob. T. Turowski,
Hermeneutyka autentyczności Stanisława Brzozowskiego, w: Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego,
red. W Słomski, Warszawa 2008, s. 149).
S. Brzozowski, Zagadnienia sztuki i twórczości, dz. cyt., s. 96.
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o epoce, którą ilustruje, czy egzystencjalnym horyzoncie, który otwiera. W tym znaczeniu jest
to poważny wysiłek kształtujący rzeczywistość społeczną, nie zaś kolejna forma eskapizmu.
Tutaj właśnie znajdziemy oś krytyki modernistycznej formacji, którą przeprowadza Brzozowski.
Modernizm w rzeczy samej uznać możemy za okres poszerzonej refleksji dotyczącej pojęcia podmiotowości oraz ryzykownych prób ponownego ukonstytuowania nowoczesnego (bo
zanurzonego już w ambiwalencji) i tragicznego indywiduum. Choć bowiem przyjęta periodyzacja dzieła Brzozowskiego17 zakłada stopniowe dystansowanie się wobec nowoczesnej
podmiotowości, której koleje śledził przecież badając polski romantyzm, czy też sięgając
w celu przezwyciężenia polskiej słabości (niemocy ducha) do propozycji Fryderyka Nietzschego, to do końca w polu jego zainteresowania pozostanie badanie przyczyn tak kiepskiej
kondycji nowoczesnego człowieka. Niezależnie od wzbogacenia (rozbudowania) społecznego
kontekstu nurtować go będzie pytanie o możliwość emancypacji jednostek, o szanse intelektualnego rozwoju i osiągnięcia psychologicznej dojrzałości. Zwłaszcza na polskim gruncie,
który od początku związany był z szeregiem klęsk i cierpieniem, pytanie o szanse na swobodny rozwój indywiduum skonfrontowane z refleksja nad zbiorową podmiotowością musiało
brzmieć szczególnie kuriozalnie, zmuszając do samooceny i zdystansowania.
To zestawienie swój krytyczny zamysł odkrywało dość wcześnie – w Legendzie Młodej Polski
będzie Brzozowski demistyfikował słabość woli wspólnotowej przeciwstawiając ją indywidualizmowi silnej nietzscheańskiej woli i próbując w tej ostatniej skontekstualizowanej społecznie
odnaleźć ostateczny fundament twórczej siły. Dlatego też sięgał w tym celu do dyskursów
podejrzeń – nietzscheanizmu, freudyzmu, czy marksizmu. One bowiem umożliwiły zrewidowanie wiedzy o podmiocie i ponowne jego ukonstytuowanie. W podobny sposób posłużył
Brzozowskiemu brytyjski romantyzm, aby ukazać intelektualną możliwość przepracowania
nihilizmu w celu zintensyfikowania poszczególnego istnienia18.
Jak pisał Ostap Ortwin w przedmowie do Głosów wśród nocy: Literatura angielska była dla
Brzozowskiego wzorem praktycznym nie tylko intensywnej kultury życia duchowego, ale zarazem szkołą
dobrego sumienia, nauką wiary w zasadność i uprawomocnienie celów, zadań i dróg jego działalności pisarskiej, kursem pogodnego zaufania do samego siebie, do samoistności swej pracy umysłowej, odrębności swych

17
18

Zob. przypis nr 1.
Pisze o tym obszernie Agata Bielik-Robson w posłowiu do Głosów wśród nocy, jednocześnie zauważając, że idiom
Podejrzenia nie został stworzony wyłącznie po to, by rozprawić się z romantycznym idolem suwerennego Ja. Raczej: stworzono go po
to, by pokazać, czy i jak jednostkowa podmiotowość jest jeszcze możliwa, nie tylko w sferze pobożnej fikcji, lecz także w niesprzyjających warunkach odczarowanej rzeczywistości (A. Bielik-Robson, Syndrom romantyczny albo przeczucie nowoczesności czerpane z lektury angielskich romantyków, w: S. Brzozowski, Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej, Warszawa 2007, s. 297).
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zainteresowań, osobliwości zagadnień i samorodnej oryginalności ich rozwiązań 19. W tych ostatnich, intensywnych pomimo choroby, latach pracy Brzozowski próbuje wykroczyć poza krytykę
polskiej inteligencji i przypadłości modernistycznej kultury w stronę konstrukcji „pozytywnego stanowiska”, które przedstawiłoby pełne organom jego myślenia.
Bezproduktywność kontemplacyjnego indywidualizmu, któremu w początkach swej twórczości Brzozowski sekundował, wraz z dekadenckim, czy wręcz nihilistycznym odczytaniem
konsekwencji kultury modernistycznej doprowadziły go do zdynamizowanej koncepcji twórczej indywidualności, która jedynie poprzez czynne przeobrażanie rzeczywistości mogła manifestować swoją siłę. Powracające nieustannie pytanie o możliwość emancypacji jednostek
zdaje się potwierdzać takie odczytanie jego dzieła, w którym indywidualny pierwiastek do
końca odgrywać będzie znaczącą rolę.
Dzieło sztuki staje się o tyle atrakcyjne dla Brzozowskiego, o ile odzwierciedla ono geniusz
twórcy świadomego ogromnej mocy artystycznej praxis oraz jest w stanie urzeczywistnić
drzemiącą w nim kulturotwórczą energię – tym sposobem może wpłynąć ono na sferę wartości obejmowanych przez ludzkie życie. Sztuka bowiem poza estetycznym posiada jeszcze
społeczno-moralny sens. Redukowanie sztuki jedynie do wartości estetycznych prowadzi w
konsekwencji do bezpłodnego estetyzmu, który piętnował Brzozowski wśród młodopolskich
twórców.
Zgodnie więc z tezą Brzozowskiego, iż to, co człowiek nazywa realnością, rzeczywistym
światem, jest zawsze albo zadaniem postawionym przez życie, albo usiłowaniem rozwiązania go
i dopełnienia; albo wezwaniem do twórczości, albo twórczością samą20, zadanie jakie stawia on przed
światłą częścią społeczeństwa sprowadza się do zaktywizowania wspólnego wysiłku nie jedynie na gruncie intelektualnych potyczek z tajemniczością świata, ale przede wszystkim staje się
wezwaniem do modyfikującego działania, które swą najbardziej efektywną postać zyskuje
pośród artystycznych praktyk.
Summary

According to the diagnosis of Stanisław Brzozowski, we should make effort of standing up to the overwhelming crisis of the collective will already on the individual level. There, in an individual human life, all
diseases, illnesses of societies are manifesting - there we should also search for these problems for the remedy.
Therefore individual effort, work on the self-improvement, it admission to the community labour, of which
breaking a cultural deadlock would be a purpose.
19
20

O. Ortwin, Przedmowa, w: S. Brzozowski, Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej,
Warszawa 2007, s. 29.
S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka, Kraków – Wrocław 1984, s. 165.
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The art was entangled into this work similarly as every other form of the human activity. However more
serious purposes were presented with artists - instead of to be a constant source of amusement they should
provoke to the self-development. The work of art is enough essential, to what extent it is reflecting the creative
genius - the author conscious of the huge artistic praxis power is able to release the creating culture energy
stored up in the art.
On this area Brzozowski, coming to the educational ideals of Nietzsche (Bildungsidee), Marks or aesthetic
notions of early German Romanticism had proven himself a thinker of exceptional acumen.
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Henryk Elzenberg i Stanisław Brzozowski – moc indywidualizmu we współczesnej filozofii polskiej
Henryk Elzenberg and Stanislaw Brzozowski ‒ that’s the strength
of individuality in the contemporary polish philosophy
Key words: Henryk Elzenberg, Stranislaw Brzozowski, individualism in polish philosophy, feeling of
alienation and loneliness
Na polską filozofię pierwszej połowy XX wieku znaczący wpływ wywarły dominujące
wówczas w nauce światowej tendencje: neopozytywizm oraz filozofia analityczna. Rodzimi
filozofowie stopniowo zaczęli odchodzić od filozofii narodowej na rzecz filozofii uprawianej
metodycznie z zachowaniem wymogów krytycyzmu naukowego. Zanegowano metafizycyzm,
irracjonalizm, pojawiła się zaś filozofia naukowa poszukująca w filozofii jedynie tego, co da
się stwierdzić bezspornie, jasno i ostatecznie. Poszukiwano zatem jedynej i pewnej metody
filozoficznej (wyrazem tych dążeń był psychologizm oraz logicyzm). W 1895 roku we Lwowie pojawił się ukształtowany przez wiedeńskie środowiska naukowe Kazimierz Twardowski,
który pragnął na Uniwersytecie Jana Kazimierza kultywować i rozwijać wzorce zaczerpnięte
od F. Brentano. Zamierzał bowiem wypracować nowe sposoby uprawiania filozofii w oparciu
o wymogi naukowej ścisłości. Choć program filozofii naukowej istotnie wpłynął na kształt
i rozwój polskiej filozofii współczesnej, to jednak nie był jedyną drogą jej uprawiania. Swą
twórczość filozoficzną w oprawie dalece wychodzącej poza kryteria naukowości prowadziło
wielu niezależnych a przy tym wybitnych, nietuzinkowych i uznanych dziś filozofów.
Nie utożsamiali się oni z żadna konkretną szkołą ani kierunkiem filozoficznym, a wręcz
przeciwnie pielęgnowali swą odrębność i niezależność intelektualną. Henryk Elzenberg pisał,
że Prawdziwa, mocna indywidualność ludzka jest jak gwóźdź diamentowy, wbity prosto w kosmos na wieki
wieków, bez podłożonych zabezpieczających tekturek. Takimi diamentami usiane jest dno wszechistnienia,
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jak przestwór nocny gwiazdami; nic ich nie łączy prócz tego, że są właśnie takie mocne i wbite – i to jest ich
wielkopańska wspólnota1.
Takim gwoździem diamentowym w filozofii polskiej był zapewne sam Elzenberg. Jednakże i przed nim wielu filozofów przejawiało tego typu tendencje w swej postawie naukowej.
Jednym z nich był Stanisław Brzozowski. Choć filozofów tych dzieliła różnica pokoleniowa,
to wbrew pozorom bardzo wiele ich jednak łączyło. Przede wszystkim obaj silnie zaznaczyli
na tle swej epoki własny indywidualizm poglądów i twórczych aspiracji. Z tym, że Elzenberg
był diamentem indywidualizmu, który miał możliwość szlifować się przez lata (przede
wszystkim w ogniu swych polemik), z kolei Brzozowski pozostał diamentem do końca nieoszlifowanym, zgasł bowiem przedwcześnie pokonany przez nieuleczalną chorobę 2.
Czy indywidualizm zawsze łączy się z osamotnieniem?
Henryk Elzenberg głosił kult indywidualizmu, który niejednokrotnie eksponował w swych
pismach. Sformułował nawet tezę, że indywidualizm w najwyższej postaci (tzw. arystokratyczny) dotyczy tylko nielicznych, wiąże się zatem nierozerwalnie z pewnym niezrozumieniem, osamotnieniem, a często nawet z ostracyzmem społecznym. Człowiek-indywidualista
to jednostka, którą wyróżnia tzw. cecha wartościotwórcza. Według tego filozofa bowiem
tylko takie jednostki mogą zbliżyć się do świata tworów prawdziwie wartościowych, które są
najcenniejsze dla człowieka. To w jednostkach, a nie w zbiorowości ludzkiej upatrywał zatem
możliwość realizacji tego, co najważniejsze. W swych konspektach do wykładów o indywidualności pisał, że: jedynie stany psychiczne jednostek i jednostki same mogą być wartościowe 3. W związku z
tym uważał, że zbiorowość może posiadać jedynie wartość dystrybutywną (np. ze względu na
posiadanie wielu wartościowych członków). Tego typu „arystokraci ducha” zaś to wybrańcy,
którzy pozostają każdy dla siebie, samotni i rozproszeni 4. Posiadając poczucie własnej wyższości,
wychodząc poza zbiorowość, dają wyraz swego indywidualizmu w tworzeniu i unikaniu stania
się pospolitymi. Za taką jednostkę Elzenberg uważał niewątpliwie samego siebie i na tej podstawie starał się także tłumaczyć towarzyszące mu stale poczucie osamotnienia, niezrozumienia i niejednokrotnie odrzucenia.
Poczucie marginalizacji i osamotnienia towarzyszyło zarówno Elzenbergowi jak i Brzozowskiemu już od wczesnego dzieciństwa. W konsekwencji uczucia wyobcowania, braku
wsparcia, niezrozumienia, braku więzi rodzinnej, miłości i troski rodzicielskiej wpłynęły zna1
2
3
4

H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Toruń 2002, s. 291-292.
S. Brzozowski zmarł na gruźlicę w wieku 33 lat.
Materiały Archiwalne Henryka Elzenberga, Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, sygn. III-181,
teczka nr 132, k. 6.
Tamże, k. 10.
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cząco na ich postawy i osobowości w życiu dorosłym. Elzenberg nie zdążył zaznać rodzinnego ciepła, rodzicielskiej bliskości czy opieki. Został bowiem osierocony już we wczesnym
dzieciństwie (w okresie niemowlęcym zmarła jego matka, w wieku 13 lat stracił zaś ojca). Już
w wieku 9 lat został zaś oddany pod opiekę ciotki i wysłany do Szwajcarii. Od wczesnych lat
dziecięcych przebywał zatem zagranicą, gdzie pobierał nauki, a więc z dala od rodzinnego
domu. Przeżycia te miały zapewne wpływ na jego dalsze życie. Mieczysław Wallis, wieloletni
przyjaciel filozofa pisał o tym następująco: Nie zaznał ciepła domu rodzinnego, co później przez całe
życie odczuwał jako krzywdę5. Sam filozof wspominał nawet o gnębiących go w młodości myślach samobójczych. Być może, ten rys osobowości odziedziczył po ojcu, który (jak zaświadcza Mieczysław Wallis w jednej z notatek poświęconych Elzenbergowi), miał pewne rysy
psychopatyczne objawiające się długotrwałymi stanami depresji6. Być może dlatego też nie
udało mu się stworzyć udanego związku z poślubioną przezeń Marią Radoską, pozostał także
bezdzietny.
Podobnie Brzozowski doświadczył w dzieciństwie niedostatku uczuć rodzicielskich, wychowywany był w rodzinie o konserwatywnym podejściu do wychowania i obyczajów. Sposób, w jaki był traktowany przez apodyktyczną matkę i ojca alkoholika, zubożałego ziemianina destrukcyjnie wpłynął na jego emocjonalność i postawę w życiu dorosłym. Witold Mackiewicz pisze następująco: Okres młodości Brzozowski wspominał […] źle. Przytłaczała go atmosfera,
jaka panowała w rodzinie, przepojona kultem klerykalno-szlacheckiej tradycji. Ograniczało to swobodę
myślenia, ponadto Brzozowski głęboko przeżywał brak więzi rodzinnej i uczuć, których niedostatek przypisywał szczególnie matce, kobiecie powściągliwej, surowej i despotycznej w kontaktach rodzinnych. […] Brzozowski, jak później zatytułuje jedną ze swoich książek, będzie się czuł »sam wśród ludzi«, nie potrafi
w stosunkach międzyludzkich wykroczyć poza dwa skrajne stany emocjonalne: miłość i nienawiść. Brak
współpracy na co dzień, brak zwyczajnych, bezpośrednich, ludzkich stosunków opartych na wzajemnym
zaufaniu i życzliwości sprawi, że ludzi będzie traktował jak obiekty i bezbarwne postaci7. Negatywny
wizerunek rodziców kreśli także filozof w swym „Pamiętniku”. Czytamy w nim co następuje:
Rodzice moi byli oboje, w różnej postaci, rozbitkami szlacheckiego rozkładu: z tradycjami zamożności
i majątku, bez tradycji pracy, z osłabionym lub zanikającym poczuciem rzeczywistości, celów i uczuć ogólnych8. Szczególnie emocjonalnie i pejoratywnie ujmuje jednak wpływ matki na swój rozwój
i życie, podkreślając jak wiele krzywd zaznał z jej strony. Pisze: Matka moja jest najsilniejszym

5
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Materiały Archiwalne Mieczysława Wallisa, Archiwum Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF
w Warszawie, Rps 15 T. I, k. 5.
Por. tamże, Rps 15 T. I, k. 41.
W. Mackiewicz, Brzozowski, Warszawa 1983, s. 19.
S. Brzozowski, Pamiętnik, Wrocław-Warszawa-Kraków 2007, s. 20.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

66

Henryk Elzenberg i Stanisław Brzozowski – moc indywidualizmu we współczesnej filozofii polskiej

charakterem ludzkim, jaki spotkałem w życiu. Tak ustalonej w swym organizmie, tak bezwzględnej, bez
wysiłki sięgającej po każdy środek, zarówno najniewinniejszy, jak najprzewrotniejszy – zimnej woli trudno
sobie wyobrazić. Paradoks i tragedia tej duszy polegają na tym, że ta straszna siła działa w próżni
i działając w ten sposób przepoiła się nią, stała się prawdziwie demoniczną potęgą wrogą życiu, niszczącą je
w samych korzeniach. Obcowanie z tą kobietą zostawia w duszy pustkę ogołoconą ze wszystkiego – rozpaczliwą. Jej myśli – to, co ona mówi, wnętrze jej odbijające się w słowach, odruchach – robią wrażenie nagiej
zwartej ściany, która idzie – wprost na nas; jest to jakby grób, który wali się na nas. […] Nigdy nie wyleczę
się z tego, co wytworzył, wyziębił, zniszczył we mnie wpływ Matki9.
Zarówno Elzenberg jak i Brzozowski byli także swoistymi outsiderami intelektualnymi
swoich epok. Obaj nie podążali ślepo za dominującymi wówczas nurtami i nie realizowali
założeń programowych własnych epok, podążając raczej drogą własnych ambicji i planów
twórczych, co przekładało się także na pewne poczucie odrzucenia czy wyobcowania
w środowisku naukowym.
Elzenberg był introwertykiem, nawet po trosze ekscentrykiem o inklinacjach perfekcjonistycznych, przejawiającym spory dystans względem otoczenia. Ten charakterystyczny dla
Elzenberga rys osobowości podkreślały osoby, które znały go bliżej. Mieczysław Wallis określał go jako postać odosobnioną, bardzo zamkniętą w sobie, człowieka, który pod pewnymi
względami był zagadką nawet dla swego najbliższego otoczenia, żyjący nade wszystko życiem wewnętrznym,
zwrócony wewnątrz, dążący we wszystkich swych poczynaniach do doskonałości, człowiek, który nie miał
poczucia własnej rzeczywistości otaczającego go świata […], który realne odczuwał jako »zasłonę«, jako
»woal«, poza którym ukrywa się jakaś »metanatura«, schizotyk, introwertyk, przeczuleniec, człowiek niepraktyczny, niezaradny życiowo, nie umiejący »rozpychać się łokciami«, nie miał łatwego życia, nie zrobił
żadnej »kariery«, do końca życia znany tylko niewielkiej garstce intelektualistów 10. Cechował go także
pewien egotyzm w postawie naukowej. Skupiony był raczej na samorozwoju, dążeniu do
doskonałości wewnętrznej i udoskonalaniu własnych koncepcji, aniżeli na ich propagowaniu
w środowisku naukowo-akademickim. Takie nastawienie miało także wpływ na jego relacje z
otoczeniem. Wysokie wymagania moralne, jakie stawiał sobie i innym oraz niechęć do
ustępstw i kompromisów utrudniały mu stworzenie pozytywnych stosunków z otoczeniem 11.
Naturalną konsekwencją takiej postawy było też to, że nie skupiał swej uwagi na zjednywaniu
sobie środowiska akademickiego. Mimo że nie zależało mu na szerokiej popularności, na

9
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Tamże, s. 170-171.
Materiały Archiwalne Mieczysława Wallisa, Archiwum Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF
w Warszawie, Rps 15 T. I, k. 32, 34, 37, 38, 39.
Por. tamże, Rps 15 T. I, k. 80.
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rozgłosie, na oklaskach, to jednak bolało go to, że był tak mało znany, nawet wśród polskiej
elity intelektualnej12.
Niejednokrotnie podkreślał także własne poczucie wyobcowania i niepewność siebie.
Ubolewał głęboko nad własną nieumiejętnością porozumienia się z otoczeniem i przekazania
własnych treści wewnętrznych. W jednej ze swych notatek pisał następująco: Myślałem niedawno […] o swojej niezdolności narzucenia swojego sposobu odczuwania i myślenia, − i o tem, że związane jest
to ściśle z mojem ciągłem teoretycznem uzasadnianiem tego sposobu myślenia i odczuwania i tłumaczeniem go
ludziom: jedno i drugie − niezdolność narzucenia i potrzeba uzasadniania ma swe źródło w niepewności
siebie13. Co więcej, przyznawał dalej, że jego myśl filozoficzna była właśnie wynikiem tego
stanu wewnętrznego. Pisał o tym następująco: Wszelka wogóle teorja, przynajmniej w tych moich
dziedzinach, estetyki, etyki, filozofii życia i filozofii wartości, zdaje się być wyrazem niepewności siebie 14.
Z kolei jeśli chodzi o autora „Samego wśród ludzi” to M. Wyka podkreśla, że także Życie
Brzozowskiego przebiegało poza jakąkolwiek wspólnotą – czy to umysłową, czy artystyczną. Nie interesowała go, z przyczyn oczywistych (choroba), bohema jako możliwość istnienia we wspólnocie emocjonalnej, nie
współtworzył w zasadzie programów […], nie był sympatykiem żadnego literackiego ugrupowania15. Brzozowski spotkał się z także z silnym ostracyzmem środowiska naukowego oraz społecznym,
związanym z jego działalnością polityczno-publicystyczną, który być może nawet ostatecznie
przezeń niezawiniony odcisnął niezatarte piętno na jego dalszej działalności twórczej i życiu
osobistym. Chodzi mianowicie o zarzut bycia płatnym agentem policji carskiej, tzw. ochrany.
Witold Mackiewicz okoliczności tego zajścia opisuje następująco: W kwietniu 1908 r. na rodzinę
Brzozowskich spada kolejny cios. »Czerwony Sztandar«, organ SDKPiL […] ogłosił spis płatnych agentów
ochrany, z nazwiskiem Stanisława Brzozowskiego, pseudonim policyjny »Goldberg«. Listę agentów nadesłał
Centralny Komitet Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. Informację o »zdemaskowaniu szpiega«
przedrukowują niemal wszystkie pisma polskie 16. To wydarzenie wpłynęło negatywnie na wszystkie
sfery aktywności Brzozowskiego. Wywołało spore poruszenie opinii publicznej, pisarzy
i intelektualistów. Rozpoczęło wręcz nagonkę na filozofa. Pojawiło się wówczas wiele bezwzględnie szkalujących go publikacji, m.in. we lwowskim „Głosie”. Jak pisze Ryszard Palacz:
Jedynie na podstawie publikacji tego spisu agentów i wyznania byłego pracownika Ochrany, prawie jednogłośnie Brzozowskiego uznano zdrajcę sprawy narodowej, idei socjalistycznej oraz zwykłego szpiega, skazując na
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Por. tamże, Rps 15 T. I, k. 82.
Materiały Archiwalne Henryka Elzenberga, Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, sygn. III-181,
teczka nr 5, k. 1.
Tamże, k. 1.
M. Wyka, Wstęp, (w:) S. Brzozowski, Pamiętnik, dz. cyt., s. XX.
W. Mackiewicz, Brzozowski, dz. cyt., s. 32.
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wieloraką, bo polityczną, narodową i obywatelską banicję17. Brzozowski przebywający wówczas we
Florencji bardzo dotkliwie odczuwał to odrzucenie także ze strony mieszkających tam Polaków. Stanisław już do końca swych dni nie uwolnił się od oskarżeń, o co usilnie zabiegał,
m.in. żądając zwołania sądu, pisząc liczne oświadczenia. Sprawa winy Brzozowskiego nie
została zresztą ostatecznie rozstrzygnięta do dziś. Wiele jednak wskazuje a to, że publikacja
owej listy agentów ochrany była tylko zwykłą prowokacją polityczną 18. Niemniej jednak
oskarżony o zdradę narodu Brzozowski głęboko przeżył ten społeczny ostracyzm. Jak pisze
Marta Wyka jego reakcją na zaistniałą sytuację było ostatecznie to, że: wybiera izolację i odosobnienie, aby w samotności budować swoją wieżę z kości słoniowej, wznoszoną z przygód i zagadek umysłu 19.
Podobnie jak Elzenberg zatem skłaniał się ku tworzeniu i analizie własnych tworów wewnętrznych. I podobnie też jak w przypadku autora Kłopotu z istnieniem przepaja go w tym
dążeniu pewien egotyzm, nieobca jest mu również pycha, arystokratyzm ducha, poczucie bezwzględnej
misji20.
Zresztą także Elzenberga spotkało podobne, do dziś nie do końca rozstrzygnięte, co do
słuszności i zasadności stawianych zarzutów upokorzenie, tyle, że na forum akademickonaukowym, które jednak zaważyło także na jego życiu zawodowym, a w pewnym sensie
i osobistym. Mianowicie w 1929 roku Tadeusz Czeżowski próbował ściągnąć Elzenberga do
Wilna na katedrę filozofii (po W. Lutosławskim) Uniwersytetu Stefana Batorego. Zamysł ten
choć spotkał się z przychylnością środowiska akademickiego i naukowego, to jednak ostatecznie nie powiódł się. Stało się to za sprawą profesora romanistyki, ówczesnego dziekana
Wydziału Humanistycznego Glixelliego, który wystąpił z ostrą krytyką dokonanej przez filozofa recenzji podręcznika do nauki języka francuskiego Le live de la France pour les classes superieures des lycćes autorstwa A. Rouxa i K. Mellerowicza (Wyd. Gebethner & Wolff, Warszawa
1925)21. Glixelli zarzucił Elzenbergowi, że jego pozytywne opinie o wartości i poziomie recenzowanej książki są niesłuszne, a to z kolei podważa wiarygodność jego kompetencji naukowych i źle świadczy o podejściu do pracy naukowej w ogóle22. Choć Elzenberg próbował
(poinformowany lojalnie o zarzutach dziekana przez Czeżowskiego) bronić się i ripostować,
ostatecznie jego kandydatura przepadła na Radzie Wydziału. Wiele przemawia jednak za tym,
że Glixelli działał w ten sposób, gdyż zależało mu nie tyle na tym, by stanowisko objął ktoś
17
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R. Palacz, Klasycy filozofii polskiej, Warszawa, Zielona Góra, 1999, s. 245.
Por. tamże.
M. Wyka, Wstęp, s. 7, s. XXI.
Tamże.
Materiały Archiwalne Tadeusza Czeżowskiego, Dział Zbiorów Specjalnych, Biblioteka UMK w Toruniu, teczka
Rps nr 1616/III 2, k. 37.
Por. tamże, por także R. Jadczak, Przyczynek do biografii Henryka Elzenberga, „Przegląd Humanistyczny” 1992, nr 4,
s. 130.
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rzeczywiście kompetentny, ile na przeforsowaniu własnego kandydata. Na pewno jednak
wydarzenie to ugodziło w dumę filozofa i dotknęło go boleśnie. Sprawa przecież rozeszła się
w środowisku naukowym i mogła mu trwale zaszkodzić. Dlatego sam pisał nawet do Czeżowskiego, by nie zabiegał dalej o etat dla niego.
Indywidualizm w twórczości i formie wyrazu
Obaj filozofowie nie obawiali się także wystąpić ponad założenia i wyznaczniki programowe swoich epok, często idąc w swych dokonaniach twórczych niejako pod prąd wobec
dominujących trendów w nauce. Szczególnie Elzenberg, który walce o możliwość realizowania się w wybranych przez siebie obszarach twórczych oraz własnego sposobu wyrażania
treści filozoficznych poświęcił całe swe życie. Obu filozofów łączy zatem bezkompromisowość i determinacja w dążeniu do obrony i uzasadnienia swych poglądów. Wyrazem takiej
postawy było ich silne nastawienie polemiczne, które stanowiło wręcz ich indywidualny wyróżnik. Przykład postawy polemicznej Elzenberga dowodzi, że prowadzenie polemik jest
i powinno być istotnym elementem działalności naukowo-badawczej. Jego zdaniem, sama
filozofia to obszar walki, ścierania się różnorodnych stanowisk i poglądów. Bez ich konfrontacji nauka ta mogłaby ulec stagnacji, a nawet regresowi. Pisał zatem: Stan filozofowania jest
stanem wojny. Nie dajmy się omamić pozorom: stosunki między filozofami mogą być jak najbardziej kurtuazyjne, – nie przeszkadza to, że są walką, walką o światopogląd, a więc o życie. Kto się w tej walce nie broni,
to znaczy nie atakuje, ten ginie: odebrane mu zostaje oblicze własne i zostaje starty z oblicza ziemi23.
W poddaniu zewnętrznej krytyce własnych poglądów widział także Elzenberg nie tylko możliwość sprawdzenia, na ile są one na krytykę odporne, ale także ich rozwoju. Poza tym szansę
doskonalenia własnych koncepcji filozof ten dostrzegał także w negacji poglądów odmiennych czy wręcz antagonistycznych. Dlatego wchodził w liczne polemiki, wysuwając wiele
stwierdzeń krytycznych nie tylko wobec ówczesnego środowiska filozoficznego (szczególnie
reprezentantów szkoły lwowsko-warszawskiej), ale także humanistów − ludzi sztuki oraz
literatury24. Elzenberg jako filozof szczególne upodobanie znalazł bowiem w etyce, estetyce,
aksjologii i filozofii kultury. Dziedziny te nie były jednak wówczas najbardziej cenionymi w
filozofii, pojawił się bowiem wówczas paradygmat filozofii naukowej, w której przeważały
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H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 390.
Jedną z ciekawszych polemik pozafilozoficznych jest Elzenbergowska polemika z artykułem Czesława Miłosza
Obowiązek, który ukazał się po raz pierwszy w „Gazecie Codziennej” 28 marca 1940 roku. Tekst polemiczny Elzenberga został napisany w tym samym roku, opublikowany został zaś dopiero w 1997 roku w czasopiśmie
„Znak". Por. C. Miłosz, Obowiązek, „Znak" 1997, nr 12, s. 56-58; H. Elzenberg, „Obowiązek” Miłosza: próba dyspozycji, tamże, s. 59-63; Tenże, „Obowiązek" Miłosza. Fragmenty konspektu pierwszego, tamże, s. 63-65, B. Wolniewicz,
Elzenberg o Miłoszu, tamże, s. 66-72.
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dociekania natury epistemologicznej, logicyzm, panował kult ścisłości, jednoznaczności,
jasności i precyzji terminologicznej. Bez względu na to, Elzenberg jednak z zapałem oddawał
się tworzeniu własnego systemu tzw. aksjologii ogólnej. W swej twórczości częstokroć występował też przeciwko odrzucaniu w filozofii tego, co niejasne, nieścisłe, niedopowiedziane,
a co stanowiło podstawę metodologicznych założeń dominującej wówczas w filozofii polskiej
szkoły lwowsko-warszawskiej. Elzenberg przekonywał, że filozofia nie tylko nie powinna
negować tego, co wykracza poza precyzyjne i ściśle naukowe metody weryfikacji, ale wręcz
powinna podejmować takie właśnie „oporne” problemy. To właśnie one są najczęściej najważniejsze. Pisał o tym także w swoim dzienniku: Dążenie do możliwie największej [...] jasności,
niedwuznaczności, precyzji wysłowienia się jest rzeczą dobrą, w myśleniu teoretycznym i w sytuacjach uchodzących za »normalne« wprost nakazaną. Jednym [...] z najgorszych fałszów, jakie można głosić, a które wciąż
się głosi, to że jeśli się coś nie da powiedzieć jasno, niedwuznacznie, z precyzją, nie należy tego mówić w ogóle.
Twórcze pomysły stale przychodzą w postaci, która te zalety wyklucza; maksymalna precyzja zawsze
i wszędzie, to jest urojenie maniaków25. Dlatego też uznał, że w dążeniu do prawdy i wiedzy sam
strach przed popełnieniem błędu jest zjawiskiem o wiele bardziej katastrofalnym w skutkach
aniżeli jego popełnienie. Może on bowiem hamować rozwój filozofii, nauki, tłamsić ludzką
kreatywność i naturalną ciekawość świata. Wyrażał także głęboki sceptycyzm do proponowanej przez Łukasiewicza metody filozoficznej, odwołującej się do metody logiki matematycznej (dedukcyjnej oraz aksjomatycznej)26. Obcy był mu także wszelki formalizm (szczególnie
logiczny). Argumentował następująco: Dawniej miałem tę ambicję, żeby myśl swoją zamknąć w jakieś
ostateczne formuły, ująć ją w szereg prawd, których mógłbym się trzymać. Za braki dyskwalifikujące [...]
uważałem niezgodność dwóch wypowiedzi [...]. Dziś wiem, że każda wypowiedź unaocznia tylko pewien
aspekt mej myśli [...], która tylko poprzez sprzeczności [...] w ciągłych przybliżeniach, przemianach [...]
zdoła ujawnić treść swą istotną, nie dającą się zamknąć w formuły 27. Sam opowiadał się za aforystyczną i obrazową formą wyrazu treści filozoficznych. Co więcej, jak zauważa Włodzimierz Tyburski, Elzenberg wyrażał pogląd, zgodnie z którym we wszelkich dociekaniach ważne jest,
by wszystkie sensowne możliwości rozumienia oraz interpretacji świata i człowieka pozostawić otwarte. Nie należy zatem dążyć do ostatecznych, jednoznacznych rozstrzygnięć i wyników. Filozof podzielał bowiem pogląd, zgodnie z którym człowiek realizuje się najpełniej
w samym myśleniu aniżeli w jego wynikach28.

25
26
27
28

H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 454.
Por. L. Hostyński, Układacz tablic wartości, Lublin 1999, s. 279.
H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 305.
Por. W. Tyburski, Elzenberg, Wiedza Powszechna, Warszawa 2006, s. 20.
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Z kolei jeśli chodzi o Brzozowskiego, to Witold Mackiewicz pisze o rysie polemicznym jego postawy naukowo-twórczej następująco: To już jest styl Brzozowskiego. Drapieżny i napastliwy
wszędzie, gdzie stoi ktoś na drodze29. W swych pismach filozof ten analizował, oceniał
i krytykował wiele zjawisk, i tendencji społeczno-kulturalnych ówczesnej Polski. Był zresztą
bacznym obserwatorem i komentatorem nastrojów i przemian społecznych nie tylko w kraju.
W. Mackiewicz zauważa, że Brzozowski dostrzegał wyraźniej niż inni atmosferę przesilenia ideologicznego i umysłowego w Europie i atmosferę tę wiązał także z sytuacją historyczną oraz kulturową własnego
narodu30. Atakował modernistyczną wizję dekadentyzmu, demaskował polską mitologię narodową. Należy podkreślić, że okres modernizmu w Polsce łączył się początkowo z pewną
oczywistą dominacją pesymizmu. Jak pisze Roman Padoł: Przełom wieków –wieku XIX i XX –
w Polsce rodził dwojakie postawy. Najpierw zbliżający się koniec wieku wiązał się ze skrajnym pesymizmem, rezygnacją, z przeświadczeniem o nieuchronności zła i cierpienia. Modernistyczna poezja – w tej
pierwszej fazie – bardzo w bardzo sugestywny sposób mówi o niepewności celów, odrzuca sens ludzkiego
istnienia, przeczy wszelkim wartościom. Dominujące jest przekonanie, że nie ma już żadnej nadziei »dla
człowieka końca wieku«31. W związku z tym postawa Brzozowskiego stanowiła niejako naturalną reakcję przeciwstawiającą się takim nastrojom i tendencjom. Zresztą w wieku XX stopniowo zaczęły pojawiać się i wzrastać postawy aktywizmu i buntu. Należy to wspomnieć
także o wpływie określonych stanowisk filozofii światowej, wśród których szczególnie silnie
zaznaczyła się filozofia Nietzschego głosząca postulat przewartościowania wszystkich wartości, przyjęcia aktywnej postawy wobec świata. Także na Brzozowskiego silny wpływ wywarła
myśl niemieckiego filozofa. W takich okolicznościach narodziła się jego „filozofia pracy”,
jako koncepcja działalności kulturotwórczej 32 wzmagającej ludzką moc, która ma przeobrazić
nie tylko jednostkę, ale cały naród, zbiorowość ludzką. R. Palacz podkreślając indywidualizm
tej koncepcji pisze następująco: Brzozowski podkreślał nieustannie w swej twórczości ideę […]: istnieje
związek miedzy kulturą pracy a życiem duchowym. Na tym poziomie bowiem decyduje się los jednostek
i zbiorowości. Warunkiem wszystkich spodziewanych stanów jest praca rąk i mózgu. Nie była to myśl do
zaakceptowania w ówczesnych, polskich warunkach 33. Sam filozof w jednym ze swych dzieł pisał
następująco: Problem polega nie tylko na tym, aby zachować wiarę w Polskę, ale aby stworzyć Polskę jako
realną moc dziejową. […] Rodzi się właśnie typ Polaka zdolnego żyć na najwyższym poziomie, stworzonym
29
30
31
32

33

W. Mackiewicz, Brzozowski, dz. cyt., s. 23.
Tamże.
R. Padoł, Naród i koncepcje posłannictwa narodowego w polskim modernizmie, (w:) J. Skoczyński (red.) Kołakowski i inni,
Kraków, s. 117.
A. Mencel podkreśla, że Aktywność kulturalna jest w jego oczach, jednym z podstawowych sposobów przekształcania wewnętrznej substancji społeczeństwa. Tenże, Stanisław Brzozowski kształtowanie myśli krytycznej, Czytelnik, Warszawa 1976, s. 3637.
R. Palacz, Klasycy filozofii polskiej, dz. cyt., s. 248.
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przez europejską kulturę. Powstawanie tego typu, jego walka, dojrzewanie, przekształcanie polskiej kultury
w organ jego panowania nad światem i własnego samorządu – oto droga, po której musi iść myśl polska.
Musi ona stać się świadomością swobodnych robotników, zdolnych do samoistnej pracy na najwyższym poziomie technicznym34.
Roman Padoł zalicza zatem Brzozowskiego do grona wielkich indywidualności, które nie
mogły utrzymać się w granicach wyznaczonego wcześniej kanonu myślenia i odrzuciły dominację bezradności,
rozczarowania. […] Tworzenie etosu aktywizmu to dla Brzozowskiego walka o światopogląd 35. Z takiego
punktu widzenia filozof krytykuje zatem wiele ówczesnych postaw. Nie zawahał się przy tym
także poddać krytyce autorytetu, atakując bezideowość dzieł Henryka Sienkiewicza oraz jego
wizję historii Polski. Uważał, ze proza Sienkiewiczowska demotywuje Polaków do działań na
rzecz przyszłość narodu, odciąga od tego co ważne dla kraju tu i teraz, snując złudne wizje
przeszłości. W. Mackiewicz przekonuje, że w ujęciu Brzozowskiego: Pisarstwo Sienkiewicza
usypia Polaków i zabija w nich pragnienie tworzenia życia, zwracając się do martwych obrazów majestatycznej, magnackiej przeszłości. Patrzenie »wstecz«, kontentowanie się sentymentalną, iluzoryczną wizją przeszłości to objaw zdziecinnienia. Jeśli to robi wielki pisarz wówczas, gdy potrzeba chwili nakazuje walkę
o polską przyszłość, to już jest jawna deprawacja narodu 36.
Twórczy indywidualizm prezentowanych filozofów znalazł także swój wyraz w ich szczególnego rodzaju dziełach przesyconych autorefleksją i wątkami autobiograficznymi, stanowiących zapis ich stanów intelektualnych i przeżyć. Elzenberg był autorem dziennika filozoficznego Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Brzozowski zaś „Pamiętnika”.
„Kłopot z istnieniem” to dzieło uznane dziś przez wielu twórców i krytyków literackich za
istotny wkład intelektualny do polskiej kultury XX wieku. Kunszt formy aforystycznej przeplata się w nim z wieloma cennymi dictami, przemyśleniami, które nie tracą zresztą na swej
ważności po dziś dzień. Filozof pisze bowiem o zagadnieniach i problemach, które od wieków nurtowały ludzkość (np. o wartościach, śmierci, życiu, samobójstwie, samotności, kulturze, sztuce, twórczości, narodzie), dając impuls czytelnikowi do własnych poszukiwań intelektualnych i rozstrzygnięć. Na przykład pisze następująco: Ślepe przywiązanie do życia to przejaw
nędzy życiowej. A najpiękniejszą czarę z największą satysfakcją się w końcu rozbija 37; albo: Nie ma takiego probierza siły żywotnej człowieka jak jego stosunek do śmierci 38; czy też: Czy wartości są czymś absolutnym? W każdym razie ja swego życia nie chcę mieć czym innym jak tylko walką, najprzód o poznanie, a
34
35
36
37
38

S Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Warszawa 1937, s. 149-150, [za:] A. Mencel, Stanisław Brzozowski kształtowanie
myśli krytycznej, s. 38-39.
R. Padoł, Naród i koncepcje posłannictwa, dz. cyt., s. 117-118.
W. Mackiewicz, Brzozowski, dz. cyt., s. 22-23.
H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 52.
Tamże, s. 59.
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potem o wytwarzanie wartości39, lub: Nie poezja jest wyrazem uczuć, ale uczucia są materiałem, z którego,
według swego instynktu estetycznego, poeta buduje swój utwór 40. Autor odsłania także wiele własnych
bolączek, słabości, pragnień i dążeń, jak również ukazuje swe refleksje dotyczące ówczesnych
wydarzeń zarówno społecznych, jak i ze świata akademicko-naukowego.
Pamiętnik Brzozowskiego z kolei to wyraz wysokich lotów sztuki eseistycznej, w której autor łączy elementy intymistyki (odsłaniając czasem totalnie swe bolesne przeżycia i stany
wewnętrzne) z czymś w rodzaju krytyki literackiej (gdy analizuje i ocenia działalność oraz
dokonania wielu twórców i osób publicznych). Było więc to niezwykle śmiałe, oryginalne (bo
wymykające się jednoznacznemu ujęciu gatunkowemu) i dodatkowo silnie zdeterminowane
kończącym się czasem aktywności twórczej (ze względu na pogarszający się stan zdrowia),
z czego filozof zdawał sobie w pełni sprawę przedsięwzięcie twórcze 41. Dzieło obejmuje lata
1910-1911, a więc okres już po postawieniu mu zarzutów o agenturę i zarazem bezpośrednio
poprzedzające jego śmierć. Stanowi więc szczególnie cenny zapis uczuć i stanu ducha filozofa
znajdującego się w specyficznej i zarazem niezwykle trudnej sytuacji życiowej. Dzieło to, co
sugeruje wielokrotnie sam autor przekracza granice zwykłej autobiografii, jest dziełem
o szczegółowo zaplanowanej i przemyślanej formie i konstrukcji. Jak czytamy w jego „Wstępie”: Ma być również – a może przede wszystkim – przewodnikiem po szlakach duchowego rozwoju determinowanego przez poddane selekcji i hierarchizacji fakty biografii. Te mianowicie, na które sam autor zdecydował się wskazać42. Autor kreśli w nim także swe twórcze pomysły, plany pracy naukowej,
którą chce zrealizować, Specyfiką Pamiętnika przez jednych uważaną za wyraz odwagi, przez
innych zaś obrazoburstwa, jest także imienne odnoszenie się autora do ocenianych, a często
niezwykle bezwzględnie krytykowanych postaci (intelektualistów, filozofów, ludzi sztuki,
literatów), którzy w znacznej większości żyli jeszcze w momencie ukazania się dzieła43. Dla
przykładu, Brzozowski pisze o znanym wówczas krytyku literackim i eseiście Karolu Irzykowskim: Nie lubię Irzykowskiego44; albo o Żeromskim: Ile kłamstw sprzysięgło się dziś na myśl
polską. Żeromski? Niewątpliwie: nie tylko myli się, ale i kłamie – nie jest szczery […]45. Co więcej,
w Pamiętniku filozof zaznacza też własne prekursorstwo, postrzega bowiem siebie jako twór39
40
41

42
43
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45

Tamże, s. 74.
Tamże, s. 78.
Brzozowski pisze na przykład: Rozpacz wkrada się przez każdą szczelinę; rozpacz i zniechęcenie. Nie mam w tej chwili
żadnej łączności z życiem – jestem sam […]. Słaby jestem człowiek. A dalej: Znów choroba nieoczekiwana i paraliżująca. Co się
stanie z nami, z biedną myślą i biedniejszą jeszcze rodziną moją. I jeszcze w innym miejscu: Jak strasznie i beznadziejnie jestem sam […]. S. Brzozowski, Pamiętnik, s. 108, 162, 165.
M. Wyka, Wstęp, dz. cyt., s. VIII.
Dzieło to wydała po śmierci Brzozowskiego jego żona Antonina Brzozowska, którą ustanowił on jedynym
dysponentem jego spuścizny.
S. Brzozowski, Pamiętnik, dz. cyt., s. 170.
Tamże, s. 32.
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cze indywiduum, niezależne od panujących trendów i autorytetów, gotowe w swym kunszcie
na wystąpienie na forum europejskim. W swych zdolnościach pisarskich stawiał siebie na
równym poziomie z twórcami europejskimi. Pisał bowiem następująco: Gdy czytam książki
krytyczne, filozoficzne, pisane przez poważnych pisarzy angielskich lub francuskich […] doznaję uczucia, a
właściwie widzę dokładnie, że byłbym w stanie pracować na tym poziomie. Przez to określenie »na tym
poziomie« rozumiem, że posiadam aparat ogólnego przygotowania kulturalno-literackiego, wystarczający, by
nadać mojemu głosowi ważkość i konsystencję zewnętrzną, zabezpieczające prawo do mównicy. Zdaje mi się
bowiem, że myślowo byłbym w stanie dać więcej, sięgnąć głębiej już dziś nawet na obcym terytorium. A dalej
czytamy: Mogę już dzisiaj pisać tak, żeby to, co piszę, wytrzymywało miarę najkulturalniejszej publiczności
europejskiej. Dlatego też powinienem mieć odwagę szczerości bezwzględnej. Mówić jasno, gdzie kończy się
moje przygotowanie, określać jego granice, królewsko ignorować świat Feldmanów, Garfeinów-Garskich
i Irzykowskich. Pisać własną terminologią, własnymi stanowiskami, robiąc dla nich miejsce w świecie46.
Zarówno jeden, jak i drugi myśliciel decydując się na ujęcie w formie osobistych zapisków
dróg myśli własnych, odkrywa przed czytelnikami cały zbiór swych inspiracji twórczych,
duchowych rozterek, dywagacji, przemyśleń, pozwala „tropić” własny swój indywidualizm
oraz rozwój intelektualny, niejako podążać za nimi. W ten sposób filozofowie ci uczynili swe
dzieła dziełami unikatowymi i wyróżniającymi się w rodzimej twórczości filozoficznej.
Obaj też poszukiwali własnych form i sposobów formułowania i przekazywania koncepcji
i treści filozoficznych. Chętnie posługiwali się aforystyczną formą wypowiedzi, eseistyką.
Elzenberg przejawiał inklinacje nie tylko w kierunku aforystycznej formy wypowiedzi, ale
także do ujmowania treści filozoficznych w formy symboliczne, poetyckie, chętnie też posługiwał się metaforą. Przekonywał, nawet, że język obrazowy w swych możliwościach poznawczych znacznie przekracza możliwości języka dyskursywnego, naukowego47. Pozwala bowiem
na uchwycenie jakiejś cechy, która bez metafory wyrazić się nie da [nieskończenie określoną? albo
poprostu nie posiadającą terminu?]48. Stąd też konkludował następująco: ludzie lepiej się rozumieją, gdy
niezupełnie racjonalnie myślą, a mówią w jakimś stopniu metaforycznie. Klasycznym dla mnie przykładem
była rozmowa z Berentem [...] o pisarzach i krytykach polskich. Mówiliśmy metaforami – a jakeśmy się
rozumieli49! Dlatego też negował nasilające się w polskiej filozofii tendencje do ujmowania
treści filozoficznej w sztywne ramy metodologiczne, negując postulaty szkoły Twardowskiego. Także Brzozowski nie podzielał nastawienia metodologicznego „twardowszyków”, od-
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Tamże, s. 166, 173.
Por. H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 249.
Materiały Archiwalne Henryka Elzenberga, Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, sygn. III-181,
teczka nr 94, k. 2.
H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 291.
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rzucając postulaty uprawiania filozofii z zachowaniem rygorów naukowości. R. Palacz podkreśla zatem: Działalność Twardowskiego ze Lwowa uważał za pożyteczną, ale dla pisania referatów, bo
niewiele miała ona wspólnego z prawdziwą filozofią, która musiała być inna od uniwersyteckiej. Filozofia nie
była dla niego spekulacją rozwijaną na katedrze uniwersyteckiej. Nie była także oderwaną od życia refleksją, ale narzędziem, które wzbogaca życie i nadaje mu nowe treści 50. O specyfice twórczości Brzozowskiego W. Mackiewicz pisze następująco: Pisma Brzozowskiego nie są łatwe i nie dają się jednoznacznie naukowo określić; myśl jego ciągle ewoluowała, środkiem wyrazu tez filozoficznych często była forma
krytyki i twórczości literackiej, nierzadko aforystyczna i wielowątkowa w treści51.
Zarówno jeden jak i drugi filozof zajmował się krytyką literacką. Brzozowski uważał nawet, że jest ona działalnością filozoficzną. Pisał o tym następująco: Nie powinienem dać w siebie
wmówić, że tego rodzaju krytyka, jak moja, jak ta, do której jestem zdolny, nie ma racji bytu. Moja krytyka
wyrasta z filozofii, jest przede wszystkim, i bardziej niż czymkolwiek innym, metodą filozoficzną. Nie filozofia metodą krytyki literackiej, lecz krytyka metodą filozofii 52. Z kolei u Elzenberga działalność ta
stanowiła naturalny przyczynek do zainteresowania się estetyką, a w konsekwencji filozofią
w ogóle. Jego teksty krytyczne (recenzje) można więc czasem potraktować jako swego rodzaju prolegomena do twórczości i problematyki filozoficznej. W tej sferze ich działalności łączą
obu filozofów także podobne inspiracje i zainteresowania twórcze (m.in.: Renanem czy Maeterlinckiem).
Uwagi końcowe
Twórczość i postawy intelektualne Elzenberga oraz Brzozowskiego stanowią istotną przeciwwagę dla uzurpującej sobie prawo do dominacji, zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku
(a znajdującej licznych zwolenników i kontynuatorów także współcześnie), filozofii naukowej.
Prawdziwie twórczy indywidualizm wymyka się bowiem wszelkim ramom, w które starano się
wielokrotnie wtłoczyć filozofię. Elzenberg w swej twórczości walczył zatem o swobodę metodologiczną i przedmiotową filozofii, Brzozowski zaś o jej antyspekulatywny charakter
i uznanie jej za dyscyplinę, którą można aktywnie wykorzystywać w działaniu i życiu. Ich
postawy zatem dowodzą, że filozofia wartościowa poznawczo i „życiowo”, to nie tylko filozofia uprawiana metodycznie, ale także ta, a może i przede wszystkim ta, która otwarta jest na
różnorodne formy i style wypowiedzi oraz sposoby rozstrzygnięć problemowych i zastosowań. Dowodzi to zatem, że postulat stawiania metodologicznych i przedmiotowych granic
filozofii nie może być jedynie słusznym i powszechnie uznawanym, gdyż jest on niewystar50
51
52

R. Palacz, Klasycy filozofii polskiej, dz. cyt., s. 249; por. także S. Brzozowski, Pamiętnik, dz. cyt., s. 29.
W. Mackiewicz, Brzozowski, dz. cyt., s. 8.
S. Brzozowski, Pamiętnik, dz. cyt., s. 132.
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czający i zubażający naukę. Idąc tym tokiem rozumowania można przyjąć pogląd, który wyraził kilka lat temu R. Kleszcz, mianowicie, że: Dyskurs filozoficzny może wykorzystywać wszelkie
metody poznawcze53. Jeszcze bardziej zdecydowany pogląd pojawił się zaś wypowiedzi Jadwigi
Mizińskiej, która przekonywała, że filozofia nie powinna być ograniczana żadnymi wymogami
formalnymi, bowiem dyscyplina ta już ze swej istoty jest dyscypliną nieograniczoną. Filozofia
wszak w samej swojej nazwie […] zawiera przestrogę przed zbyt ścisłym jej definiowaniem. Ani umiło-

wanie, ani mądrość nie dają się bowiem zamknąć w jakiekolwiek ramy. Nie sposób postawić im żadnych
granic, barier, zapór54.
Summary
The article presents intellectual vitas of two polish philosophers ‒ Henryk Elzenberg’s and Stanislaw
Brzozowski’s. In the contemporary polish philosophy they presented very individual scientific attitiudes.
Elzenberg proclaimed very strong cult of individualism in his writes. He marked that only individuals can
reach the world of real values. Brzozowski, his individualism demonstrated in his political and journalistic
activity. They both experienced feeling of alienation and loneliness in their lifes and scientific circles.
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R. Kleszcz, Co to jest filozofia, „Ruch Filozoficzny” 2003, t. LX, nr 4, s. 539.
J. Mizińska, Nieograniczona filozofia, „Ruch Filozoficzny” 2003, t. LX, nr 4, s. 543.

Lumen Poloniae – NR 2/2013

LUMEN
POLONIAE
Nr 2/2013

Michał Markiewicz
PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim

Antycypacje postmodernizmu w krytyce modernizmu Stanisława Brzozowskiego
Stanisław Brzozowski's critique of modernist formation as
a anticipation of a postmodernism
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Koncepcja „brakującego słowa” jest znakiem szczególnym literatury współczesnej. Punkt zwrotny
w literaturze Zachodu pojawia się w ostatnich trzech dekadach XIX wieku. Oddziela literaturę faktycznie
zadomowioną w języku od tej, dla której język okazał się więzieniem. W porównaniu z tą dychotomią
wszystkie wcześniejsze historyczne i stylistyczne podziały lub ruchy – hellenizm, średniowiecze, barok, neoklasycyzm, romantyzm – to tylko podgrupy lub warianty. (…) Po Mallarmėm prawie cała licząca się poezja
i znaczna część prozy, określające kierunki rozwoju modernizmu, będą się poruszać pod prąd normalnej
mowy. Zaszła ogromna zmiana, której rozmiary dopiero teraz zaczynamy pojmować. (…) Próby podważenia linearności, logiki czasowej i powiązań przyczynowo-skutkowych, o tyle, o ile znajdują odzwierciedlenie
w gramatyce, próby podważenia tego znaczenia, które w ostateczności można uzgodnić i którego można się
potem trzymać, znacznie wykraczają poza strategie poetyckie i powieściowe. Ucieleśniają rewoltę literatury
przeciw językowi (…). Kiedy literatura usiłuje wyłamać się z publicznej sztancy, aby przybrać postać idiolektu, kiedy podąża ku nieprzekładalności, wkraczamy w nowy świat odczuć 1.

1

George Steiner Po wieży Babel, Universitas, Kraków 2000, s.251-261. Teza o kluczowym dla modernizmu kryzysie
pojmowania natury i funkcji języka, nie wskazuje – jak zaznacza Ryszard Nycz – na cechę odróżniającą literaturę
polską od typowego dla literatury tego czasu tzw. „syndromu nowoczesności”. Przeciwnie – uwzględnienie tego
czynnika w polskiej literaturze skłania do rozpatrzenia jej właśnie w obrębie przemian głównego nurtu literatury
nowoczesnej. W odniesieniu do tego nurtu była to zresztą teza stawiana od dawna i na tyle weryfikowana, że stała
się jedną z idei, które określają jego specyfikę. Opinie o pojawieniu się kierunku „modernistycznej świadomości
językowej” przytaczam za Ryszardem Nyczem. Zob. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Leopoldinum, Wrocław 1997, s. 45-70.
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Powyższa globalna teza Georga Steinera, głosząca, że modernistyczny kryzys i poczucie
„uwięzienia” w języku stanowi cezurę ważniejszą niż poprzednie (szczególnie: romantyczna)
przemiany świadomości językowej, ma charakter tezy historiozoficznej, cennej z powodu
radykalnego postawienia problemu relacji między podmiotem, językiem a światem. W tym
kontekście na podkreślenie zasługuje fakt, że zainteresowanie językiem – oczywiste
i niezbędne jako warunek uprawiania literatury – miało wówczas charakter nieoczekiwanego
czy wręcz kłopotliwego odkrycia. Wyglądało to tak, jakby pisarze ‒ zauważa Ryszard Nycz –
podejmując w najlepszej wierze tradycyjne zadania swej profesji, dążąc przy tym do realizacji
własnych, społecznych, estetycznych, poznawczych zapatrywań, zaczęli naraz, jak to spostrzegł Friedrich Nietzsche „tracić zaufanie do słów”, aby w końcu skonfrontować się
z językiem w całej jego złożoności i uniwersalności, który w rezultacie wchłonął i przeobraził
dotychczas rozpoznaną pozajęzykową problematykę 2. Szczególnie zjawisko „wyobcowania”
(alienacji) traktowane było wówczas, jako stricte modernistyczne zagadnienie. Należało wręcz
do elementów wyróżniających tę formację kulturową. Pierwsza faza zainteresowania w Polsce
tą tematyką wiąże się z podjęciem marksistowskiej tradycji jej rozpatrywania przez lewicujących intelektualistów (tj. Ludwik Krzywicki, Kazimierz Kales-Krauz), zaś druga faza przebiegała pod wyraźnym wpływem jej przeformułowanej i zuniwersalizowanej wersji teoretycznych rozwiązań zaproponowanych przez filozofię życia (szczególnie Georga Simmel’a, Henri
Bergsona), a także pragmatyzm (William James). Podkreślane w nich zjawiska urzeczowienia,
fetyszyzacji, przedstawiane były jako szczególny przykład tendencji powszechnie naznaczającej każdą grupę zawodową, a nawet aktywność życiową, ale także jako konkretny – zintensyfikowany przez Simmla – przejawiający się w kulturze nowoczesnej, jako „wyobcowanie”
w postaci procesów autonomizacyjnych, którym podlegają wszelkie formy wymiany społecznej i kulturowej wytwórczości (w jej szerokim rozumieniu). Tego rodzaju socjologicznokulturowa perspektywa interpretacji mechanizmów alienacji, nasilających się w fazie przyspieszenia technologiczno-cywilizacyjnej modernizacji, okazała się najmocniej popularna w polskiej refleksji tego czasu3. W szczególności koncepcja kulturowej alienacji inspirowała własne
stanowiska twórców tak odmiennych, jak Stanisław Brzozowski i Karol Irzykowski – tym, co
z kolei charakteryzuje ich stanowiska, to próba określenia natury wzajemnych relacji między
językiem a wyobcowaniem.
Wydawać by się mogło zatem, że to co uznawano za obiektywne przedstawienie świata,
rozpoznane zostało z czasem przez twórców modernistycznych, jako konwencjonalny obraz
2
3

Zob. Ryszard Nycz, Język modernizmu., dz. cyt., s. 70.
Zob. Kazimierz Wyka, Młoda Polska jako problem i model kultury, (w:) „Młoda Polska. T.2. Szkice z problematyki
epoki”, Kraków 1977.
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uwarunkowany przez określone założenia/pojęcia natury społeczno-kulturowej a także filozoficznej, wpisane w na pozór neutralne medium języka. Język nasz jest (…) rzecznikiem błędu –
przestrzegał Nietzsche, dodając – obawiam się, że nie otrząśniemy się z pojęcia bóstwa gdyż wierzymy jeszcze
w gramatykę4. Wówczas język odsłania swe martwe, spetryfikowane, wyobcowane oblicze,
jawiąc się, jako następczy świat zjawisk – wedle określenia Irzykowskiego czy gotowy świat – jak
powiadał Brzozowski. Tak więc moderniści odkryli język w postaci „skorupy nomenklatury
pojęciowej” czy wręcz „kliszy”, to znaczy, gdy stał się źródłem problemów w sferze poznania, komunikacji a także ekspresji, czy nawet przeszkodą oddzielającą podmiot 5 od rzeczywistego świata, a zatem narzędziem wyobcowania i urzeczowiania. Tylko iluzje mowy narzucają
nam widmo gotowego, zamarzniętego świata6 – zaznaczał autor Legendy Młodej Polski, podejmując
przewartościowaną przez Bergsona i Jamesa problematykę oraz styl ich argumentacji.7 Właśnie taka perspektywa poszukiwania relacji między językiem a wyobcowaniem, czyli świadomość kryzysowej sytuacji w jakiej znalazł się człowiek nowożytny w kontekście autonomizacji
i specjalizacji, zarówno w sferze życia intelektualnego jak i praktycznego i społecznego – jest
najdobitniej obecna w konstatacjach Brzozowskiego. Jest to zrozumiałe, jeżeli weźmie się
4
5

6
7

F. Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, Kraków 2000, s. 26-27.
Zaznaczmy, że także istotny wpływ na problematykę „podmiotowości”, miały teorie tworzone w ramach filozofii, które dążyły do podważenia pojęcia podmiotu będącego podstawą teorii nowożytnych. Z jednej strony, występująca w różnych postaciach tematyka nieświadomego, w której stwierdza się niemożliwą do zasymilowania zewnętrzność pewnego poziomu psychiki wobec świadomości, podkreśla się manipulowanie świadomością lub jej
uzależnienie od kolektywnych sił, których panowanie jej umyka; w każdym z tych punktów podkreśla się pęknięcia pojęcia podmiotowości, które niweczy odkrycie nieświadomości. Z drugiej strony zaś, tematyka skończoności,
charakterystyczna dla filozofii postheglowskich, również głęboko zachwiała pojęciem i wartościami podmiotowości: wbrew tradycji kartezjańskiej, wbrew roszczeniom heglowskiego rozumu do uzyskania wiedzy absolutnej,
myśl współczesna bierze początek z zasadniczo antymetafizycznego gestu rozpoznania granic skończoności wiedzy, jak i władzy nad rzeczywistością. Tematyka nieświadomości i tematyka skończoności, takie są intelektualne podstawy krytyk idei podmiotu. Por. A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości, Wrocław-WarszawaKraków, 2001, s.18-19.
S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Kraków 1990, s. 252.
Dzieła Williama Jamesa Pragmatyzm, oraz Pluralistic Universe (tytuł polski: Filozofia Wszechświata) ukształtowały
wyobrażenia Polaków o kierunku pragmatyzmu. Przed I wojną światową o pragmatyzmie pisali m.in. Stanisław
Brzozowski, Florian Znaniecki, Czesław Znamierowski. Wpływom tego kierunku nie oparła się również szkoła
lwowsko-warszawska. Do filozofii Henri Bergsona nawiązywali natomiast myśliciele wielu orientacji. Częściej
jednak stawiano tej filozofii rozmaite zarzuty, sytuując ją na płaszczyźnie modernizmu katolickiego, syndykalizmu, intuicjonizmu, psychologizmu. Świadczy to o sile inspiracyjnej tej filozofii. Jednak wszystkie odniesienia
wytworzyły stereotypy interpretacji myśli Bergsona. Odczytywano ją przez pryzmat tradycji romantycznej,
zwłaszcza w kontekście filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego, co prowadziło do wykorzystywania autorytetu
Bergsona w propagowaniu ideologii neoromantycznej. Niektóre wątki tej filozofii adoptowane były przez filozofów często w izolacji od sensu całości poglądów Bergsona, w celu rozwiązywania własnych problemów, jak np.
u Brzozowskiego. Jeśli chodzi zaś o kontekst „języka” i związaną z nim problematykę komunikacyjnopoznawczą, na przytoczenie zasługują słowa Bergsona i Jamesa świadczące o przewartościowaniu przez tych teoretyków tej kwestii. Poza granicami idei, co się zmroziły i ścięły w mowę, powinniśmy szukać ciepła i ruchliwości życia – powie
Bergson; Nasze pojęciowe opracowanie jakiegokolwiek przedmiotu to sekcja pośmiertna. Rzeczywistość rozpada się pod wpływem
analizy pojęciowej, a powstaje, jeżeli jej pozwolimy żyć jej własnym, niepodzielnym życiem – pisał w podobnym duchu James.
Zob. S. Borzym, Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984,
s. 17. Również Zob. S. Borzym, Filozofia Polska 1900-1950, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 r.
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pod uwagę „topografię” myśli autora „Głosów wśród nocy”, która określała centralną dlań
problematykę. Jego myśl bowiem sytuuje się negatywnie względem kilku punktów odniesienia: pozytywizmu, ewolucjonizmu, naturalizmu oraz teorii postępu, a więc wszystkich tych
stanowisk, opartych na pojęciu nadrzędności rozumu, które starają się interpretować życie
ludzkie jako przedłużenie (funkcję), przyrodniczego procesu, sądząc, że tak nadadzą mu
zrozumiałość; ponadto krytyka tradycji romantycznej dla Brzozowskiego jawi się, jako przeciwstawienie niezawisłego rzekomo „wnętrza” duchowego człowieka, obcej mu i własnymi
prawami rządzonej naturze. Zależało mu, aby zachować miejsce dla kategorii twórczości,
która nie jest wyznaczona prawami „postępu” i nie może być wyjaśniona pozaludzkimi siłami, zarazem nie pretenduje ona do zerwania ciągłości historycznej i nie polega na swobodzie
w obszarze odpowiedzialności społecznej. Jeśli nie ma więc żadnej instancji dla wiedzy i wartościowania, poza ludzką twórczością i „życiem”, to racjonalizm demaskuje się jako złudzenie. Racjonalizm bowiem dla Brzozowskiego jest właśnie wiarą, że realnie istniejące formy
kultury mogą być oceniane za pomocą kryteriów niezależnych od procesu kulturalnego i że
mogą być wyjaśnione przez okoliczności nie stworzone przez człowieka – dla autora „Płomieni” nie ma takich kryteriów i takich zasad wyjaśniania. Dla Brzozowskiego bowiem rozpoznanie kulturotwórczej i alienującej jednocześnie mocy języka jest niezbędnym warunkiem
uchwycenia fundamentalnej funkcji sztuki. Jeśli język stosowany w praktycznej komunikacji
w sferze stosunków społecznych, nauki, jawi się jako narzędzie alienacji, wyobcowującym nas
w stworzony przez nas „gotowy świat” rzeczy, form wiedzy, odczuwania czy wyrażania, to
język poddany twórczej obróbce, władzy sztuki, w rezultacie powinien stać się środkiem
uzyskiwania samowiedzy o własnej sytuacji, a także narzędziem naturalizowania czy neutralizowania alienujących struktur dzięki odkrywaniu nowych form organizacji doświadczenia.
Granice bytowych pojęć i wyobrażeń danej grupy zależne są w sposób bardzo dobitny od typowych uzdolnień
retorycznych tej grupy; za byt jest uznawane bezpośrednio przez dany typ, daną grupę to tylko, co może być w
jej kręgu wypowiedziane bez uciekania się do pomocy twórczości językowej sztuki. (…) Te uwagi ukazują
nam, jak wielkie jest społeczne i filozoficzne znaczenie sztuki. Sztuka, rozszerzając zakres tego, co w danym
środowisku może być wypowiedziane, pomnaża jakby świat tego społeczeństwa o pewne właściwości stałe:
odtąd już świat, jaki zastaje jednostka jako podstawę swego społeczeństwa, będzie bogatszy o te wartości,
które dadzą się w tym środowisku dzięki sztuce wypowiedzieć 8 – zauważał autor Idei podejmując próbę
zdefiniowania podstawowych funkcji sztuki. Język, zatem, który dla Brzozowskiego był narzędziem urzeczowienia życia w celach obiektywizacji społecznego świata, zastosowany
w funkcji artystycznej, miał stać się sposobem odkrywania oraz narzędziem autokreacji, czy8

S. Brzozowski, Idee, Kraków 1990, s. 337-338.
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niąc obecnymi i zrozumiałymi przyszłe, możliwe formy organizacji aktywności kulturotwórczej. Zresztą tego typu konstatacje stanowiły, notabene, jedno ze świadectw modernistycznej
samowiedzy.
Ogólnie charakteryzuje je postulat „wyzwolenia się”. Najpierw narodowego i społecznego
o proweniencji romantycznej, a potem przybierającego postać afirmacji swobód indywidualnych oraz niezawisłości sztuki, która staje się obszarem manifestacji wewnętrznych przeżyć
jednostki wyizolowanej z życia społecznego. „Wyzwalanie się” przybiera w konsekwencji
postać opozycji między sztuką elitarną i popularną, oraz opozycję sztuki autonomicznej (wobec rzeczywistości społecznej), do zaangażowanej (w stosunku do procesów społecznokulturowych). Charakter tych opozycji odzwierciedla zróżnicowanie modeli literatury i krytyki9. Zarysowane tu opozycje sprowadzały się do przeciwstawienia sztuki zogniskowanej na
własnym świecie i poznawczych wartościach i dystansującej się wobec rzeczywistości społecznej, a więc do sztuki zaangażowanej społecznie. Zaangażowanej nie tylko w polityczne
i etyczne konflikty w społecznej rzeczywistości, lecz także eksperymentatorstwo, podejmowane w przekonaniu, że formalne pomysły w sferze skrajnie zindywidualizowanego języka,
percepcji czy kategoryzacji rzeczywistości antycypują i w efekcie stymulują przemiany zachodzące w zachowaniach samego społeczeństwa. Stąd odwołanie się symbolicznych i ekspresjonistycznych nurtów literatury modernistycznej, do koncepcji języka jako słowa10, która
miała niejako zaradzić reifikującej i wyobcowującej władzy języka pojęciowego. Zaakcentowanie funkcji ekspresywnej, magicznej, szczególnie w poezji, a także w prozie modernistycznego nurtu wyparła z nich funkcję poznawczą i komunikacyjną; język tego typu wypowiedzi
jawił się, jako medium, ale nie w sensie środka przekazu komunikatu, lecz w znaczeniu narzędzia niewyrażalnego sensu, który w nim miał zagadkowo dochodzić do głosu. Ogólnie mówiąc, można przypuszczać, że takie operacje „stylizacji języka” miały swoje źródła w aprobowanych wówczas koncepcjach filozoficznych, estetycznych czy językoznawczych 11, a „zbio9

10
11

Model krytyki autonomicznej realizował Irzykowski. Autonomię poetyckiego języka propagował Leśmian.
W prozie, do pewnego stopnia Witkacy. Z kolei krytykę zaangażowaną postulował i realizował Brzozowski.
W poezji i prozie zaangażowanie w problematykę społeczno-kulturową przejawiało się w programowej twórczości I awangardy. Filozoficzne orientacje w tak postrzeganych zadaniach sztuki wyznaczały koncepcje Nietzschego, Bergsona, Jamesa, empiriokrytycyzm i w niemałym stopniu neokantyzm. W praktyce artystycznej poglądy te
zaś przybierały postać koncepcji sztuki jako inwencji. Sztuka w myśl tej koncepcji, dzięki swej technicznej wynalazczości, łączyć miała wyobraźniową kreatywność z poznawczą odkrywczością, stając się w ten sposób umiejętnością tworzenia nowych form organizacji doświadczenia, które pozwalają odkrywać niedostępne obszary rzeczywistości.
Na szerszy kontekst kulturotwórczych procesów dyferencjacji „modernistycznej świadomości językowej” zwraca
uwagę Ryszard Nycz. Zob. R. Nycz, Język modernizmu., dz. cyt., s. 59 i n.
Filozofia w tym okresie funkcjonowała zarówno w życiu literacko-artystycznym, jak i w życiu akademickim. Oba
te konteksty funkcjonowania filozofii były rozbieżne, choć na siebie oddziaływały. Ogólnym rysem refleksji filozoficznej przed I wojną światową był sceptyczny stosunek filozofów do pozytywizmu, do prób wyeliminowania
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rowy” wręcz styl pisarstwa, swoją osobliwość zawdzięczał eksploatacji najprostszych sposobów osiągania zamierzonych celów, co zresztą było doskonale widoczne dla współczesnych,
a w konsekwencji wygenerowało ocenę „młodopolsczyzny” jako słowa urzeczowionego –
między innymi w opinii Brzozowskiego12. Wypowiedzi autora Kultury i życia, dotyczące Młodej Polski były selektywne. W artykule My młodzi, na przykład, autor wyjaśniał wprawdzie
genezę satanizmów, okultyzmów etc., ale dystansował się do nich. Pisząc zaś o Meaterlincku
szydził z „rozmodernizowanej” duszy współczesnej – nastrojowej, pozbawionej hierarchii
wewnętrznej, niezdolnej do czynu, pełnej pretensji do świata i zachwyconej sobą. Można
powiedzieć, że dla Brzozowskiego młodopolska poetyka była przede wszystkim wyrazem
fałszywej świadomości dekadenckiego estetyzmu 13, w której język próbował zastąpić rzeczywistość, a kategorie świata sztuki, prawa i potrzeby świata życia. Zresztą tak o tym pisał: Ta to

12

13

metafizyki z całokształtu badań filozoficznych. Jednak przedstawiciele modernizmu odczuwali, że pomimo kwestionowania pozytywizmu, filozofowie byli wręcz uzależnieni od tej epoki i w związku z tym asymilowali środki
wypracowane w naukach przyrodniczych do refleksji filozoficznej. Zarzut ten sformułował Brzozowski. Filozofia
tego okresu poszukiwała zatem środków naukowych, aby ugruntować swój charakter. Filozofia nie miała być tylko syntezą z poszczególnych nauk. Znaczenia nabierał wówczas przede wszystkim problem charakteru i struktury
ludzkiej wiedzy. Nauka stawała się faktem wymagającym logicznej analizy i filozoficznego uzasadnienia. Postrzegano naukę na tle wartości. W tym kontekście znamienna była propozycja Floriana Znanieckiego. Jego „filozofia
wartości” oznaczać miała budowę nowego języka pojęciowego w filozofii. Wartości są, według Znanieckiego,
pierwotną daną doświadczenia, niesprowadzalną do żadnych kategorii przyrodniczych. Konstruowana przez niego „filozofia wartości” polegać miała na uwypukleniu znaczenia kultury, jako dzieła ludzkiego, na podporządkowaniu wszystkich „absolutów” człowiekowi, jako ich twórcy, na wykazaniu, że zarówno rozum teoretyczny, jak
rozum praktyczny są wytworami dziejów ludzkiej umysłowości. Z kolei do zwolenników uprawiania metafizyki,
jak też filozofii moralności, należeli: Wincenty Lutosławski, Mścisław Wartenberg, Witold Rubczyński. Do tzw.
metafizyki doświadczalnej doszedł także u schyłku życia Edward Abramowski. Pomiędzy nieobojętnymi światopoglądowo poszukiwaniami metafizycznymi, a bardzo wówczas eksponowaną płaszczyzną epistemologiczną
(również w okresie II Rzeczypospolitej), sytuowały się bardziej neutralne badania z zakresu teorii przedmiotów,
przybierające postać ontologii, jako odrębnej od implikującej transcendencję metafizyki. Dążenia do naukowości
nie ominęły także działalności w obrębie literacko-artystycznym. Przejawiało się to w tendencji do precyzowania
narzędzi badawczych w celu odkrycia elementów składających się na strukturę wytworów kulturowych. Powodowane to było m. in. działalnością językoznawczą Malfreda Kridla (prekursora formalizmu w Polsce), a na dalszym tle Tadeusza Kotarbińskiego, Floriana Znanieckiego i Romana Ingardena. Były to więc zainteresowania metodologiczne. W ich ramach orientowano się na formalizm rosyjski, fenomenologię, praską szkołę lingwistyki
strukturalnej, neopozytywistyczne poszukiwania w zakresie składni języka nauki. Było to zatem przejawem systemowego myślenia o kulturze. Zob. S. Borzym, Filozofia Polska 1900-1950, dz. cyt., s.14 i n.
Dla Karola Irzykowskiego np. cechą zasadniczą „młodopolszczyzny” była fetyszyzacja słowa; pisał o tym zjawisku:
Nie mówię nic o języku, bo zawsze tylko z drżeniem uwielbienia marzyłem o Jęzorze Młodej Polski, którego symboliczny obraz:
wielki język obłożony perłami, opalami, rubinami, frędzlami staropolskich kontuszów i strzępami płótnianki chłopskiej – tylko
przez pomyłkę nie został zamieszczony w literaturze. Z kolei dla poety Bolesława Leśmiana cechą taką był regres języka
symbolicznego, do jego pojęciowego właśnie ekwiwalentu. Powiadał: Znużyły mnie już pojęciowe i poglądowe traktowania rzeczy, które od dawna w poezji naszej przestały być sobą. Kwiat nie jest kwiatem, lecz dajmy na to, tęsknotą autora do kochanki itd. Dąb nie jest dębem, lecz, powiedzmy, prężeniem się nadczłowieka ku słońcu itd. Słowem, poezja nasza stała się światopoglądową. Zamiast świata – opinia. Zob. K. Irzykowski, Wiersze i dramaty, Kraków 1977, s. 218; B. Leśmian, Utwory
rozproszone, Warszawa 1962, Cyt. za Ryszard Nycz, Język modernizmu, dz. cyt.
Zwraca uwagę na ten aspekt kształtowania się myśli Brzozowskiego Andrzej Walicki, podkreślając wątek odrzucenia tradycji romantyczno-modernistycznej w krytyce literackiej autora „Głosów wśród nocy”, ucieleśniony
w postulacie „równoprawności wszystkich dusz”. Zderzany był on z postawą aktywistyczną, której wynikiem
miała być konstrukcja określonej hierarchii wartości, przeciwstawionej estetyzującemu relatywizmowi modernistycznych „duszoznawców”. Zob. A. Walicki, Stanisław Brzozowski. Drogi myśli, Warszawa 1977, s. 282-283.
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hegemonia oddartego od życia słowa, ten to bizantyjski antropomorfizm retorów stał się u nas punktem
wyjścia metafizyczno-mistycznej frazeologii, która przesłoniła Młodej Polsce rzeczywistość własnych jej zadań, prawdziwe znaczenie jej twórczości14, podkreślając tak, proces przechodzenia młodopolskiego
stylu, wyrażający się w odświeżonej i zindywidualizowanej ekspresji, w stan zautomatyzowania
i petryfikacji. Jeśli więc rozpoznanie języka, jako „nomenklatury pojęciowej” ukazywało go,
jako narzędzie wyobcowania, to jednoczesna eksploracja i eksploatacja ekspresywnosymbolicznej koncepcji, czyniła zeń słowo zreifikowane. Podjętą próbę określenia natury
wzajemnych relacji między językiem a wyobcowaniem, przez autora „Pamiętnika”, można
traktować więc, jako rodzaj reakcji na kryzys głównie poznawczej, przedstawieniowej funkcji
języka sztuki, która nie miała już się opierać ani na iluzji uprzednio istniejącej społecznej
rzeczywistości, ani na jej zastąpieniu symboliczną rzeczywistością dzieła sztuki, ewokującego
idealny świat niezmiennych uniwersalnych idei, ale stać się narzędziem artykulacji objawiania
nowych form dynamicznie stającej się rzeczywistości. Tego typu zapatrywania skupiają się
w realizowanej przez niego krytyce literackiej, która konsekwentnie powiązana jest z całością
centralnej dlań problematyki.
Aktywność Brzozowskiego ujawniała się w różnorodnych formach rodzajowych (od pisarstwa filozoficznego, przez publicystykę po dramat, powieść i poezję), ale formą kluczową,
było pisarstwo krytyczne. Działalności krytycznej, własnemu jej stylowi uprawiania, przypisywał funkcję wykraczającą poza znaczenie jednego z wielu rodzajów intelektualnego dyskursu. Swoją rangę zawdzięczała specyfice określonej metody badawczego postępowania. Pisarstwo krytyczne autora Kultury i życia nie odznacza się jednak jakąś szczególną jednostronnością, można w niej bowiem odnaleźć ślady zastosowań różnorakich metod i technik analitycznych, co spowodowane było być może „fascynacjami” różnymi konstrukcjami natury filozoficznej (Nietzschego, Bergsona, Simmla, Sorela czy Marksa etc.). W tym repertuarze stosowanych lub eksperymentalnie wypróbowywanych „sposobów badawczych”, istniał jednak zespół technik systematycznie precyzowanych. Sztuka krytyczna polegała, w opinii autora Legendy…, na umiejętności dostrzegania niezależnych i pokrewnych dążeń, dzięki którym coraz to
nowe dziedziny życia kulturalnego organizują się na naszych oczach na zasadzie tych pokrewieństw 15. Typ
przyczynowo-skutkowego wyjaśniania wyparty zastaje tu przez nowy model, artykułowany
przez krytyka w kategoriach opozycji powierzchni i głębi, pozwalający odkryć, mówiąc ogól-

14
15

S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, Kraków-Wrocław 1983, s. 37.
S. Brzozowski, Głosy wśród nocy, [w]: Eseje i studia o literaturze, T.II., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź
1990, s. 1157.
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nie, poza pozorną rozproszonością, wewnętrzną jedność16. Najpierw krytyk powinien dążyć do
uchwycenia, jak powiadał nagłej manifestacji prawidłowości i jednolitego natężenia, gdzie zrazu wszystko
było dla nas monotonną jeszcze i bezkształtną pustynią rzeczy obojętnych. Jest to jedyne w swoim rodzaju
wzruszenie, gdy się odnajduje organizację w tym, co zrazu było dla nas tylko zastanawiającą co najwyżej
odrębnością nowości przypadku17. Następnie zaś, gdy uda się „przełożyć te pierwsze znaki, na
język wewnętrznych praw” – należy dążyć do znalezienia sposobu pozwalającego z kolei samą
różnorodność tych żywych tworów uważać za znak, same indywidualności za wyrazy jakby nieznanego języka18. Nowość przyjętej tu metody polega na uznaniu, że natura zjawisk leży nie w nich samych, lecz w ich wzajemnych związkach, a odkrywane znaczenie w analizowanym obiekcie
(tekście) zależy tyle od układu jego części, co od powiązań z innymi obiektami oraz całości
rekonstruowanego systemu odniesienia (którym były całościowo rozumiane formacje/struktury kulturowe); a więc można powiedzieć, że swoją metodę Brzozowski budował
w duchu strukturalno-genetycznym19. Genetyczny aspekt metody krytycznej umożliwiać miał
uwzględnienie źródłowych procesów innowacyjnej działalności, stymulujących procesy transformacji jednych struktur w inne. Wyrażał się w poszukiwaniu przez krytyka zasady, która
pozwalała odkryć i wytłumaczyć np. pokrewieństwo między pisarzem a jakąś epoką, jak również przechodzenie jednych epok w inne oraz powstanie nowych faktów kulturowych. Zainteresowanie z kolei zjawiskami „przesilenia”, a więc zmiany kulturowej (oraz historycznoliterackiej) przeważało na tyle w refleksji Brzozowskiego, że można przypuszczać, że w ogóle
rozumiał on strukturę, nie jako układ powiązanych części, a zatem statycznie, lecz dynamicznie, jako, jak to sam określił w Legendzie… – „plan działania”20 i proces nieustannych przemian. Mówiąc inaczej, zadanie krytyki „paleontologicznej” jak ją nazywał („Głosy wśród
nocy”), nie ograniczało się do badania ukształtowanych już przedstawień w formach mimetycznej reprodukcji (choć Brzozowski nakreślił zarysy romantycznej i klasycznej samowiedzy). Nie polegało to także na sztuce wycofania się poza tak rozumiane wytwory, dla uzyskania kontaktu z czystym, niczym zapośredniczonym twórczym życiem, lecz polegało na próbie
zrozumienia takich wytworów poprzez odwołanie się do kształtującej je zasady – na uchwyceniu więc i zanalizowaniu ogólnej strategii kulturowej wytwórczości. Z tego punktu widzenia
16
17
18
19

20

S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka w Polsce. Współczesna powieść w Polsce. Współczesna krytyka literacka w Polsce.
Stanisław Wyspiański. Artykuły literackie., Kraków – Wrocław 1984, s. 527.
S. Brzozowski, Głosy wśród nocy, cyt. za Kazimierz Wyka, Problem i pojęcie struktury u Stanisława Brzozowskiego, (w:)
K. Wyka, „Młoda Polska”. T. II „Szkice z problematyki epoki”, Kraków 1977.
Tamże.
Eksponując u Brzozowskiego aspekt modelu strukturalno-genetycznego, jako narzędzie jego krytyki, powołuję
się na rozprawę Kazimierza Wyki. Zob. Kazimierz Wyka, Problem i pojęcie struktury u Stanisława Brzozowskiego, (w:)
Kazimierz wyka, „Młoda Polska”. T. II „Szkice z problematyki epoki”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977.
S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, dz. cyt., s. 143.
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istotnym zadaniem krytyki nie była ani ocena zrealizowanych już zamysłów artystycznych, ani
też zastępowanie twórcy w jego powołaniu. Zadaniem krytyki było poznanie i ukazanie mechanizmów kulturotwórczych; tych przesądzających o obliczu dawnych formacji artystycznointelektualnych, oraz tych decydujących o jej współczesności.
W takiej perspektywie krytyka miała być więc przede wszystkim rejestratorem sytuacji historyczno-kulturowych, w które uwikłany jest człowiek, jako twórca wartości w kulturze.
W imię tego postulatu Brzozowski potępiał estetyzm, wyrażający się w gloryfikowaniu formalnej strony dzieła sztuki literackiej, a opowiadał się za zaangażowaną społecznie krytyką.
Pisał: Sztuka jest to strefa ducha, w której rodzą się i krystalizują przemiany, dziedziną największego
napięcia mocy elektrycznych, utajonych i pracujących w łonie ludzkości. Lecz przez to właśnie, że stanowi
wraz z tzw. rzeczywistością życiową epoki wielką i nierozłączną jedność - sztuka nie może być rozpatrywana
od tej rzeczywistości oddzielnie. Jeden i ten sam rytm gra i w niej, i w życiu, tylko że w niej rozwija się on
swobodniej i pełniej. I życie, i sztuka danej epoki, wyrastają z jednego i tego samego korzenia: i w życiu,
i w sztuce żyje ten sam duch. Tylko sztuka jest pełniejszym rozwinięciem, bogatszym i szczęśliwszym rozkwitem. Sztuka wyzwala to, czego życie wyzwolić jeszcze nie jest w stanie, pracuje jednak nad tą samą, co i życie,
treścią, gdyż jest wyrazem tego samego momentu duchowego, który się w życiu odbija, a raczej jest sama tym
duchem, gdyż o żadnej transcendencji nie może być mowy 21. Krytyk podkreśla tu ścisłą relację pomiędzy twórczością literacką, a całokształtem życia społecznego-kulturowego. To ostatnie było
dla niego zdeterminowane przez typ struktury społecznej i charakter stosunków poszczególnych jej warstw, wobec zjawiska zorganizowanej pracy i uzależnionej – mówiąc najogólniej –
od rozwoju i funkcjonującej tam świadomości. Ona określa typ społeczeństwa, jako jej wytwórca i jednocześnie producenta określonego typu kultury.
W „Legendzie Młodej Polski” z kolei, Brzozowski nie tylko krytykuje programy literackiego konserwatyzmu społecznego, obecnego w pisarstwie Henryka Sienkiewicza czy Zenona
Przesmyckiego. Piętnuje też wyalienowany z życia społecznego światopogląd młodopolskich
dekadentów. Swoje główne zadanie widzi jednak w przyczynieniu się do wyeksponowania
społecznej aktywności w Polsce, której świadectwem była ówczesna literatura, z naczelnymi
tezami własnej filozofii pracy22. Natomiast idee dotyczące pracy, wzbogaciły jego poglądy
21
22

S. Brzozowski, Kultura i życie. W walce o światopogląd, Warszawa, 1973, s. 93-94.
Pojęcie „pracy” i związany z nim krąg zagadnień, należące do najważniejszych tematów myśli Brzozowskiego,
doczekało się wielostronnych komentarzy. Nie zajmując się nim tutaj szczegółowiej, chciałbym zaznaczyć pewne
jego aspekty. Miedzy innymi dostrzeżenie w pracy najogólniejszej zasady, na której można oprzeć światopogląd,
traktował Brzozowski, jako swoje najważniejsze odkrycie, dzięki któremu tym razem filozofia w Polsce robi krok naprzód. Początkowe uznanie pracy za pojęcie pierwotne (vide: „praca mięśniowa”), tzn. zarazem proste
i ostateczne, zmuszony był wkrótce zrewidować. Z jednej strony okazywało się, że nie jest ono proste. Określając
pracę jako „celowe działanie”, wprowadzał doń komponent intelektualny, który wcześniej uznawał za wtórny.
Stanowił on jednak konieczny składnik „pracy”, polegający na pewnego rodzaju planie działania, czynnym określeWYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
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antropologiczne oraz literacką estetykę. Stworzyły bowiem możliwość takiego spojrzenia na
sytuacje ludzkie, w których dokonała się afirmacja podmiotu, jako wyposażającego świat w
wartości23. Była to wiara w podmiotowość swobodną, „samowiedną”, czynną, która poprzez
działanie przekształca i opanowuje byt przedmiotowy, urzeczywistnia wartości i dzięki temu
zarazem samą siebie kreuje i poznaje. Podmiotowość ta w rozwoju myśli krytycznej Brzozowskiego konkretyzowała się rozmaicie – jako indywidualny podmiot duchowy, ogólnoludzkie
„ja” absolutne, świat pracy etc. Działanie rozumiał, jako pogłębienie własnej indywidualności,
działalność produkcyjną, wolność człowieka itp. Fazy, jakie można dostrzec w związku z tym
w ewolucji jego myśli, nie stanowią ściśle wyodrębnionych odcinków, przeciwnie – zachodzą
na siebie, są raczej zmianą dominanty. W każdej z nich występowały ślady fazy poprzedniej
i antycypacje późniejszej, we wszystkich jednak powracała podobna treść. W pracy o Miriamie wyrażały ją słowa Bytu ‒ nie ma. Istotą świata jest swobodne stwarzanie. Czyn i twórczość nie są
złudą ziemian, lecz najwyższą prawdą24. W jednej z ostatnich zaś pisał: Twórcze męstwo, nieustanne,
nieprzemijające, wieczny wysiłek i tęsknota, wszystko, co te moce w nas stwarza, co każe dźwigać się ramionom, nie spoczywać myśli, wszystko, co budzi i ożywia naszą zbiorową wszechludzką zawziętość czynu,
pracy i tworzenia, jest ostatnim dostępnym nam wyrazem prawdy25.
Zaakcentowane tu przeświadczenia, dotyczące z jednej strony antropologicznej perspektywy, dotyczyły także literatury. Pisarstwo krytycznoliterackie nie miało być zaś potwierdzaniem powszechnych gustów estetycznych. Już w Legendzie… Brzozowski zaznacza, że chodzi

23

24
25

niu życia, który określał w swojej twórczości rozmaitymi terminami, od „idei” i „teorii”, przez „gest wewnętrzny”
i „czynne usposobienie”, po „obraz czynny” i „mit”. Z drugiej zaś, pojęcie „celowego działania” zakładało
uprzednią wiedzę o przewidywanym rezultacie, co wszakże nie mogło dotyczyć przypadku, który Brzozowskiego
zajmował najbardziej: działalności innowacyjnej, w której tę bezwzględną określoność znajdujemy omackiem, gdzie racjonalny komponent wypierany bywał przez komponent twórczy; projekt, który musiał zostać wynaleziony/stworzony. Jak zauważał, gdy istotnie jest ona wykonywana po raz pierwszy, praca nie ma punktu, do którego zmierza, wynurza się ona z twórczości jako jej forma szczęśliwa. W rezultacie, co dostrzegł m.in. Andrzej Walicki, pojęcie pracy uległo ogromnemu rozszerzeniu; „termin ten począł określać dla Brzozowskiego wszelki wysiłek wzmagający potęgę człowieka” (Zob. A. Walicki, Wstęp, (w:) S. Brzozowski, Idee…, Kraków 1990, s. 40). Dlatego też w późnych
tekstach używany jest wymiennie z pojęciem „twórczości”, a nawet jest przez to pojęcie zastępowany. Zob. Stanisław Brzozowski, Idee..., Kraków 1990, s. 214-224; E. Sowa, Pojęcie pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego, Kraków,
1976 r.; Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego, A. Walicki, R. Zimand (red.), Kraków 1974.
O takim usytuowaniu podmiotu w filozofii pracy przez Brzozowskiego pisze m. in. Bronisław Baczko: Tylko
człowiek pracując stwarza istotną odpowiedniość pomiędzy swoim stanem wewnętrznym a pozaludzkim otoczeniem ‒ twierdzi Brzozowski. Praca jest więc samoafirmacją autonomii ludzkiej, ale zarazem wyprowadza ona człowieka poza niego samego, pozwala mu
ustanowić relację, dzięki której człowiek jako podmiot wolny, wartościotwórczy i myślący zakorzenia się w świecie przyrody – i –
dodajmy – historii. W rozumieniu autora Kultury i życia historia nie była czynnikiem i środowiskiem zewnętrznym,
wobec jednostki ludzkiej. Była ona dla niego twórczynią własnych dziejów. Zatem wszystko to, co stanowi treść,
zawartość świadomości, może być doświadczeniem zdobytym w ciągu historycznie zmiennego życia ludzkości,
a przetworzenie tego kolektywnie zdobytego doświadczenia jest treścią wszelkiego wysiłku kulturowego jednostki. Bronisław Baczko, Brzozowski - filozofia czynu i pracy, (w:) Problemy literatury polskiej lat 1890-1939, Wrocław 1972,
s. 119.
S. Brzozowski, Kultura i życie, Warszawa 1973, s. 89.
S. Brzozowski, Idee, Kraków 1990, s. 460.
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mu o „sztukę dla myślących”26. Nawoływanie do pogłębienia intelektualnego literatury
współczesnej, nie było jednoznaczne z nakłanianiem do zajęcia pozycji wyrażających przekonanie o nadrzędności i niezależności rozumu. Co więcej, mówienie o tej postawie przybierało
tonację ironiczną. W rozpowszechnionych mniemaniach o nadrzędności i niezależności rozumu widział głoszenie zasad racjonalizmu, oderwanego od podłoża dziejowego, abstrakcyjnego, niezdolnego do stworzenia realnego wyjścia z sytuacji kryzysu kultury 27. Chodziło mu
raczej nie o czystość procedur myślowych, ich wyłączność, lecz o zmianę problematyki, stylu
rozumowania, rozważań logicznych w całokształcie działań twórczych. Powyższy mechanizm
doprowadzać miał do nasycenia dyskursu literackiego tematami egzystencjalnymi i historiozoficznymi, powiązania go z rzeczywistością innych poziomów działalności człowieka. Wydawać by się mogło, że w zamyśle krytyka miało to być raczej dopełnieniem, niż całkowitym
przeciwstawieniem się racjonalizmowi. W konsekwencji zamysł ten byłby więc stylem działalności kulturotwórczej, obejmującym możliwie szeroki zakres ludzkich predyspozycji. Konsekwentnym wnioskiem tych założeń był kierowany w stronę ruchów modernistycznego
symbolizmu zarzut cząstkowości i specjalizacji oraz niewiary we własne możliwości wartościotwórcze, choćby ograniczone do sfery literackiej. Technika symboliczna eliminuje „żywych i całkowitych ludzi”, zwalnia od obowiązku przedstawiania ich życia wewnętrznego
z komplikacjami, które zeń wynikają, służy nie logicznej budowie świata przedstawionego,
jako pewnej samoistnej całości, lecz tylko oddziaływaniu na publiczność, wywoływaniu jej
silnych, ale intelektualnie jałowych nastrojów, prowadzić może w konsekwencji do konwencjonalizmu28. Literaturę tego typu szyderczo porównywał do Szeherezady, która pięknymi
bajkami przesłania swe martwe oblicze i w warunkach tych, gdyby niezmiennymi miały zostać, haniebne
nikomu niepotrzebne życie, widział także niebezpieczeństwa modernistycznego kultu sztuki:
z „Próchna” Wacława Berenta np. wydobywał myśl, że Nie, sztuka nie jest rzeczą dostojną. Tak
prysł dogmat o jedynie zbawczej sztuce ‒ absolucie. Ta jedyna ucieczka dusz okazała się nie tylko ich torturą, ale i pohańbieniem. Samą sobą sztuka ostać się nie może, zbyt łatwo wyradza się w sztuczkę, czyni
wszystko sztucznym i kłamliwym29. Afirmatywne wypowiedzi kierowały się z kolei m.in. ku pisar26
27

28
29

S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Kraków-Wrocław 1983, s. 234.
Krytyczne nastawienie do postawy racjonalizmu, w jego wcieleniu antropologicznym i historiozoficznym, sprowadzało się do zauważenia przez Brzozowskiego tendencji związanej z redukcją wielostronności życia ludzkiego i
świata kultury do jednej zasady, która zawłaszcza pożądane przez człowieka pojęcie prawdy. Powoduje to krytykę
racjonalistycznej historiozofii postępu. Krytyka taka obudowana jest analizą procesu historycznego i wyraża sceptycyzm wobec możliwości zbudowania teorii mającej charakter holistycznego wyjaśnienia, które sugerowałoby
możliwość przewidywania ludzkich działań, jak i procesu historycznego. Tak więc projekt racjonalistyczny w jego
ocenie nie mógł zaproponować realnego wyjścia z sytuacji doświadczanego kryzysu kultury.
W tego typu krytyce sojusznikami stawali się Berent i Irzykowski.
Zob. S. Brzozowski, Współczesne kierunki w literaturze polskiej, (w:) Eseje i studia o literaturze, Wrocław-WarszawaKraków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 91.
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skim konstruktom Stanisława Przybyszewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Stefana Kisielewskiego. U pierwszego z nich zauważył nie tylko śmiałe wyrażenie
rozpaczy i cierpienia współczesnego człowieka wobec – jak określał – nicości jego postaw duchowych, ale przede wszystkim rozbudzenie „zdania przeciwnego”, buntu w poszukiwaniu nowych form ekspresji, choć sam Przybyszewski form tych wskazać, jego zdaniem, nie potrafił.
Z uznaniem natomiast pisał o dramatach; przedstawiony w nich przez autora Synagogi szatana
tragizm, jako katastrofa konieczna i unicestwiająca człowieka będącego niepowtarzalną wartością, został tu upostaciowiony, zdaniem Brzozowskiego, z „sylogistyczną” wręcz koniecznością. W Żeromskim z kolei widział pisarza wskazującego współczesnym „nowe drogi i
nową przyszłość” – twórcę postaci wiernych „imperatywowi obowiązku” kantowskiej proweniencji, a zarazem niewyidealizowanych, lecz wykreowanych z wieloma ludzkimi akcydensami. Jednakże zarzuca Żeromskiemu, że nie posiada on wykrystalizowanego światopoglądu,
który jest wynikiem ustępliwości pisarza wobec postulatów poprawnej komunikatywności
języka i przesądu realistycznego, to znaczy konwencji ujmowania rzeczywistości występującej
w świadomości potocznej. Pisał: Amorfizm artystyczny języka, wymaganie, aby był on tylko poprawny,
pojmowanie tej poprawności, w sposób ciasny, oschły, bakalarski, wprost wyłączający twórczy stosunek do
słowa, łączenie z przesądem realistycznym, głoszącym, że prawda dzieła sztuki zasadza się na zgodności
jego nie z przeżyciem wewnętrznym i jedynym twórcy, lecz z szablonem psychiczno-społecznym, reprezentującym przeżycie świadomości codziennej i praktycznej, kupujących książki i zwiedzających galerie dzieł sztuki
obywateli – były najważniejszymi przeszkodami, jakie napotkał czysto artystyczny już, (…) rozwój twórczości Żeromskiego30. Stąd, zdaniem krytyka, biorą się i stylistyczne, i kompozycyjne niekonsekwencje utworów autora Ziemi obiecanej. Jednak w połączeniu cech bohaterów Przybyszewskiego i Żeromskiego odnajdywał Brzozowski „ludzi całkowitych” na miarę współczesności.
Bez zastrzeżeń przyjmował natomiast poszukiwania nowej formy dramatycznej u Kisielewskiego, satyryczny impet u Adolfa Nowaczyńskiego, nawet intelektualną głębię u Leopolda
Staffa. Zaś o Wyspiańskim w Próbie samopoznania pisze, jako o zjawisku niezwykle wielkim, ale
pokoleniowo obcym, z kolei w tekście Stanisław Wyspiański jako poeta określał twórczość pisarza jako dzieło teatralne, przy czym w jego ocenie Wyspiański był twórcą teatru, jako „malarstwa w ruchu” nacechowanego onirycznie. Teatr ten jednak potrafił tylko, zdaniem krytyka,
ukazywać poszczególne, monumentalne i skrajne stany duchowe, które uzewnętrzniają się
fizycznie w ruchu i geście. Dusza zaś, o ile przekracza te granice, w których znajduje w zjawiskach
zmysłowo spostrzegalnych równoważy swój wyraz – pisał – jest dla Wyspiańskiego zupełnie niemal niedo-

30

S. Brzozowski, O Stefanie Żeromskim, (w:) Eseje i studia o literaturze, 1990, s.181-182.
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stępna31. W innym miejscu autor Głosów wśród nocy stwierdza, że zasadniczą cechą dramatu
autora „Wesela” jest zdemaskowanie nicości rzekomych podstaw narodowych32, dostrzega także
problem bezsilności sztuki wobec życia (Wyzwolenie), który to uznaje za najbardziej tragiczny
ekwiwalent współczesnego artysty (artykuł W odpowiedzi na protest)33. Tragizm tej bezsilności
odczytywał również z Pałuby Irzykowskiego. Jego konstatacje w tym kontekście były ambiwalentne (artykuł Cogitationes morosae). W Pałubie doceniał przede wszystkim cynizm, który systematycznie atakował rozmaite formy zafałszowania życia wewnętrznego, z jednej strony
konwencjonalnym jego ubarwieniem powodującym oportunizm, a z drugiej uprzedmiotowienie. Głosząc jednak potrzebę wprowadzania do literatury nowych pozytywnych treści nie
mógł bez zastrzeżeń przyjąć i tej książki.
W Pałubie, zdaniem krytyka, autor dokonuje tylko destrukcji wszelkich wartości światopoglądowych, a przez to jego twórczość staje się dziełem człowieka przedmiotowego, który nie jest
niczym i wszystko bada „który jest wszędzie i nigdzie” (…) Takim człowiekiem przedmiotowym, zajmującym stanowisko badacza i analityka wobec tych stron życia, które za najświętsze i najbardziej nietykalne
uchodzą – jest p. Irzykowski. (…) Książka p. Irzykowskiego jest zimna, zimna z zaciekłością i upartym
natężeniem systematu. Jest ona zamkniętym we własnej szarzyźnie rozpamiętywaniem nad samym sobą
epoki, na wskroś zarażonej niemocą34. Wyeksponowana tu przez autora Płomieni postawa człowieka
przedmiotowego35 staje się globalną cechą literatury młodopolskiej, którą Brzozowski zaatakował
z największą powagą. W swojej polemice posłużył się niejako przykładami zastępczymi wziętymi z poza polskiego kontekstu – Maeterlinckiem i Antonim Czechowem. W tym ostatnim
widział znakomitego obserwatora rzeczywistości (tekst Antoni Czechow), ale interpretuje jego
pisarstwo jako złudne poszukiwanie ucieczki i schronienia w autonomicznej sferze sztuki-gry
i szerzej jako osąd rzeczywistości dokonany z pozycji biernego tylko, zdystansowanego widza.
Świat staje się wtedy bezsensowną i beznadziejną kotłowaniną przypadków i tylko „światopogląd wmówiony” Czechowa otwiera się ku perspektywom szczęśliwej przyszłości. Główny
akord swojej krytyki umieszcza tu Brzozowski w zarzucie zrzeczenia się najistotniejszego prawa

31
32
33

34

35

S. Brzozowski, Stanisław Wyspiański jako poeta, (w:) Eseje i studia o literaturze, 1990, s. 14.
S. Brzozowski, Sztuka i społeczeństwo, (w:) Eseje i studia o literaturze, 1990, s. 110.
Najtragiczniejszym i najgłębszym wyrazem stanu duszy artysty polskiego jest „Wyzwolenie” Wyspiańskiego. Tu z krwawą,
wstrząsającą szczerością wypowiedział się ból człowieka, który czuje, że ideał jego nie ma egzekutywy nad życiem, że słowo jego jest
słowem (…) tylko. (…) Jest to rzecz najistotniejsza. Zob. Stanisław Brzozowski, W odpowiedzi na protest, (w:) Eseje i studia
o literaturze, 1990, s. 215.
Stanisław Brzozowski, Cogitationes morosae, (w:) Eseje i studia o literaturze, 1990, s. 154-157. Jednocześnie Brzozowski
zauważa, że właśnie w Pałubie ujawnia się po raz pierwszy pewna specjalna strona kultury nowoczesnej, której wyrazem jest
filozofia Avenariusa lub Simmela. W przypisie do tekstu Cogitationes… pisze zresztą: Toteż zupełnie błędnie zestawił ktoś
Pałubę Irzykowskiego z Chochołem Wyspiańskiego. Chochoł jest faktem polskim i czysto polskim, Pałuba przede wszystkim i zasadniczo europejskim. Mówię tu nie o jej domniemanym znaczeniu, lecz o warunkach powstania.
Określenie to wywodzi się z Poza dobrem i złem Nietzschego.
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czynu, stanowiącego cel i sens ludzkiego istnienia, na rzecz niezłomnych praw przyrody 36. Zarzuty podobne, ale przybierające tonację sarkazmu, wystąpiły w kampanii Brzozowskiego przeciw Miriamowi i Chimerze (a także w próbach „rozprawienia” się z Józefem Feldmanem czy Józefą
Kodisową). Miriam ucieleśniał w ocenie krytyka wiele ułomności modernizmu. Sprowadzały
się one do hieratycznej impotencji, uznania bezczynności i niezdolności do czynu za symbol i symptomat
wyższości duchowej, zrozumienie swobody nie jako wzrastającego panowania nad światem, lecz jako ucieczki
z niego. (…) Nie należy sądzić, że współczesna psyche mieszczańska jest tylko prozaiczna (…) Pragnie ona
tylko, aby [jej] marzenia były (…) zdezynfekowane, że tak powiem, oczyszczone z tego wszystkiego, co stać
by się mogło zarodkiem czynu przekształcającego rzeczywistość 37. W tym kontekście, stwierdzał krytyk,
Młoda Polska znalazła się w momencie przełomowym (przesilenia) – albo, jak powiadał,
podejmie nowe zadanie, inspirujące i przekształcające rzeczywistość społeczno-kulturową,
albo zatrzyma się w swoim rozwoju. Z krytyką formacji młodopolskiej sprzęgnięte niejako
było rozumienie romantyzmu autora Pamiętnika. Klucz do zrozumienia współczesnej sytuacji
kulturalnej, jak i dziedzictwa kultury XIX wieku, odnajdywał w zjawisku „wyobcowania”
(alienacji) kultury. Ekwiwalentem kultury „wyobcowanej” był dla niego romantyzm. Mówiąc
inaczej romantyzmem w szerokim typologicznym sensie były wszelkie postacie kultury wyobcowanej. Taka perspektywa pozwalała autorowi Idei ujmować kulturę europejską XIX i początku XX wieku, jako kolejne fazy rozwoju świadomości romantycznej. Jeżeli więc istnieje
sytuacja wyjściowa, to znaczy dopóki twórczość kulturalna (także piśmiennictwo) nie stanie
się wyrazem „sił życia”, to skazani będziemy na taką lub inną wersję romantyzmu; pisał zresztą: istnieje tu tylko wybór formy, postaci, kierunku romantyzmu, ale sam romantyzm jest koniecznością
ugruntowaną w samej naturze procesu dokonywającego się w naszych społeczeństwach, w samej ich budowie
wewnętrznej38. Dookreślając swoją wizję, twierdził, że myślimy o człowieku, kulturze i życiu
w kategoriach dramatu, który rozegrał się w XIX stuleciu w świadomości kulturalnej 39. W jego początkowej fazie, jak zauważa Andrzej Walicki, świadomość kulturalna wierzyła, że uda się jej zapanować
nad życiem, stworzyć zależne (…), a przynajmniej odpowiadające jej woli, uznawane przez nią istnienie
zbiorowe – stanowisko to znalazło wyraz w idealizmie proweniencji kantowsko-fichteanskiej, a także
w twórczości artystycznej romantyków. Rozczarowanie, jakie przyniosła Wiosna Ludów było zamknięciem
tej fazy i rozpoczęciem następnej, w której iluzje idealistycznego subiektywizmu zastąpione zostały przez
iluzje obiektywnego naturalizmu40. Warianty tego stanowiska widział Brzozowski w materializmie,

36
37
38
39
40

S. Brzozowski, Antoni Czechow, (w:) Eseje i studia o literaturze, 1990, s. 270.
S. Brzozowski, W odpowiedzi na protest, (w:) Eseje i studia o literaturze, 1990, s.214.
S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Kraków-Wrocław 1983, s. 19.
Tamże, s. 277.
Por. A. Walicki, Stanisław Brzozowski – drogi myśli, Warszawa 1977, s. 316.
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pozytywizmie, empiriokrytycyzmie, a w twórczości artystycznej łączył je zaś z parnasizmem.
Trzecią, notabene antycypującą teoriopoznawczy zwrot w myśli autora Płomieni fazą, było
odkrycie iluzoryczności obiektywizmu. Uznana, niezależna rzeczywistość bankrutuje, okazuje się, że
nie jest tak stałą, jak myślano – pisał – staje się widoczne, że zawsze poznawaną jest pewna już idealistycznie zabarwiona i przeistoczona rzeczywistość i stąd wysuwany jest wniosek, że nie ma żadnej pewnej
obiektywnej podstawy w działaniu ludzi ani w ich świadomości, ani w ich „niezależnej rzeczywistości”,
pozostaje absolutna samowola jako jedyny wynik całego procesu. I znowu wynik ten bywa odczuwany w
sposób niezmiernie różnorodny: jako ostateczne bankructwo i osamotnienie, jako wyzwolenie i radosna wiedza
jutra – itp. Skala jest dość rozległa, ale treść dziejowa pozostaje niezmienną 41. To ostatnie stanowisko
nazwał współczesnym nam przesileniem42. Była to formuła kryzysu, który należy przezwyciężyć.
Dla Brzozowskiego końcowy proces przekształceń świadomości bezczynnej43, był punktem wyjścia
jego „filozofii pracy”.
Niezależnie od tego, czy zamierzał wyjaśnić naturę kryzysu w literaturze rosyjskiej, humoru
w angielskiej czy złudzeń w polskiej, rozwiązać problem racjonalizmu czy romantyzmu, kończył zwykle swe rozważania zdecydowanym opowiedzeniem się za trafnością orientacji aktywistyczno-antropocentrycznej, jaka charakteryzowała, w jego przekonaniu, nie tylko jego
stanowisko, lecz zasadniczo całe współczesne przesilenie. Temu też odpowiada teoriopoznawczy zwrot w myśli Brzozowskiego. Zwrot, którego ekwiwalentem są wypowiedzi w
kategoriach anty-substancjalnych44. Tak oto w procesie kwestionowania substancjalnych
kategorii jak i ogólnego przeformułowania każdego nieomal zagadnienia w języku procesu
życiowej „twórczości”, „pracy” itd., Brzozowski stanął w obliczu problemu języka – jak zauważa Ryszard Nycz. Zwłaszcza jego poznawczych, reprezentacyjnych funkcji. Bez względu na
rolę, jaką odegrały lektury Sorela, jak też bez wątpienia, wcześniejszej Nietzschego, odkrycie
epistemologiczno-ontologicznych funkcji języka stało się udziałem jego własnego filozoficznego doświadczenia. Doznajemy zawrotu głowy – powiadał – na myśl, że przestrzenność świata, jednostajny czas, materia, energia – są to ustalone przez mowę własności społecznego życia. Za ich pomocą tłumaczymy społeczeństwo45. Perspektywa ta dopełnia, jak zaznacza Nycz, pod pewnym względem
koncepcje krytyczną autora Legendy…, pozwala bowiem rozwiązać trudność wyjaśnienia jak to
41
42
43
44

45

S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, Kraków-Wrocław 1983, s. 277-278; Zob. również A. Walicki, Stanisław
Brzozowski – drogi myśli, Warszawa 1977, s. 317.
S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Kraków-Wrocław 1983, s. 418.
Tamże, s. 279.
O antyesencjalizmie wspomina zresztą sam Brzozowski (por. Stanisław Brzozowski, Idee, Kraków 1990, s. 84,
346); zob. również uwagi Andrzeja Walickiego we wstępie do „Idei…” (S. Brzozowski, Idee, Kraków 1990, s. 22.).
W podobnym duchu teoriopoznawczy zwrot w myśli Brzozowskiego odczytuje Ryszard Nycz. Zob. R. Nycz, Język modernizmu ,Wrocław 1997.
S. Brzozowski, Idee, Kraków 1990, s. 264.
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się dzieje, z jednej strony, że dynamiczny charakter ludzkiej rzeczywistości pozostał rozpoznany w dziejach myśli, jak również niedostrzegalny w potocznym doświadczeniu, z drugiej
strony, że poznawalny „niezmienny” świat nieprzerwanie zmienia się i poszerza o nowe obszary nieznanego. W Ideach czytamy: Mowa utrwala, przekazuje nam wszystkie ustalone, zdobyte przez
nasze społeczeństwo, przez ludzkość formy działania. Ją zastajemy, gdy zaczynamy żyć. Analizując nasze
przeżycia, wyszukujemy i rozpoznajemy te właściwości, które zostały utrwalone przez mowę, w ten sposób
tworzymy, jako otaczającą nas obecność, utajoną (…) przeszłość plemienia i gatunku, w ten sposób wrastamy
w pewien zewnętrzny świat. (…) Świat zewnętrzny i świat wewnętrzny to, najogólniej świat stworzony,
rzeczywistość stworzona przez nas i tworzenie46. Autor Pamiętnika odrzuca tu alternatywne wersje
substancjalnych światopoglądów: jako świata „przedstawionego”, czyli empiryczne przekonanie, że świat w pełni swoich stałych własności istnieje obiektywnie, a więc niezależnie od
ludzkiej aktywności oraz jako świata „zastępczego”, to znaczy przekonanie romantycznoidealistyczne, że władza podmiotu jest dostateczna dla ukonstytuowania istnienia wyrozumowanego przezeń „własnego” świata. Odrzucając zatem myślenie o świecie w kategoriach
opozycji podmiot- przedmiot, Brzozowski spotyka inną, której określenie wyznacza jemu
właściwą problematykę – opozycję między wytworem a procesem, „gotowym światem”
a życiem, opozycję którą starał się zneutralizować a nawet opanować. Krótko mówiąc, uznając język za nieuchronne medium naszych sposobów kontaktowania się ze światem (człowiek
nigdy nie poznaje nic pozaludzkiego47 – pisał), uczynił obiektem swego zainteresowania badanie
sieci społecznie utrwalonych symbolicznie-językowych systemów dyskursów naszej kultury.
One bowiem nie tylko zapośredniczają, ale również współkształtują poznanie jedynej dostępnej dla nas postaci rzeczywistości, świata jako przedmiotu uspołecznionego wypowiedzenia 48. Z tego
punktu widzenia istotnym zadaniem krytyki było ukazanie „tworzenia” (sztuki) jako „wielkiej
antycypacji”, wówczas krytyka (także literacka, jak również krytyka, jako metoda filozofowania) stać się winna nie tylko analizą złudzeń, lecz i antycypacją tkwiących w kulturze potencjalności. Formułując bowiem określoną wizję kultury uświadamiać może to, co „nieurzeczywistnione” i w taki sposób stymulować kierunek rozwoju samej sztuki.
Odkrywanie przyszłości i tworzenie przeszłości – paradoksalnie właśnie te aspekty jego
krytyki współtworzą antropologiczne znaczenie, jakie swej koncepcji nadał Brzozowski.

46
47
48

Tamże, s. 263-264.
S. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka, dz. cyt., Kraków – Wrocław 1984, s. 381.
S. Brzozowski, Idee, Kraków 1990, s. 336.
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Summary
Writings of Stanisław Brzozowski deals with literary and political thoughts about culture. In this text I'll
show only the Brzozowski as a literary critic. The main thesis of this paper is to show the critique of modernist
formation by author of “Legend of Young Poland” as a problem of borders of language which is possessed by
critical reconnaissance of ready-made world or the cultural-plate of man consciousness which are diagnosis in
his writings on literature anticipate in nuce several theoretical strategies of late twentieth century criticism.
Brzozowski as a writer who had a critical acumen to comfort modernity literature and also modernity cultural
formation with contemporary trends of thought from the perspective of social and individual life can be considered as a representative of modernist critical literature in which reading and writings become way as
a anticipation for postmodern worldview, especially in a anthropological context.
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W dotychczasowej charakterystyce polskiej problematyki społecznej przełomu XIX i XX
wieku przewija się zwykle historyczna postać, działalność społeczna i dorobek naukowy
Edwarda Józefa Abramowskiego (1868-1918) i Leopolda Stanisława Leona Brzozowskiego
(1878-1911). Stanowią oni nawet, w literaturze fachowej tematu tego okresu, wzorcowy przykład wielowątkowej osobowości życiowej i w sumie dość skomplikowanej naukowej ewolucji
ideowej a przez to i niemniej zmiennej działalności społeczno-politycznej w Polsce pod zaborami. Próbuje się bowiem wytłumaczyć ewolucję poglądów Abramowskiego i Brzozowskiego
poprzez ich niezwykły wprost talent naukowy i publicystyczny, który pozwalał mu tworzyć
dzieła zarówno z dziedziny filozofii, jak i wydawać prace z domeny naukowej literatury, ekonomii, socjologii czy psychologii1.
1

Por. np. przedwojenną biografię Marii Dąbrowskiej (1889-1965), Życie i twórczość Józefa Edwarda Abramowskiego,
Warszawa 1925 (PTPN 52161 II), czy też Oskara Langego (1904-1965), Socjologia i idee społeczne Edwarda Abramowskiego, Kraków 1928 (Przedruk tegoż w: Wizje gospodarki socjalistycznej, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1985,
s. 3-103. Zobacz też współczesne opracowania typu Urszuli Dobrzyckiej pt.: Abramowski, (wraz z wyborem pism)
w znanej serii „Myśli i Ludzie”, Wiedza Powszechna Warszawa 1991, ss. 357; czy też Małgorzaty Augustyniak,
Myśl społeczno-polityczna Edwarda Abramowskiego, UWM Olsztyn 2006, ss. 266. Ponadto trzeba pamiętać, że o życiu,
dziele a nawet i legendzie Abramowskiego pisali także: Ludwik Krzywicki, Zygmunt Balicki, Kazimierz KellesKrauz, Władysław Witwicki, Władysław Gumplowicz, Zbigniew Krawczyk, Romuald Jezierski, Konstanty
Krzeczkowski, Wojciech Giełżyński, Jan Hempel, Andrzej Mencwel, Nella Samotyhowa, Stanisław Ossowski,
Karol Ludwik Koniński, Stanisław Rychliński, Kazimierz Czachowski, Stanisław Pigoń, Adam Schaff, Antonina
Kłoskowska, Andrzej Walicki, Bohdan Cywiński, Krzysztof Pomian i inni, których pozycje zostały opracowane
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W przypadku np. Abramowskiego, w jego samej tylko dziedzinie filozofii badania sięgały
pogranicza szeroko pojętej problematyki teorii poznania, metafizyki, etyki, estetyki, filozofii
społecznej, filozofii polityki, filozofii religii, a nawet i logiki. Wielość jednak tych interdyscyplinarnych w sumie studiów, jak i wynikająca z nich różnorakość zainteresowań badawczych
była zapewne powodem tego, że Abramowski właściwie w żadnej ze swoich prac naukowych
nie podał bezpośrednio swego właściwego stanowiska naukowego, tak filozoficznego jak
społecznego, a nawet zarysu swojego portretu psychologicznego, co przyczyniło się chyba
najbardziej do jego życiowego rozdarcia ideowego.
Dopiero nieliczni badacze twórczości i działalności naukowej Abramowskiego potrafili na
tyle zrekonstruować jego credo naukowe, że okazało się ono być pierwotnie, np. w dziedzinie
filozofii, próbą twórczego połączenia marksizmu z kantyzmem2, przez co dominowała przez
jakiś czas w jego naukowej i społecznej twórczości koncepcja tzw. socjalizmu bezpaństwowego3.
W późniejszym jednak okresie swojego życia Abramowski zrewidował swoje dotychczasowe poglądy, zwłaszcza natury społecznej, pod wpływem najwyraźniej krytycyzmu tzw.
szkoły renouvierowskiej, na rzecz najpierw tzw. syndykali zmu francuskiego a potem i angielskiego kooperatyzmu spółdzielczego4. Przypisuje mu się także sympatyzowanie, przynajmniej
przez pewien bliżej nieokreślony czas, z tradycją szeroko pojętego anarchizmu 5.

2
3

4

5

w pełnej bibliografii dzieł Abramowskiego opublikowanej w Bibliografii Filozofii Polskiej 1896-1918, zeszyt pierwszy,
którą do druku przygotowali Andrzej Przymusiała i Maria Młoczkowska z udziałem Janusza Jaworskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1994, s. 11-46. Tam też na s. 28 znajdują się jeszcze inne opracowania bibliograficzne pism Abramowskiego.
Zob. szerzej na ten temat w rozdziale „Inspiracja kantowska a krytyka świadomości intelektualnej” Abramowskiego w książce S. Borzyma Przeszłość dla przyszłości. Z dziejów myśli polskiej, Warszawa 2003, s. 169-174.
Por. w tej mierze przede wszystkim wczesne prace Abramowskiego, publikowane zarówno w postaci artykułów
na łamach genewskiej Biblioteki Robotnika Polskiego, jak też na stronicach krakowskiego „Tygodnika Powszechnego”. Warto też zwrócić uwagę na mało znane publikacje książkowe Abramowskiego, jak np. Rewolucja robotnicza,
Odkrycie dra Kocha czy Dzień roboczy, które, wszystkie trzy pozycje, ukazały się w 1891 roku. Szerzej na temat socjalizmu bezpaństwowego Abramowskiego zob. w pracy Mikołaja Waleszko (ur. 1930 r.) pt.: Idee społecznoekonomiczne we wczesnych publikacjach Edwarda Abramowskiego, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Kraków 1962, ss 196.
Por. w tej mierze zwłaszcza takie prace Abramowskiego, jak Zasada republiki kooperatywnej (1905-1906), Znaczenie
spółdzielczości dla demokracji (1906), Idee społeczne kooperatyzmu (1907), czy Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego (1912). Szerzej zaś na temat spółdzielczości polskiej tej doby zobacz w pracy drugiego prezydenta II
Rzeczpospolitej Stanisława Wojciechowskiego (1869-1953) pt.: Ruch spółdzielczy i rozwój jego w Anglii, Oficyna Wydawnicza Gebethner i Wolff Warszawa 1907, Historia spółdzielczości polskiej po 1914 roku, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Warszawa 1939 oraz inne jego prace spółdzielcze, jak Ruch spółdzielczy, Spółdzielnie rolnicze, czy Kooperacja
w rozwoju historycznym. Zwróć też uwagę na życie i działalność spółdzielczą Romualda Mielczarskiego (1871-1926),
trzeciego, obok Abramowskiego i Wojciechowskiego, pioniera powstania i rozwoju polskiego ruchu spółdzielczego tamtego okresu.
Por. np. Eugeniusz Ney, Anarchizm i syndykalizm w twórczości Stefana Żeromskiego, F.A. Lublin, Lublin 2004. Zob. też
prace anarchistów polskich wydawanych w Mać Pariadka – anarchistyczny magazyn autorów, zawarte np. w nr 6, s. 3640 pióra Tomasza Szczepańskiego, Anarchizm Abramowskiego; Tomasz Szczepański, Elementy anarchistyczne w myśli
społeczno-politycznej Edwarda Abramowskiego, [w:] Ruch anarchistyczny na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w dobie Rewolucji 1905-1907, Wydawnictwo „Inny Świat” Mielec b.d.w., s. 8-12 (A-515).
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Dlatego właśnie uważa się nie bez kozery, w literaturze fachowej tematu tego okresu, że
około 1894 roku zainteresowania naukowo-badawcze Abramowskiego przechodzą powoli
z marksizmu, socjalizmu czy nawet wzmiankowanego anarchizmu na rzecz głównie naukowo
pojętej socjologii6 i psychologii7, w których to naukach najbardziej chyba zasłynął w dziejach
polskiej a poniekąd i, w jakimś niezbadanym stopniu, zachodniej nauki8.
Znaczącą bowiem częścią poglądów społecznych Abramowskiego było właśnie praktyczne zastosowanie tychże nauk w zmiennych kolejach losu społeczeństwa polskiego pod zaborami w kraju, na emigracji czy podczas zesłania. Tym właśnie należy wytłumaczyć jego nie
lada patriotyczną aktywność polityczną, która uwidoczniła się już znacznie podczas studiów
młodego Edwarda na Wydziale Przyrodniczym UJ w Krakowie, gdzie zakładał pierwsze
kółka socjalistyczne wśród studentów i rzemieślników krakowskich, jak też nie zawsze legalnie sprowadzał i rozprowadzał nielegalną prasę zagraniczną do Królestwa Polskiego.
Z tego zdaje się ostatniego powodu opuścił wkrótce Kraków i przeniósł się ze swoimi
studiami przyrodniczymi do Genewy, gdzie powtórnie zakładał studenckie koła socjalistyczne
broniące spraw robotniczych, czego najlepszym chyba wtedy dowodem było zebranie przez
niego rozproszonych rodaków zagranicą w jedną organizację pod nazwą Zjednoczenie Młodzieży
Polskiej.
Nic dziwnego, że tak ogromne zaangażowanie osobiste Abramowskiego w sprawy społeczno-polityczne rodaków w kraju i zagranicą sprawiło ostatecznie, że musiał z konieczności
przerwać także swoje genewskie studia przyrodnicze, by udać się znów na początku 1889
roku do Warszawy, gdzie udało mu się zawiązać, znaczące wtedy niemało, struktury organizacyjne tzw. „II Proletariatu”. Wkrótce jednak opuszcza te nowe, z takim trudem utworzone,
struktury proletariackie, gdyż nie zgadzał się w nich w kwestii stosowania przez nie metod
terroru rewolucyjnego. Dlatego też wraz z innymi, równie co on pokojowo, nastawionymi
towarzyszami, zakłada kolejną organizację proletariacką, to jest „Zjednoczenie Robotnicze”.

6

7

8

Por. w tej mierze książki np. Zbigniewa Krawczyka, Socjologia Edwarda Abramowskiego, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, ss. 320; jak też artykuły typu Stanisława Karola Rychlińskiego (1903-1944), Fenomenalizm socjologiczny
Edwarda Abramowskiego, „Przegląd Socjologiczny” (1938); czy też artykuł Andrzeja Flisa, Fenomenalistyczna metoda
socjologii Edwarda Abramowskiego, „Studia Filozoficzne” (1975)5.
Por. np. pracę A. Cygielstrejch, Twórczość psychologiczna Edwarda Abramowskiego, „Przegląd Filozoficzny” 22(1919)12; H. Czarniawski, Teoria podświadomości Edwarda Abramowskiego, „Prace Naukowe” (Oddział Częstochowski
PAN), (1963)3; J. Budkiewicz, Poglądy psychologiczne Edwarda Abramowskiego”, „Psychologia Wychowawcza”
(1964)3.
Por. np. Ruta Światło, Przedmowa, [do] Abramowski E.: Filozofia społeczna. Wybór pism, Warszawa 1965; tegoż
Koncepcje filozoficzno-społeczne E. Abramowskiego [w:] Polska myśl filozoficzna i społeczna, tom 3, Warszawa 1977. Zob.
też pracę Wojciecha Giełżyńskiego, Edward Abramowski Zwiastun Solidarności, wydaną pierwotnie w Polonia Book
Fund Ltd., London 1986, której reprint ukazał się w: Oficyna „Trojka”, Poznań b.d.w.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

98

Zarys ideowych przemian w życiu i twórczości naukowej Edwarda Józefa Abramowskiego i Stanisława Brzozowskiego

Przy tym wszystkim Abramowski potrafił jeszcze znaleźć czas na udzielanie się aktywne
w tzw. „Kołach Oświaty Robotniczej” i „Kasach Oporu”. W listopadzie zaś 1892 roku udaje
się ze Szwajcarii do Paryża, gdzie z kolei współzakłada Polską Partię Socjalistyczną (w skrócie
PPS), oraz przedstawia, znany i ceniony w historii polskiego ruchu robotniczego, autorski
manifest polityczny, dzięki któremu zostaje wybrany do nowo utworzonych władz powstałego wtedy także Zagranicznego Związku Socjalistów Polskich (w skrócie ZZSP).
Wydawałoby się więc, że nic nie może zakłócić społecznej aktywności czy patriotycznej
działalności Abramowskiego, ani tym bardziej stanąć na drodze jego wspaniale rozwijającej
się kariery politycznej. Jednakże przełomowym momentem w życiu Abramowskiego okazała
się wiosna roku 1892, w którym to czasie umiera najpierw jego ukochana żona Stanisława
Motz, przez co próbuje po raz drugi w życiu popełnić samobójstwo (pierwszy raz ponoć
próbował się otruć w wieku 10 lat po śmierci matki). Wkrótce potem umiera jeszcze jego
jedyna siostra Maria, sam zaś Abramowski, na domiar złego, ciężko rozchorował się na gruźlicę płuc, przez co zmuszony został do powrotu do Szwajcarii w celu podreperowania swego
stanu zdrowia w tamtejszych znamienitych do dziś kurortach leczniczych.
Nic dziwnego, że po tych wszystkich nad wyraz dramatycznych przejściach losowych
i prawdopodobnie nie mniej bolesnych przeżyciach psychicznych następuje prawdziwa przemiana ideowa Abramowskiego, który wraca do kraju w styczniu 1897 roku, ale już nie jako
aktywny działacz partyjny PPS-u czy też pokojowo nastawiony obrońca innych spraw robotniczych, lecz jako na wskroś przemieniony ideowo człowiek, który w swojej transformacji
światopoglądowej odchodzi zarówno od teoretycznych przesłanek socjalizmu, jak i praktycznych dzieł ówczesnego marksizmu, na rzecz powoli budowanych podstaw racjonalnego myślenia ideowego uzyskanego na drodze naukowych studiów socjologicznych, doświadczalnych
metod psychologicznych, doznanych przeżyć estetycznych, wywołanych wizji spirytystycznych, doświadczalnych zjawisk telepatycznych, empirycznych metod parapsychologicznych
etc9.
Na podstawie tego wszystkiego powstaje w nas nieodparte pytanie, a mianowicie, kim właściwie był ten człowiek, który zdziałał naprawdę tak wiele dla swojej ojczyzny, i który pozostawił w sumie niemały dorobek naukowy dla całej ludzkości, a który wreszcie przeobraził się
9

Por. w tej mierze zarówno podstawowe dzieła z zakresu psychologii Abramowskiego, jak jego Teoria jednostek
psychicznych. Przyczynek do krytyki psychologii współczesnej (W-wa 1899), Prace z psychologii doświadczalnej (I-II, W-wa
1913-1916), Źródła podświadomości (W-wa 1914) i Przyczynek do psychologii myślenia logicznego (W-wa 1915), jak też
opracowania jego poglądów psychologicznych opracowane np. przez J. Szmyd Prekursorzy psychologii religii w Polsce,
Kraków 1978, s. 11-70; A. Cygielstrejch, Twórczość psychologiczna Edwarda Abramowskiego, „Przegląd Filozoficzny”
(1919); H. Czarniawski, Teoria podświadomości Edwarda Abramowskiego, „Prace Naukowe” (Oddział Częstochowski
PAN), (1963)3; J. Budkiewicz, Poglądy psychologiczne Edwarda Abramowskiego”, „Psychologia Wychowawcza”
(1964)3.
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tak istotnie wewnętrznie w nad wyraz dobrze zapamiętanym na zewnętrz odbiorze społecznym swego ideowego człowieczeństwa?
Mianowicie, czy np. rzeczywiście stworzył teorię rewolucji socjalistycznej z anarchistycznymi elementami, skoro na plan pierwszy wysuwał pokojowy postulat powszechnego kształcenia mas ludowych za pomocą nowej świadomości socjalistycznej opartej na klasycznej
problematyce marksowskiego materializmu historycznego?
Abramowski bowiem, gdy rozwijał myśl Marksa, to bazował jeszcze na połączenia myśli
Durkheima z koncepcją francuskiego prekursora socjologii i psychologii społecznej JeanGabriela Tarde (1843-1904). W wyniku czego stworzył oryginalną teorię fenomenalizmu
socjologicznego, polegającą najogólniej rzecz biorąc na tym, że według niego wszelkie zjawiska społeczne mają charakter rzeczowy i psychiczny. W związku z czym zjawiska tego rodzaju
tworzą ludzkie procesy społeczne, w których zasadnicze znaczenie mają nasze elementy subiektywne. Podkreślał przy tym wszystkim ważną rolę ludzkiego sumienia, które było dla
niego istotnym czynnikiem powstawania i właściwego rozwoju najważniejszych przemian
ustrojowych całej ludzkości. Stąd i tego rodzaju reformatorska działalność społecznopolityczna ówczesnych ludzi winna, jego zdaniem, rozpoczynać się od odnowy moralnej
konkretnego człowieka. W tym właśnie celu Abramowski zbudował podstawy swojej etyki
wzajemnego braterstwa i solidarności międzyludzkiej 10.
Na tej podstawie można raczej wątpić, żeby socjalizm Abramowskiego był doktryną ściśle
socjologiczną, lecz należy go raczej potraktować jako aktywny przejaw jego filozofii społeczeństwa, czego żywym dowodem była na to nie tylko sama aktywność polityczna jego twórcy, ale i również to, że uzależniał ostatecznie wartość tego rodzaju powszechnych przemian
społecznych ludzkości od konkretnych zmian w świadomości indywidualnej każdej świadomej siebie jednostki ludzkiej.
Stąd nic dziwnego, że Abramowski z czasem coraz więcej życiowej wagi i uwagi naukowej
przykładał do badań psychologicznych, dzięki którym próbował, nawet niekonwencjonalnymi środkami i metodami eksperymentalnymi, poznać najważniejsze czynniki podświadomej
psychiki ludzkiej. W tym m. in. celu zbudował oryginalną koncepcję metafizyczną, epistemologiczną i estetyczną11, której motywem przewodnim był podział na wszystko to, co mieści
10

11

Poglądy etyczne Abramowskiego przedstawił między innymi Stanisław Jedynak w swoich pracach, jak przede
wszystkim Etyka polska w latach 1863-1918, Wiedza Powszechna Warszawa 1977, s. 167-178, oraz zamieścił fragmenty Etyka a rewolucja Abramowskiego na s. 388-411; zob. też hasło „Abramowski Edward Józef” w jego Etyka
w Polsce. Słownik pisarzy, Ossolineum Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1986, s. 21-22. Tam też podstawowa etyczna literatura dotycząca dzieł i życia Abramowskiego.
Szerzej na temat teorii agnozji, metafizyki doświadczalnej oraz wartości estetycznych Abramowskiego zastosowanych do jego badań psychologicznych opisuje m. in. S. Borzym w swoje książce Przeszłość dla przyszłości, wyd. cyt.,
s. 172-183.
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się ściśle w umyśle ludzkim (tj. posiada charakter intelektualny i jest przez to dla nas ściśle
podmiotowe), oraz na to wszystko, co jest w nas absolutnie niezależne od naszego intelektu,
czyli jest stricte przedmiotowe wobec nas. Na tej ogólnej podstawie wyróżniał i badał Abramowski tzw. powstające w nas wrażenia nieracjonalnej natury, to jest wszelkie marzenia ludzkie, zjawiska senne, stany hipnotyczne, przeżycia mistyczne, doznania estetyczne etc. Dzięki
tym bowiem przeżyciom, może człowiek – zdaniem Abramowskiego – dotrzeć do prawdziwej istoty rzeczywistości, gdyż, jego zdaniem, im mniejszy jest udział ludzkiego intelektu
w procesie poznawania, tym lepiej jesteśmy w stanie dotrzeć do sedna rzeczywistości. Jest to,
określony w literaturze tematu, tzw. intuicjonizm poznawczy i etyczny Abramowskiego 12,
który jednak ostatecznie do dziś budzi szereg kontrowersji naukowych, co do zarówno stosowanych metod badawczych, jak i ostatecznych wyników poznawczych.
Wątpliwości podobnej natury, jak w wypadku twórczości Abramowskiego, pojawiają się
również w przypadku złożonego dorobku filozoficznego i niekonwencjonalnej działalności
literackiej Leopolda Stanisława Leona Brzozowskiego (1878-1911). Tym bardziej, że autor
ten, w literaturze fachowej tematu, uchodzi nie tyle co za jedynie filozofa, ile raczej głównie
za jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy i krytyków literackich epoki modernizmu.
Wpłynął on bowiem zarówno swoją naukową aktywnością, jak i działalnością publicystyczną
na ukształtowanie się szeregu postaw ideowych kilku pokoleń inteligencji polskiej 13.
Początkowo jednak niewiele na to wskazywało, bo Brzozowski został wychowany w duchu tradycyjnie pojętej szlacheckiej rodziny katolickiej. Dość szybko jednak oderwał się,
przynajmniej intelektualnie, od tradycji domu rodzinnego na rzecz bliżej nieokreślonego
jeszcze wtedy monizmu ateistycznego, poczynionego najpierw w duchu myśli pozytywistyczno-darwinowskiej (co widoczne jest choćby w jego pracy zatytułowanej Monistyczne pojmowanie
dziejów), ale potem już inspirowanego rosyjską myślą Wissariona Grigorjewicza Bielińskiego
(1811-1848) i Gleba Iwanowicza Uspieńskiego (1843-1902)14, a w końcu nawet podatnego na
niektóre wątki modnych wtenczas spekulacji filologicznych Ernesta Renana.
12

13

14

Szerzej na temat problematyki poznawczej w ujęciu Abramowskiego zobacz w artykule Stanisława Borzyma pt.:
„Edward Abramowski” w pracy zbiorowej zatytułowanej Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, Warszawa 1983,
s. 454-465. Na temat zaś intuicjonizmu etycznego Abramowskiego zob. szerzej w Stanisława Jedynaka pracy pt.:
Etyka polska w latach 1863-1918, Warszawa 1977, zwłaszcza s. 175-178.
Świadczy już o tym choćby imponująca liczba 26 książek Brzozowskiego i jego ponad 200 artykułów autorskich.
Por. też Marian Stępień (ur. 1929), Spór o spuściznę po Stanisławie Brzozowskim w latach 1918-1939, Wydawnictwo Literackie Kraków 1976, ss. 216. Podstawowe zaś wiadomości dotyczące życia i twórczości Brzozowskiego wraz z
pełną bibliografią jego prac i opracowań o nim znajduje się w przewodniku biograficznym i bibliograficznym pt.:
Dawni Pisarze Polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, tom pierwszy
A-H, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2000, hasło „Brzozowski Stanisław 18781911”, s. 121-124.
Ukazują to m. in. prace Andrzeja Walickiego poświęcone myśli Brzozowskiego, jak np. jego Stanislaw Brzozowski
and the Polish Beginnings of ‘Western Marxism’, Oxford University Press 1993, ss. 320. Praca ta powstała na podstawie
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Jednakże potem jeszcze, pod wpływem najwyraźniej dzieł Nietzschego 15 oraz (chyba
w pewnej mierze) myśli Przybyszewskiego16, pojawiają się w postawie ideowej Brzozowskiego
jawne wątki tzw. anarchizmu indywidualistycznego, okraszonego jeszcze ówcześnie panującym relatywizmem moralnym, choć raczej nie wziętego z etyki ewolucjonistycznej Spencera,
z którą na ogół nie zgadzał się Brzozowski 17.
Z tego zdaje się powodu został Brzozowski rzecznikiem tzw. bezwzględnego indywidualizmu,
który następnie uległ przekształceniu na rzecz tzw. postawy zrezygnowanego obserwatora, za sprawą przejęcia empiriokrytycznych metod badawczych od Richarda Avenariusa (1843-1896).
Dlatego nic dziwnego, że w latach 1902-1904 najważniejszą kwestią społeczną była dla Brzozowskiego wzajemna relacja jednostki do społeczności. Potem znów jednak, w swojej kolejnej rozprawie, to jest Filozofia czynu (1903), skłania się ponownie do tego, ażeby porzucić swój
dotychczasowy „bezwzględny indywidualizm” jednostki na rzecz właśnie „filozofii czynu”,
sięgającej jeszcze korzeni myśli idealistycznej Kanta, Fichtego i ich tradycji myślowej. Wreszcie raz jeszcze powraca Brzozowski do pewnych ideałów płynących prosto z myśli polskiego
romantyzmu.
Spowodowało to wszystko, rzecz razem biorąc, że mógł w latach 1904-1905 stworzyć autorską „filozofię pracy”, ale tym razem już pod przemożnym wpływem heglizmu i marksizmu18.
Po pewnym jednak czasie znów zmienił poglądy i to w jednym ze swoich reprezentacyjnych dzieł filozoficznych, to jest w Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej (Lwów 1910),
w którym (na stronie 136) napisał między innymi, że celem filozofii jest nie zrozumienie bytu, lecz
stwarzanie świadomości, która mogłaby uczynić historię świadomie stwarzanym przez człowieka dziełem.
Ludzkość stwarzająca sama siebie – oto jest podstawowa zasada filozofii./…/ Filozofia – to nie poznanie

15

16

17

18

wcześniejszych pozycji Walickiego poświęconych Brzozowskiemu, jak np. Stanisław Brzozowski and the Russian
„Neomarxists” at the Beginning of the Twentieth Century, Moskwa 1973, czy tegoż Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego,
Kraków 1994.
Por. w tej mierze przede wszystkim artykuł Pawła Pieniążka, Brzozowski/Nietzsche: nowoczesność, twórczość i wspólnota,
„Przegląd filozoficzno-literacki” (2006)3-4, s. 133-155. Artykuł Pieniążka stanowi w zasadzie aneks do jego książki pt.: Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie, Warszawa 2004.
Por. przede wszystkim to, co sam Brzozowski napisał w swojej pracy O Stanisławie Przybyszewskim, „Droga”
(1928) nr 4 s. 342-361; nr 5 s. 458-471; nr 6 s. 594-608. Por. też współczesne wydanie jednolitego tekstu Brzozowskiego O Stanisławie Przybyszewskim w „Przeglądzie filozoficzno-literackim” (2006)3-4, na s. 9-61 przez Annę
Dziedzic wraz z jej artykułem nt.: Brzozowski czyta Przybyszewskiego, tamże s. 63-95.
Poglądy etyczne Brzozowskiego przedstawił między innymi Stanisław Jedynak w swoich pracach, jak przede
wszystkim Etyka polska w latach 1863-1918, wyd. cyt., s. 179-183; oraz zob. też hasło „Brzozowski Stanisław Leopold Leon” w jego Etyka w Polsce. Słownik pisarzy, Wrocław 1986, s. 29-30. Tam też podstawowa etyczna literatura
dotycząca dzieł i życia Brzozowskiego.
Ukazuje to m. in. artykuł Andrzeja Walickiego pt.: Stanisław Brzozowski w pracy zbiorowej zatytułowanej Zarys
dziejów filozofii polskiej 1815-1918, wyd. cyt., s. 465-478. Zob. też artykuł Marty Kopij pt.: Figura robotnika
u Stanisława Brzozowskiego i Ernsta Jüngera, „Przegląd filozoficzno-literacki” (2006) 3-4, s. 157-178.
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czegoś pozaludzkiego, to samopoznanie ludzkości, samorząd jej. To tworzenie tych idei, które mogą być
punktami skupienia sił ludzkości19.
Ta powyżej zaprezentowana pokrótce ewolucja ideowa Brzozowskiego pozwalała mu
również na to, że mógł, w różnych etapach swojego życia, krytykować różne przejawy ówczesnego konserwatyzmu, konformizmu, jak i przyczepiać się niejako do innych postaw społecznych panujących wówczas w niektórych sferach życia politycznego, społecznego i kulturowego narodu polskiego20. Stąd np. w swojej krytyce literackiej tak mocno nieraz przeciwstawiał się zarówno tradycji szlachty polskiej, jak i nie raz zwalczał postawy dekadenckie
w Legendzie Młodej Polski (Lwów 1910)21, a nawet potrafił wytoczyć spektakularnie głośną, jak
na ówczesne czasy, kampanię publicystyczną przeciw Henrykowi Sienkiewiczowi.
Brzozowskiemu bowiem ówczesny rozgłos przyniosła nie tyle co sama jego twórczość filozoficzna czy literacka, ile bardziej krytyka książki Sienkiewicza zatytułowanej Rodzina Połanieckich (1903), której zarzucał daleko posunięty konserwatyzm nie prowadzący, jego zdaniem,
do rozwiązania palących wtedy kwestii społecznych czy obrony podstawowych racji narodowych. Rozgłos medialny wtenczas uzyskany, zachęcił zapewne Brzozowskiego do dalszych
tego rodzaju krytyk. Dlatego nie omieszkał ponownie i w równie spektakularny, co poprzednio sposób, skrytykować sławne hasło „sztuka dla sztuki”, głoszone choćby między innymi
przez Zenona Przesmyckiego (1861-1944 pseudonim Miriam, Jan Żagiel), zarzucając mu
nieprawdziwe estetyzowanie świata i formalizowanie przez to całej sztuki modernistycznej.
Stąd nic dziwnego, że Brzozowski w swoich kolejnych pracach, jak np. Współczesna powieść
polska (Stanisławów 1906); Współczesna krytyka literacka w Polsce (Stanisławów 1907); czy też
w bodaj najgłośniejszej dotąd jego Legendzie Młodej Polski, dokonał niezwykle wtenczas cenionej i do dziś również dyskutowanej krytyki literatury młodopolskiej. Zarzucając jej, między
innymi, daleko posunięty dekadentyzm, oderwanie od rzeczywistych problemów społecznych, odejście od realiów ekonomicznych, porzucanie kultury narodowej etc.
Wszystko to sprawiło że zalicza się go do jednego z najwybitniejszych krytyków teorii i historii literatury polskiej!

19
20

21

Cytuję za Pawłem Skrzydlewskim, na podstawie hasła „Brzozowski” zawartego w Powszechnej Encyklopedii Filozofii,
t. 1, wyd. cyt., s. 693.
Por. choćby artykuł Stanisława Borzyma pt.: Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, zamieszczony w Przewodniku
po literaturze filozoficznej XX wieku, tom 5, PWN Warszawa 1997, s. 78-82, hasło „Brzozowski Stanisław L. (18781911)”.
Ostatecznie Brzozowskiego i jego myśl proponuję umieścić w historyczno-kulturowej konstelacji modernizmu, której ośrodki stanowią
dzieła – nie przypadkiem już wcześniej tutaj wzmiankowanych – Joyce’a i Kafki, Schönberga i Strawińskiego, Picassa i Braque’a
czy, w sferze dyskursu filozoficznego, Lukasa i Heideggera, ale również Theodora W. Dorna i Waltera Benjamina. J. Zychowicz,
Romantyk tułacz Stanisław Brzozowski w piekłach modernizmu, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” (2006) 3-4, s. 219.

Lumen Poloniae – NR 2/2013

Mirosław Mylik

103

Pod koniec życia nastąpiła bodaj najważniejsza metamorfoza poglądów Brzozowskiego,
która była nie tyle co jego kolejną ewolucją ideowa, ile przede wszystkim jego ostateczną
przemianą duchową!
Odstąpił on bowiem od swego dotychczasowego marksizmu i socjalizmu, najpierw na
rzecz syndykalizmu Georgesa Sorela (1847-1922), a potem twórczo zwrócił się w stronę
filozofii wiary Newmana, wybranych zagadnień Maurice Blondela (1861-1949), Alfreda Loisy’ego (1857-1940) i do myśli innych katolickich modernistów 22.
Na tej właśnie podstawie uważa się powszechnie, w literaturze fachowej tematu, że zarysowana powyżej zmienność ideowa Brzozowskiego, jak i jego spektakularna w dużej mierze
twórczość literacka, a także publicystyczna z reguły działalność społeczna czy wreszcie przede wszystkim kontrowersyjna krytyka rodzimej historii i teorii literatury, odegrała znaczącą
rolę w dotychczasowym kształtowaniu się świadomości ideowej wielu pokoleń inteligencji
polskiej chcącej się jeszcze uczyć się na nowo rodzimej historii i teorii literatury polskiej 23.
Podobnie jednak jak w przypadku Abramowskiego, tak w wypadku Brzozowskiego, poglądy społeczne obu autorów nie zostały wystarczająco opracowane, i dlatego wymagają
jeszcze dalszych studiów, do których niniejsze rozważania są rodzajem wstępem bądź mają
charakter przyczynku naukowego.
Na zakończenie zaś tego wszystkiego, co zostało do tej pory przedstawione w powyższych
biografiach wybranych przedstawicieli polskiej myśli społecznej 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 życiowych Abramowskiego, jak też
następowała etapami w wypadku kontrowersyjnej biografii intelektualnej Brzozowskiego24,
od tzw dojrzewania intelektualnego czy życiowego, co znów wyraźnie występowało w biografii naukowej np. ks. Stefana Pawlickiego czy bpa Kazimierza Józefa Kowalskiego 25. Przemiany bowiem pierwszego rodzaju były wtedy nader ważnym i są niemniej do dziś istotnym
zjawiskiem historycznym, występującym również u wielu polskich autorów społecznych tam22
23

24

25

Tę wprost niezwykłą ewolucję ideową Brzozowskiego stara się ukazać w swoim artykule Marek Nowak (ur. 1964
r.), Brzozowski a religia. Seria dramatycznych przełomów, „ Przegląd Filozoficzno-Literacki” 3-4/(2006), s. 179-198.
Literatura fachowa na temat krytyki i teorii literackiej wraz z powieściopisarstwem Brzozowskiego jest ogromna
w Polsce. Dlatego warto ją rozpocząć od pracy Stefana Kołaczkowskiego (1887-1940), Stanowisko filozoficzne Brzozowskiego, „Marchołt”, 5/(1938-1939) nr 2; Wokół myśli S. Brzozowskiego, praca zbiorowa pod red. A. Walickiego
i R. Zimanda, Kraków 1974; M. Stępień, Spór o spuściznę po Stanisławie Brzozowskim, Kraków 1976; W. Mackiewicz,
Brzozowski, Warszawa 1979 i inne.
Np. Stanisław Jedynak w takich swoich pracach, jak Etyka polska w latach 1863-1918, wyd. cyt., czy też Etyka
w Polsce. Słownik pisarzy, wyd. cyt., w których choć kreśli znakomite sylwetki etyczne wielu polskich autorów społecznych, to jednak nie zawsze jest w stanie odróżnić ich przemianę ideową od intelektualnej dojrzałości życiowej, bo dotąd nie uczyniono na ten temat w pełni wystarczających i kompletnych analiz naukowych.
M. Mylik, Stefan Pawlicki – jeden z prekursorów nauki polskiej, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2005, ss. 501. Tegoż,
Biskup Kazimierz Józef Kowalski. Z dziejów odnowy neoscholastyki polskiej, Pelplin 2008, ss. 270.
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tego czasu. Stąd były i są nadal pochopnie przypisywane nawet autorom, którzy takiej istotnej
przemiany światopoglądowej nigdy właściwie nie dokonali, bo tylko i aż dojrzewali 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 cechowała wyraźnie twórczość Pawlickiego. Właśnie bowiem Pawlickiemu zarzucili badacze jego spuścizny naukowej,
jak np. Władysław Tatarkiewicz, Alicja Kalder czy Henryk Barycz, że jego poglądy filozoficzne podlegały ciągłej ewolucji, polegającej właśnie na wzajemnym 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 pozytywistą 26, scjentystą27,
filologiem filozofującym28, wyznawcą kultu Hellady, filozofem katolickim i scholastykiem
z urzędu29 etc. Inni natomiast badacze spuścizny Pawlickiego, jak np. Andrzej Przymusiała,
Bronisław Dembowski czy Mirosław Mylik, wykazują, że głosił on zawsze jednolite, stałe
poglądy filozoficzne (metafizyczne), które potem jedynie dojrzewały historycznie, merytorycznie w poszczególnych etapach jego życia30.
26
27

28
29

30

Pozytywizm z filozofią katolicką nie doszedł w nim do jedności. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1981, s. 175.
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 czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, 51(1950)8, s. 520.
Kim zatem był ten filozof filologizujący czy filolog filozofujący. H. Barycz, Stefan Pawlicki. Studia i docentura warszawska,
„Życie i Myśl”, 7/9(1952), s. 319.
Wykładając później, już po ukazaniu się encykliki „Aeterni Patris”, filozofię w Uniwersytecie Jagiellońskim, stał się na katedrze
z urzędu pionierem neoscholastyki, ale można mieć wątpliwości, czy także jej szczerym i całkowitym zwolennikiem. A. Kadler, dz.
cyt., s. 520.
Historyczne zaś dojrzewanie intelektualne poglądów Pawlickiego a nie tylko jego ewolucję stanowiska filozoficznego przedstawił wyczerpująco Czesław 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 poglądów filozoficznych, lecz odniesionych również do szerszego tła wydarzeń, a nawet całokształtu dorobku Pawlickiego jako myśliciela.
(tamże s. 4). Albowiem działanie, które kierowałoby się jedynie do analizy wypowiedzi mówiących wprost o filozofii Pawlickiego, wydaje się Głombikowi pracą metodycznie błędną i rzeczowo ubogą. Usiłuje zatem rozszerzyć
pole interpretacji filozofii krakowskiego uczonego, poprzez wyjaśnienie jej genezy na tle warunkujących ją pozafilozoficznych spraw i wydarzeń, ukazując jej zmieniający się kształt oraz jej funkcjonowanie w warunkach ówczesnych środowisk społecznych drugiej połowy XIX w. i na początku XX w. W przeciwieństwie więc do wcześniejszych 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 całkowicie zakończony i pełny do tego stopnia, żeby znosił czy dezawuował wcześniejsze bądź późniejsze okresy jego
życia. Sądzi bowiem Głombik, że tak w żywocie, jak i w dorobku tego uczonego nie ma faktów z życia i osiągnięć
naukowych, które byłyby całkowicie izolowane czy tłumaczyłyby się same przez się. Sprawia to - jego zdaniem - iż
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Wszystkie zaś tego rodzaju problemy merytoryczne czy inne kwestie historyczne, razem
lub oddzielnie wzięte, ukazują nam nie tylko korzenie filozoficzne i tło problematyki społecznej 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 poznalibyśmy w pełni ani dorobku naukowego polskich autorów tych czasów, jak i ostatecznego wkładu naszych uczonych w powstanie i rozwój wielu nauk społecznych, które wówczas współtworzyli 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 znawców 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 zbadanym31. Dlatego w badaniach tych należy również zwrócić szczególną uwagę na
to, co stanowi z punktu widzenia współczesnej metodologii przedmiot i metodę badań filozofii 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 przypadku kwestii socjalnej np. w wydaniu Abramowskiego czy Pawlickiego, ustalenie do-

31

także stanowisko filozoficzne Pawlickiego domaga się uchwycenia w procesie owych zmian, w procesie swej własnej ewolucji, jej mechanizmu i określających ją sił (tamże s. 12). Szerzej na ten temat zobacz w pracy M. Mylika, Stefan Pawlicki – jeden
z prekursorów nauki polskiej, wyd. cyt.
Albowiem rozwój np. katolickiej nauki społecznej wiąże się zwykle w Polsce z opublikowaniem w Krakowie
w latach 1900-1901 dwutomowej pracy Edwarda Jaroszyńskiego pod tytułem Katolicyzm socjalny, będącej zresztą
prezentacją zasadniczych tez encykliki Rerum Novarum. Potem dopiero zaczęło wychodzić pierwsze specjalistyczne czasopismo pod tytułem Ruch Chrześcijańsko-Społeczny, założone jeszcze przez ks. Kazimierza Zimmermanna
(1867-1925), pierwszego profesora nauk społecznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Następnie dopiero w Akademii Duchownej w Petersburgu rozpoczęła działalność pierwsza katedra
socjologii chrześcijańskiej, w której wykładali, między innymi, ks. Jerzy Matulewicz (1871-1927) i ks. Aleksander
Wóycicki (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. 218233.
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kładnych granic, między ówcześnie pojętą nauką społeczną Kościoła a socjologią, bądź nawet
filozofią społeczną tamtego czasu. Granica ta bowiem była, jak to już powyżej pokrótce
dowodziliśmy, 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 odpowiedzi na pytania, dotyczące natury, struktury i przyczyn życia społecznego. Łączy się to oczywiście 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 Kościoła 32.
Metodologiczne rozgraniczenie tego wszystkiego nawet dziś nie jest bynajmniej czymś
prostym, tym bardziej, gdy chodzi o dziewiętnastowieczną czy dwudziestowieczną spuściznę
prac społecznych polskich autorów. Dlatego i z tym metodologicznym problemem pomieszania przedmiotu i zakresu badań różnych nauk społecznych będą się musiały zmierzyć tego
rodzaju planowane prace w przyszłości.
Wymaga zatem to wszystko jeszcze dalszych badań i analiz, zwłaszcza gdy chodzi o powody osobistej przemiany ideowej Abramowskiego i Brzozowskiego, do których niniejsze
rozważania stanowią tylko jakiś rodzaj wstępu bądź mają jedynie charakter przyczynku naukowego.
Summary
This article deals with questions regarding the historical, central and methodological origins and development of contemporary Roman Catholic teachings in the partitioned Polish territories during the late nineteenth and early twentieth century. These studies are based on the example of the personal development and
academic achievements of two outstanding representatives of this period; who are E.J. Abramowski and
S. Brzozowski.

32

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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Indywidualizm w koncepcji Stanisława Brzozowskiego
Stanisław Brzozowski`s idea of individualism
Key words: Individualism, self, entity, freedom, Stanislaw Brzozowski, John Stuart Mill
Idea i zagadnienie indywidualizmu jest jedną z podstawowych w filozoficznej twórczości
Stanisława Brzozowskiego. U polskiego filozofa łączy się ona bezpośrednio z kilkoma aspektami takimi jak jaźń, czyn i twórczość. Źródłem koncepcji indywidualizmu Brzozowskiego
jest jego niechęć do powszechnie panującego w drugiej połowie XIX wieku pozytywizmu
i kultu nauki roszczącej sobie prawo do obiektywizmu. Odrzucenie przez niego idei pozytywistycznych wiąże się również z krytyką determinizmu, naturalizmu, ewolucjonizmu 1. Pozytywistyczno-naukowa wizja świata stanowi, według Brzozowskiego, zagrożenie dla ludzkiej
natury oraz indywidualizmu każdej jednostki. Poddanie się nurtowi pozytywistycznemu,
i w związku z tym obiektywizmowi, prowadzi bowiem do utraty indywidualności człowieka
i jego depersonalizacji. Proces ten zmierza niejako do dehumanizacji i uprzedmiotowienia
człowieka redukując go do części przyrody i społeczeństwa, w którym jednostka zatraca
swoją indywidualność. Człowiek nabiera przekonania, że żyje w bezosobowym świecie kierowanym prawami natury i historii i zaczyna uciekać przed własną osobowością 2. Owa ucieczka
wiąże się również ze strachem przed odpowiedzialnością wynikającą z podejmowania przez
człowieka czynów, co Brzozowski ujmuje następująco: współcześni nasi boją się wprost (...) być
sprawcami czegokolwiek, lękając się każdego czynu, który by był prawdziwie ich czynem, nie śmią oprzeć się
nigdy wyłącznie na samych sobie, szukają poza sobą lub ponad sobą czegoś, co by nimi kierowało i uświęcało
kroki, co by działało niejako za nich3. Brzozowski daje wyraźnie do zrozumienia, że człowiek

1
2
3

Zob. P. Pieniążek, Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie, Warszawa 2004, s.16-18.
Zob. S. Brzozowski, Wczesne pisma krytyczne, Warszawa 1983, s. 80.
Tamże, s. 79-80.
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przełomu XIX i XX wieku, czyli jemu współczesny, cierpi na inercję działania wynikającą ze
strachu przed odpowiedzialnością. Źródłem strachu jest filozofia pozytywistyczna, którą
Brzozowski określa „naukową”4, a więc roszczącą sobie prawo do obiektywizmu, który odbiera człowiekowi świat subiektywny.
Dominacja „filozofii naukowej” wpływa, w myśl teorii polskiego filozofa, na każdą dziedzinę umysłowego życia człowieka, a więc na filozofię, sztukę, religię i działalność społeczną.
Jedynym ratunkiem dla indywidualności jest metafizyka, będąca obiektem krytyki ze strony
pozytywizmu. Brzozowski nawołuje więc do uwolnienia filozofii spod wpływu nauki 5 i skierowanie jej na tory metafizyki. Dzięki temu, jak stwierdza, nastąpi wyzwolenie indywidualizmu każdego człowieka. Filozofia ma zając się przede wszystkim podmiotem i jego światem
wewnętrznym. Celem tej filozofii jest według Brzozowskiego wytworzenie obrazu takiego świata,
w jakim nasze «ja» ze wszystkimi jego właściwościami mogłoby rozrastać i rozwijać się najpotężniej, najswobodniej i najbujniej6. Postulat łączenia filozofii z metafizyką ma na celu uwolnienie „ja” człowieka, a więc podmiotu (jaźni), od martwej przyrody kierowanej prawami determinizmu.
Dzięki temu podmiot nabiera możliwość głębszej refleksji nad swoim „ja” i swoimi czynami.
Pojawia się tutaj aspekt egzystencjalny, związany ze świadomym przeżywaniem przez człowieka swojego działania i całego życia, co odróżnia człowieka od świata przyrody oraz uwalnia od niej istotę ludzką. Dlatego niekiedy można spotkać się z poglądem, że Brzozowski był
prekursorem dwudziestowiecznego egzystencjalizmu 7.
Pierwszym etapem teorii indywidualizmu Brzozowskiego jest tzw. „indywidualizm bezwzględny” odnoszący się do pierwotnej autonomii jednostki. Punktem wyjścia owego indywidualizmu jest oczywiście jednostkowa jaźń, która dla Brzozowskiego jest początkiem
wszelkiego ludzkiego działania8. Jaźń nadaje człowiekowi autonomię, możliwość niezależnego
rozwoju i przede wszystkim, co podkreśla Brzozowski, prawo każdego do potęgowania i rozwijania
własnej swej treści duchowej9. „Własna treść duchowa” to nic innego jak autonomia jednostki, co
bezpośrednio łączy się z indywidualizmem. Jednostka ma zatem prawo do tworzenia własnej
wizji świata wartości i celów życiowych, niezależnych od świata zastanego. Ponieważ każdy
posiada jaźń, dlatego każdy powinien aktywnie działać w swym życiu. Dla Brzozowskiego
autonomia stanowi ona prawo do swobodnego, nieskrępowanego niczym rozwoju (...) jednostki i jej

4
5
6
7
8
9

Zob. tamże, s. 81.
Zob. tamże, s. 698.
Tamże.
Zob. W. Mackiewicz, Brzozowski, Warszawa 1983, s. 13.
Zob. S. Brzozowski, Wczesne pisma krytyczne, Warszawa 1983, s. 82.
Tamże, s. 388.
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swobodnej, z dążenia do własnego najzupełniejszego uzewnętrzniania swego wypływającej działalności 10.
Ucieczka przed czynem i odpowiedzialnością byłaby ucieczką przed własną jaźnią, co jest
niemożliwe. Dlatego świat kręgu pozytywistów, w którym dominują prawa przyrody i nauki
był dla Brzozowskiego nie do zaakceptowania. Postulat metafizyki to postulat jaźni
i autonomii jednostki. Autonomia jednostki to z kolei indywidualne działanie, a działanie to
twórczość. Polski myśliciel połączył więc indywidualizm z twórczością, poprzez którą jednostka rozwija swoją jaźń i ją uzewnętrznia innym.
Elementem ściśle związanym z jaźnią jest tutaj świadomość człowieka, która dla Brzozowskiego stanowi podstawę treści życia psychicznego. Stąd właśnie wypływa indywidualizm.
Treść życia psychicznego jest właściwym światem każdej jednostki. Człowiek nie zna innego
świata. Świadomość utożsamia Brzozowski z wewnętrznym przeżyciem problemów bytowych, które są problemami indywidualnymi11. Każda jednostka żyje w swoim wewnętrznym
specyficznym świecie niezrozumiałym dla innej jednostki. Jedyne co poznajemy to przede
wszystkim stany naszej duszy. To jest argument Brzozowskiego przeciw obiektywizmowi.
Tłumaczy to następująco: Człowiek znajdujący się w pewnym specyficznym stanie psychicznym nie
rozumie, że ten świat, który on przecież dostrzega, widzi, zastaje, który jest niewątpliwy, jedyny – nie istnieje
w tej formie dla innych ludzi: że pozornie tylko oznaczają oni za pomocą jednych i tych samych wyrazów –
jedne i te same rzeczy, że w istocie rzeczy mamy do czynienia nie z różnymi wynikami poznania, lecz
z różnymi

uwarunkowaniami

społeczno-psychicznych

wartości12.

Uwarunkowania

społeczno-

psychiczne uniemożliwiają obiektywizm, a jedyne co człowiekowi pozostaje to indywidualność
dążąca do zrozumienia swego stanowiska w życiu 13. A zatem nie tyle możemy zrozumieć świat
zewnętrzny, ale możemy zrozumieć swój świat wewnętrzny, treść naszej psychiki. Do tego
potrzebna jest indywidualność, czyli zwrócenie się ku sobie, a nie ku światu zewnętrznemu.
Brzozowski sugeruje, że świat zewnętrzny jest wrogiem człowieka, gdyż wrogiem jest to
wszystko, czego człowiek opanować nie może. Gdy człowiek się czemuś podporządkowuje
ulega determinizmowi będącym ślepym przeznaczeniem. To z kolei kłóci się z posiadaniem
przez człowieka jaźni i świadomości oraz wewnętrznej siły życia. Brzozowski stwierdza: wrogiem naszym wszystko nieopanowane, samemu sobie pozostawione w nas i poza nami; wrogiem naszym jest
wszelki stan natury: nagi żywioł i naga dusza. Prawa chcemy, twardego, jasnego, nawskroś przez wolę ludzką przenizanego gmachu. Nie poznawać swe przeznaczenie, ale je stwarzać, takiem jest utajone w głębi istoty

10
11
12
13

Tamże, s. 82.
Zob. S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski. Studya o strukturze duszy kulturalnej, Kraków – Wrocław 1983 (reprint z
pierwszego wydania: Lwów 1910), s. 40
Tamże.
Tamże, s. 41.
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naszej prawo życia14. Człowiek nie ma być bierną istotą, ale istotą działającą i kreująca swoją
rzeczywistość. Nie ma ulegać przeznaczeniu, ale samemu je stwarzać. Oczywiście trzeba to
sobie najpierw uświadomić. Brzozowski zauważa, że kreowanie przeznaczenia jest naszym
„utajonym” celem, a więc nie rozpoznanym. Trzeba tę naszą istotę życiową najpierw odsłonić
i przyswoić, co wymaga przeciwstawieniu się światu zewnętrznemu. Kto nie potrafi tego
dokonać staje się tylko żałosnym budulcem świata15. W życiu ludzkim nie chodzi jednak o to by
być „budulcem”, ale by właśnie budować. Ten kto buduje, po pierwsze wie co buduje, a więc
działa świadomie, po drugie utrwala samego siebie w historii. Posiada, jak to określa Brzozowski, moc nad przyszłością16.
Jakim siłom zewnętrznym człowiek musi się przeciwstawić? Są to wytwory powszechnie
przyjętego życia społecznego takie jak systemy prawne, administracyjne, ekonomiczne, które
jawią się jako siły pozaosobnicze17. Siły te dominują nad życiem człowieka i są przez niego odczytywane jako przeznaczenie i fatum. Nie ma to nic wspólnego z samostanowieniem się
istoty ludzkiej. Podporządkowany tym siłom człowiek jest bierny, a nie twórczy. Człowiek
odbiera ową zastaną rzeczywistość jako byt, który dla Brzozowskiego nie jest prawdziwym
bytem, gdyż to co stałe, skończone i niezmienne być nim nie może 18. Według niego Istotą
świata jest swobodne stwarzanie. Czyn i twórczość nie są złudzeniem, lecz najwyższą prawdą 19. Głównym
tematem filozofii ma być swoboda, a nie byt skończony i zamknięty20, postuluje polski filozof.
Istotą człowieka, który posiada świadomość, są swoboda, czyn i twórczość. Te elementy
występują ze sobą razem jako aktywne czynniki, dzięki którym człowiek kreuje rzeczywistość.
Żeby tworzyć trzeba mieć swobodę działania, dlatego stanowi ona istotę człowieka. Bez
swobody nie ma twórczości. Stwarzać samego siebie i poprzez samego siebie, stwarzać świat
to podstawowe idee Brzozowskiego. Człowiek twórczy musi się zatem w pewnym stopniu
poświęcić i zaryzykować uwalniając się od świata zewnętrznego, ale dzięki temu zdobywa
kontrolę nad sobą i ma możliwość kontrolowania dziejów świata. Twórczość to nie tylko
kontrola nad światem, ale także ulepszanie świata, nadawanie mu wartości.

14
15
16
17
18
19
20

Tamże, s. 80.
Tamże.
Zob. tamże, s. 79-80.
Zob. S. Brzozowski, Kultura i życie, Warszawa 1973, s. 89.
Zob. tamże, s. 88-89.
Tamże, s. 89.
Tamże.
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Według Brzozowskiego twórczość jest czynem, dzięki któremu podmiot może się realizować i wyzwalać z bezosobowego świata21. Poprzez czyn jednostka świadomie przeżywa swój
byt, zaczyna kontrolować siły i procesy zewnętrzne (czyli systemy, w których żyje), nadaje
sens i wartość swojej egzystencji. Brzozowski łączy więc czyn z wartością. Działając, człowiek
dokonuje oceniania i wyboru, dlatego właśnie nadaje sens i znaczenie swoim czynom. Owego
oceniania każda jednostka dokonuje wedle swoich duchowych właściwości 22. Rzeczywiste
i wartościowe jest dla podmiotu to, co on sam uzna: nic nie staje się dla nas rzeczywistem oprócz tego
wobec czego pozostajemy w jakimś stosunku, czemu nadajemy jakąś wartość 23 ‒ pisze Brzozowski.
I dalej argumentuje: podmiot ustanawia rzeczywistość przedmiotową jedynie w tym celu, by mógł urzeczywistnić swoją wartość24. Ustanawianie rzeczywistości wiąże się więc z wartościowaniem, czyli
wewnętrznym zaangażowaniem. Dlatego też Brzozowski krytykuje filozofię pozytywistyczną,
w której poznanie jest tylko teoretycznym opisem zjawisk bez wartościowania wydarzeń
zachodzących w przyrodzie25. Bez wartościowania nie ma zaangażowania, a bez zaangażowania w świecie człowiek czuje się bierny i poddaje się procesom zewnętrznym. Człowiek niezaangażowany łatwo wierzy w fatalizm, determinizm i ulega zniewoleniu siłom zewnętrznym.
To właśnie takich ludzi, jak się wydaje, Brzozowski porównuje do „budulca”, o czym pisałem
wcześniej. Tymczasem człowiek powinien być architektem i, jak sam stwierdza, twórcą samego
siebie26. To też chyba tłumaczy dlaczego uważa, że zastane przez człowieka systemy społeczne, czy przyrodnicze nie są realnym bytem. Byt jest tam gdzie wartość i przeżywanie owych
wartości. Dla Brzozowskiego bytem jest tylko twórczość powiązana ze świadomym wartościowaniem. Stąd wynika powiązanie Brzozowskiego z egzystencjalizmem oraz metafizyką 27.
Metafizyka stanowi samowiedzę człowieka o sobie poprzez wybór i czyn, a wybór i czyn są
aktem egzystencjalnym, czyli bytem, a nie biernym teoretycznym poznawaniem jak w filozofii
pozytywistycznej. Brzozowski konkluduje następująco: „w metafizyce poznawać znaczy to
samo, co być, metafizyk nie poznaje, lecz jest28. Dzięki indywidualizmowi człowiek czyni samego siebie zarówno podmiotem jak i narzędziem działania oraz uzyskuje możność kreowania samego siebie podług swych wewnętrznych wartości. Człowiek podejmuje działanie nie
ze względu na zewnętrzny przymus, przedstawiający mu się jako obca, nieznana, bezosobowa
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Zob. P. Pieniążek, Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie, Warszawa 2004, s. 38.
Zob. S. Brzozowski, Wczesne pisma krytyczne, Warszawa 1983, s. 128.
S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów 1910, s. 56.
Tamże, s. 266.
Zob. P. Pieniążek, Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie, Warszawa 2004, s. 39.
Zob. S. Brzozowski, Wczesne pisma krytyczne, Warszawa 1983, s. 388.
Zob. P. Pieniążek, Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie, Warszawa 2004, s. 39.
S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów 1910, s. 56-57.
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siła, ale ze względu na swoje wewnętrzne poczucie samostanowienia. Jednostka doświadcza
bezpośrednio samą siebie jako byt, i to byt realnie działający.
Ale z czasem Brzozowski zauważa pewien problem dotyczący pogodzenia życia jednostki
ze społecznością, czyli z innymi jednostkami. To powoduje złagodzenie jego koncepcji „indywidualizmu bezwzględnego”. Całkowita indywidualizacja prowadzi niejako do wyalienowania jednostki i jej konfliktu z siłami zewnętrznymi, czyli zorganizowanym, usystematyzowanym społeczeństwem. Jednostka uświadamia sobie ów konflikt, który prowadzi ją do jeszcze
większej izolacji oraz wywołuje w niej uczucia cierpienia. Na skutek tego następuje destrukcja
„ja”, które ulega siłom zewnętrznym. Jednostka nie jest już w stanie poznać wewnętrznie
samą siebie, traci kontrolę na sobą. Pojawia się również skrajny indywidualizm i egoizm powodujący dezintegrację społeczną i w konsekwencji prowadzący do rozpadu kultury. Dlatego
Brzozowski traci wiarę w absolutną samoistność i odrębność jednostki 29. Ostatecznie postuluje zharmonizowanie życia aktywnej jednostki ze społeczeństwem, poprzez które indywidualizm i uspołecznienie zlewałyby się w jedno30. P. Pieniążek podkreśla, że idea ta miała przezwyciężyć
negatywne konsekwencje, które wynikały z założeń „indywidualizmu bezwzględnego”, czyli
alienacji jednostki oraz jej egoizm i w konsekwencji społeczny anarchizm. W myśl Brzozowskiego jednostki mają działać nie tyle dla siebie, ale w harmonii z innymi jednostkami. Zasada
twórczości najpełniej realizuje się gdy wolne jednostki, w swej swobodnej twórczości, oddziaływają na siebie nawzajem. Jednostki wzbogacają się wzajemnie, dzięki czemu mogą lepiej
i szybciej się rozwijać w sposób świadomy. Rozwijanie może się odbywać tylko wtedy gdy
jednostki różnią się od siebie i prezentują różne wartości, a nie wtedy, gdy myślą w ten sam
sposób tworząc zamknięty system społeczny, w którym przepływ różnorakich wartości jest
niemożliwy. Dlatego podstawą nowoczesnego, rozwijającego się społeczeństwa musi być
swoboda twórcza jednostek. Brzozowski pisze wyraźnie, że nowoczesne społeczeństwo ma
polegać nie na wspólności i podobieństwie, lecz na uzupełnianiu się wzajemnych różnic i przeciwieństw. Przez
to właśnie, że każdy jest najbardziej samym sobą, pomaga on i sprzyja, by inni samymi sobą być mogli
w najwyższym stopniu – oto najwyższy ideał31. Harmonia indywidualnych jednostek swobodnie
działających i oddziaływujących na siebie nawzajem, dzięki czemu mogą się świadomie rozwijać, jest idealnym obrazem społecznym Brzozowskiego 32.

29
30
31
32

Zob. S. Brzozowski, Wczesne pisma krytyczne, Warszawa 1983, s. 537.
Tamże, s. 60.
Tamże, s. 129.
Swoją zasadę współżycia jednostek Brzozowski porównuje do harmonii monad Leibniza, zob. S. Brzozowski,
Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów 1910, s. 39-40.
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Naturalnym środowiskiem wolnych jednostek są inne wolne jednostki. Nie oznacza to
jednak, że wolne jednostki mają zamykać się do swojego wewnętrznego, ograniczonego świata. Dzięki swobodzie twórczej każda wolna jednostka komunikuje coś świadomie innej wolnej jednostce. W ten sposób podmiot przez tworzenie realizuje sam siebie, co automatycznie
pokrywa się z tworzeniem społeczeństwa. Aby społeczeństwo mogło się rozwijać nie może
być złożone z podmiotów działających w sposób jednakowy. Brzozowski promuje nowy
ideał społeczeństwa, złożony z indywidualnych „duchów”, czyli jaźni, z których każdy ma swój
własny i odrębny świat wewnętrzny, i z których każdy postępując w sposób temu światu odpowiadający,
czyniłby jednocześnie to, co jest najbardziej potrzebne dla spotęgowania całości i rozwoju innych duchów, które
znowu żyjąc w swoich światach i działając w myśl ich oddają mu tę samą usługę 33. Podstawą rozwoju
społecznego jest swoboda i wolność jednostek w samorozwoju i co za tym idzie pluralizm
wartości, które one reprezentują.
Idea Brzozowskiego związana z oddziaływaniem na siebie wolnych jednostek
w społeczeństwie przypomina teoretycznie podstawowe zasady liberalizmu, kierunku społeczno-politycznego. Korzenie liberalizm sięgają doby oświecenia, a za jego prekursora uważa
się J. Locke`a. Oświeceniowy liberalizm postulował zniesienie ustroju feudalnego, wprowadzenie równości obywateli względem prawa, wolność gospodarczą, ograniczenie roli Kościoła w życiu społecznym, zasady tolerancji i demokracji oraz zagwarantowanie swobód obywatelskich. Najważniejszą wartością w liberalizmie jest wolność człowieka, a wszelkie instytucje
społeczne i państwowe powinny mieć ograniczony wpływ na życie jednostek34. Duży wkład
w rozwój myśli liberalnej włożył angielski filozof J. S. Mill żyjący w XIX wieku. Liberalizm
kładzie silny nacisk na indywidualizm związany z niezależnością i odrębnością jednostki, która
stoi ponad społeczeństwem. Indywidualizm pociąga za sobą egalitaryzm głoszący równość
jednostek oraz optymistyczną teorię, że każda jednostka jest w stanie samodoskonalić się
(tzw. melioryzm). Podstawą takiego światopoglądu jest oczywiście zasada wolności, bez której
życie jednostek pozbawione jest wartości35.
Najwierniejszym orędownikiem indywidualizmu w myśli liberalnej jest wspomniany Mill 36.
W swoim eseju pt. O wolności37 dokonuje analizy wolności obywatelskiej z punktu widzenia
społecznego. Zastanawia się nad granicami władzy społecznej nad jednostką oraz systemem
kontroli władzy i rządu nad poszczególnymi obywatelami. Postuluje wprowadzenie po33
34
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S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów 1910, s. 39.
Rozróżnia się następujące formy liberalizmu: polityczny, społeczny (kulturowy i obyczajowy), ekonomiczny,
socjalny).
Na temat liberalizmu zob. Z. Rau, Liberalizm. Zarys myśli politycznej XIX i XX wieku, Warszawa 2000.
Zob. A. Czarnota, John Stuart Mill. Studium z dziejów liberalizmu politycznego, Poznań 1986.
Esej J. S. Milla pt. On Liberty został po raz pierwszy opublikowany w Anglii w 1859 r.
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wszechnej demokracji i tolerancji, które miałyby gwarantować jednostkom prawo do osobistej wolności oraz rozwijania swoich potrzeb i zainteresowań wedle ich własnej woli.
W swoim eseju stwierdza: Chcąc dać równe szanse naturze każdego, trzeba pozwolić, by różne osoby
prowadziły różny tryb życia. (...) a to, co miażdży indywidualność, jest zawsze despotyzmem, bez względu na
to, pod jaką występuje nazwą i czy podaje za swój cel wypełnianie woli Bożej, czy ludzkich nakazów 38.
Genezą idei wolności dla angielskiego filozofa jest aspekt polityczny związany z wyzwoleniem
człowieka spod władzy rządzących39. Oczywiście Mill podkreśla, że niektóre aspekty ludzkiego zachowania nie mogą być tolerowane. Nie do zaakceptowania są czyny uderzające w wolność innej jednostki (czyny przestępcze)40. Niemniej jednak człowiek powinien mieć prawo
do indywidualnego rozwoju i samostanowienia. Dla Milla ludzkie życie posiada wartość tylko
wtedy, gdy kierowane jest od wewnątrz, tzn. kiedy jednostka sama decyduje o sobie. Jednostka nie może być krępowana władzą polityczną, organizacją religijną (w tym przypadku Kościół), ani nawet opinią publiczną wywołującą presję na jednostce 41. W opinii Milla każdy
powinien mieć prawo do własnych poglądów, prawo do głoszenia własnego zdania i kierowania swoim życiem: Każdemu powinno być wolno robić, co mu się podoba, w swoich własnych sprawach 42
– pisze autor O wolności. Ma to duże znaczenie dla rozwoju całego społeczeństwa gdyż dzięki
wymianie swoich poglądów ludzie mogą się rozwijać intelektualnie i odkrywać nowe światopoglądy, dzięki którym ludzkość osiąga wyższy i doskonalszy poziom kulturowy. Każde zdanie wolnego człowieka może przysłużyć się rozwojowi ludzkości dlatego swoboda myśli
i wypowiedzi musi być zagwarantowana systemem prawnym. Rozwój społeczny odbywa się
dzięki oryginalnym i nowatorskim pomysłom, a te pojawiają się wówczas gdy jednostka posiada swobodę twórczą i intelektualną. Każde pomysły i idee winne zostać poddane otwartej,
publicznej dyskusji43.
Wolne społeczeństwo opiera się zatem na interakcji wolnych jednostek. Według Milla
wolność powinno gwarantować państwo poprzez edukację publiczną, równouprawnienie,
prawo do własności prywatnej, nietykalność osobistą. W teorii angielskiego filozofa znajduje
się jednak pewna nieścisłość, której on sam nie potrafił rozwiązać. Podstawowy problem
dotyczy sposobu uargumentowania jakie idee i zachowania poszczególnych jednostek są
przydatne i pozytywne, a jakie szkodliwe społecznie? Jakie kryterium zastosować podczas
oceniania i do kogo właściwie będzie należeć podjęcie decyzji. Zresztą autor eseju O wolności
38
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J. S. Mill, O wolności, (w:) J. S. Mill, Utylitaryzm. O wolności, Warszawa 1959, s. 208.
Zob. tamże. s. 118.
Zob. tamże, s. 129, 253-254, 269.
Zob. tamże, s. 128-129, 161-165, 233-235, 238.
Tamże, s. 269.
Zob. tamże, s. 166-170, 191-195.
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sam dostrzega pewne dylematy związane z wychowaniem i edukacją oraz systemem sprawowania sądów za popełnione wykroczenia 44. Istnieje obawa, że decyzje może podejmować
większość społeczna i zmuszać mniejszość do przyjęcia uchwalonych postulatów. Inną możliwością jest podejmowanie ostatecznych decyzji przez aparat prawny, a więc zobiektywizowaną instancję stojącą ponad jednostką. Tak czy inaczej nastąpi wtedy złamanie prawa jednostek do samostanowienia45.
Analizując teoretyczne założenia polskiego i angielskiego filozofa możemy znaleźć wspólne punkty związane z indywidualizmem i wzajemnymi interakcjami między jednostkami.
Zarówno Mill jak i Brzozowski głoszą prawo do wolności wszystkich jednostek, prawo do ich
samorozwoju oraz możliwość swobodnej wymiany myśli między nimi, które ma spowodować
ogólny rozwój całej społeczności. Jednak Brzozowski popełnia ten sam błąd, który znajduje
się u Milla. W obu koncepcjach brakuje zadowalającej teorii obiektywnego arbitrażu czynów
moralnych jednostek z uwzględnieniem ich wolności. Brzozowski, w swoim antropologicznym optymizmie, zakłada, że każda jednostka może stanowić kryterium dobra i zła: nie ma
dobra i zła dopóki osobnik ich nie wyłoni z siebie; co jest dobro i zło, (...) wie tylko twórca, tj. ten, kto je za
takie na podstawie swych najgłębszych właściwości duchowych uzna 46; każdy może mieć własne i odmienne
od innych pojęcia o źle i dobrze 47. Brzozowski uznaje, że wszystkie jednostki w swoim indywidualnym rozwoju są w stanie same, niezależnie od innych, ustanowić kategorie dobra i zła. Nie
zauważ jednak skąd jednostka ma wiedzieć co dobre i złe jeśli wcześniej nie ma obiektywnych, utrwalonych wcześniej, społecznych zasad postępowania. Jednostka sama z siebie nie
jest w stanie kreować świata wartości. Dana wartość może mieć znaczenie tylko dla danej
jednostki, ale niekoniecznie dla innych jednostek. Dochodzi wtedy do permanentnych konfliktów i rozwój społeczny staje się niemożliwy. Brzozowski sugeruje, że jednostki mogą
wchodzić w interakcje i pomagać sobie wzajemnie w rozwoju. Ale i tutaj pojawia się kolejny
problem, który polski myśliciel nie potrafił rozwiązać. Mianowicie wyłania się pytanie według
jakich zasad jednostki maja na siebie oddziaływać, gdzie przebiegają granice owego oddziaływania i co robić w przypadku negatywnego i destrukcyjnego wpływu jednostek na siebie 48.
Jest jeszcze jeden, według mnie ważny problem, związany ze stosunkiem jednostek względem
siebie. Związany jest on z ideą samego wzbogacania się jednostek nawzajem. Każdy wolny
podmiot ze swoim wewnętrznym światem wartości będzie patrzył na drugi inny podmiot
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Zob. tamże, s. 273-281.
Na temat krytyki idei Milla zob. R. H. Popkin, A. Stroll, Filozofia, Poznań 1994, s. 129-131.
S. Brzozowski, Wczesne pisma krytyczne, Warszawa 1983, s. 128.
Tamże, s. 83.
Zob. P. Pieniążek, Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie, Warszawa 2004, s. 49-50.
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jako coś obcego. Wartości innego podmiotu może odbierać jako coś nierealnego, dziwnego,
obcego lub wręcz jako swoje zagrożenie. Nie ma żadnej gwarancji, że obce jednostki będą
w stanie się porozumieć i nawzajem wzbogacać. Czy owa interakcja i wzajemne wzbogacanie
się, o którym marzył Brzozowski, nie będzie przez niektóre jednostki odbierane jako agresja
i chęć odbioru indywidualizmu i ograniczenia samorealizacji? Czy jednostka silniejsza nie
będzie chciała siłą narzucić swoich wartości jednostkom słabszym? Przecież w historii zdążały się takie sytuacje kiedy politycy uważający się za wolnych i lepszych chciały narzucić swój
punkt widzenia innym i realizować swoje mniej lub bardziej obłąkane wartości (cesarz Napoleon, Adolf Hitler, Józef Stalin itp.). Skoro każda jaźń sama z siebie ustanawia system wartości
to zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że będzie chciała narzucić ten system innym. Rezygnacja z własnego systemu wartości oznaczałoby podporządkowanie się innemu systemowi,
co przekreśla indywidualizm. I wreszcie czy możliwy jest realny model, w którym można ze
sobą pogodzić zarówno indywidualizm jak i solidaryzm? Być może wpływ na ideę indywidualizmu Brzozowskiego miał liberalizm i poglądy Milla. Widać tu pewne podobieństwa związane z hasłami wolności jednostek, ich samodoskonalenia i współoddziaływania. Ale powtórzył
za Millem te same błędy nie rozwiązując dylematu kryterium moralnego samorozwoju jednostek. Dlatego teoria Brzozowskiego wydaje się mało atrakcyjna i niewiele wnosząca. Niestety
Brzozowski nie rozwiązał też innych problemów z tym związanych, a jego teoria indywidualizmu i pogodzenia go z życiem społecznym jest tylko teoretycznym, życzeniowym postulatem.
Kwestie, które poruszył Brzozowski są właściwie aktualne do dziś. Społeczeństwo XXI
wieku nadal szuka drogi godzącej indywidualizm z życiem społecznym. Satysfakcjonującego
rozwiązania nadal nie udało się znaleźć. Niespełniona koncepcja Brzozowskiego nie jest
zatem jakąś sromotną porażką. Widać tutaj raczej umysł idealisty, wierzącego w człowieka
i jego samorozwój. Godne uwagi jest, że głosił rozwój jednostek i ich wzajemne interakcja.
Bez owego rozwoju i współoddziaływania nierealne staje się rozwiązywanie problemów.
Właściwie nie ma znaczenie czy systemy wartości tworzy każda jednostka z osobna czy je
zastaje i przyswaja. Wartości będą istnieć zawsze jak długo żyje człowiek. I zawsze będą ze
sobą wchodzić w interakcje, niezależnie czy nośnikiem będzie jednostka czy cała grupa społeczna. Wyłania się pytanie jest czy te wartości potrafią nas wzbogacać nawet jeśli są nam
obce i czy wymiana wartości rzeczywiście przyczyni się do rozwoju całej ludzkości.
Summary
This paper refers to polish philosopher Stanisław Brzozowski`s idea of individualism. Brzozowski emphasized the meaning of individual`s self and acting and his theory was contrary to positivism and objectivism. Brzozowski criticized the positivist philosophy and believed the objectivism and science leads mankind to
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dehumanization and destruction of individuality. The main problem which emerged was adapt the individual
life with social life. According to polish philosopher free individuals can educate together mutually. The similar
idea we can find in J. S. Mill`s philosophy. But both Brzozowski and Mill couldn`t find the universal principle to conciliation of the freedom of individuals with universal moral right and this problem is actually to
nowadays.
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Czy można coś powiedzieć o człowieku wyłącznie na podstawie jego twórczości? Czy
można na podstawie strony językowej jego prac naukowych wydać opinię o nim samym? Czy
można po przeczytaniu kilku dzieł filozofa być w stanie zrozumieć jego osobowości? Pytania
takie z reguły pojawiają się w trakcie studiowania utworów Stanisława Leopolda Brzozowskiego (1878-1911). Czytelnicy jego dzieł mają przecież do czynienia z plątaniną myśli, prawdziwym gejzerem pomysłów często zarzucanych zanim zostały rozwinięte, co w rezultacie
kieruje uwagę na styl pisarski Brzozowskiego, a nie na wartość merytoryczna jego rozważań.
Czesław Miłosz takie niezrozumienie przez wielu krytyków i czytelników tez głoszonych
przez tego filozofa przedstawiał następująco: publiczność czytająca Brzozowskiego albo nie rozumiała go wcale, albo rozumiała co trzecie zdanie. Były naturalnie wyjątki, ale nieliczne. Co natomiast rozumiano, to ataki Brzozowskiego na poszczególnych pisarzy1. Wydaje się, że jeśli chodzi o styl pisarski
twórcy Legendy Młodej Polski, to mówi on o nim więcej, niż treści, które przekazywał. Styl jego
niewątpliwie był oryginalny, ale często odstręczał współczesnych mu filozofów i czytelników
zwłaszcza ze względu na użyte sformułowania, jak również ze względu na to, iż jego dzieła
mają niezliczoną ilość odwołań do lektur i cytowań autorów 2. Czesław Miłosz usprawiedliwiał go pisząc, że: Brzozowski zapuszczał się na tereny przez nikogo niemal wtedy, i to nie tylko
w Polsce, nie eksplorowane, musiał więc sam tworzyć swój instrument, swoją terminologię3. Wydaje się, że
właśnie to spowodowało, że jego spuścizna filozoficzna jest niesystematyczna i metodolo-

1
2
3

Cz. Miłosz, Człowiek wśród skorpionów, Warszawa 1982, s. 8.
W. Mackiewicz, Brzozowski, Warszawa 1973, s. 38.
Cz. Miłosz, Człowiek, dz. cyt., s. 7.
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gicznie nieuporządkowana. Charakterystyczna dla niego jest dynamika i kumulacja zmian,
szukanie, burzenie ‒ nie złoty środek, bo to konformizm ‒ ale zawieszenie, z próżni chciał
wywieść wszystko4. Nic zatem dziwnego, że Sławomir Sierakowski analizując jego naukowe
i artystyczne dokonania twierdzi, że za życia autora Legendy Młodej Polski kontrowersje wynikały
z jego zmiennych i za każdym razem nieszablonowych poglądów, nieco szalonej erudycji oraz bardzo emocjonalnego stylu o którym Karol Irzykowski mówił, że polega na publicznym trawieniu myśli 5. Słowa Irzykowskiego wydają się dobrze oddawać istotę prowadzenia naukowego dyskursu przez Brzozowskiego, a zatem niezbędne wydaje się scharakteryzowanie owego „trawienia myśli”.
Kim więc był Brzozowski? Filozofem czy krytykiem literackim, autorem myśli genialnych i
nowatorskich czy odtwórczych, głównym ideologiem polskiej inteligencji czy też jej nieprzejednanym krytykiem i przeciwnikiem, a zatem czy był twórcą jakiejś spójnej koncepcji, czy
może tylko chaotycznym eklektykiem. Pytania te nurtowały i nadal nurtują zarówno jego
krytyków jak i zwolenników. Najwięcej krytycznych uwag dostarczał jednak styl jego filozofowania. Sam Brzozowski skarżył się na nieuzasadnioną krytykę formy swoich wypowiedzi,
jakiej doświadczał od współczesnych ‒ nie jest zaś moją winą, że u nas ostatnią rzeczą, na którą
zwraca recenzent uwagę, jest treść pracy6.
Brzozowski był przede wszystkim krytykiem myśli, w których genialnie wychwytywał
sprzeczności. Nigdzie i nigdy nie lekceważył żadnego myśliciela czy nowego prądu, bowiem
uważał, że każda myśl, każda nowa idea, wnosi do świata coś ważnego i istotnego. Pisał
o filozofii, że nie jest nauką, która ma opisywać świat i go w ten sposób wyjaśnić. Filozof
przekazuje bowiem to, co tkwi w jego wnętrzu, zatem nie ma filozofii prawdziwych czy fałszywych, bowiem wszystkie są poprawne jako odzwierciedlenie wnętrza swoich twórców,
będąc jednocześnie obrazem systemu wartości kulturowych epoki, które filozof także tworzy
i wypełnia treścią7. Zgadzał się z niektórymi filozofami, z innymi zaś ostro polemizował
szukając w nich potwierdzenia swoich własnych poglądów. I tak, odrzucał noumenalną naturę rzeczy u Kanta, marksowską koncepcję determinizmu społecznego, natomiast u Nietzschego irytował go czczy irracjonalny bunt. Natomiast Hegel zaimponował mu rolą, jaką
spełnia w jego systemie myśl ludzka.
Czesław Miłosz o twórczości autora Legendy Młodej Polski pisał następująco: jedno tylko
u Brzozowskiego jest rażące ‒ słyszę głos: jakiś „wszystkoizm”, mieszanie ze sobą sprzecznych prądów
i haseł, udzielanie ślubu filozofom nawzajem sobie obcym, a nawet wrogim. Taki groch z kapustą musiał
4
5
6
7

Tamże.
S. Sierakowski, Powrót zbawionego heretyka, (w:) S. Brzozowski, Płomienie, Warszawa 2011, s. 5.
S. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Kraków 1990, s. 74.
W. Mackiewicz, Brzozowski, dz. cyt., s. 44.
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ludzi uosabiać nieufnie i ostatecznie Brzozowski był sam sobie winien 8. Można zatem zasadnie postawić
tezę, że Brzozowski ocierał się o eklektyzm. Robił to jednak jako sposób uprawiania filozofii,
świadomie dochodząc w toku ewolucji myśli do syntez, które znów zderzał z czymś odmiennym. Myśl jego na wskroś dialektyczna szukała w innych rozważaniach owych odpowiedzi na
pytania o rozwiązywanie napotkanych sprzeczności. Jeśli nie znajdował ich, poszukiwania
trwały dalej aż do skutku. Znamienne są jego słowa zawarte w Legendzie Młodej Polski: probabilizm Cournota, krytyka sorelowska, stara mądrość Vica, teoria rozwoju idej Newmana, wszystko to zrasta
się w jedną wielką myśl, o której mamy prawo powiedzieć, że widzieli ją w wielkim zarysie Mickiewicz,
Norwid, Towiański, Wroński, Cieszkowski9. Właśnie w tym zaznacza się linia filozofii autora
„Idei”, którą dostrzegają jego zwolennicy. Styl jego filozofii determinowała bowiem pasja
poszukiwacza. Mackiewicz scharakteryzował to nastepująco: ciągle ewoluował w precyzowaniu
swojego stanowiska światopoglądowego oraz teoretycznego i dlatego naraził się na zarzut późniejszych badaczy, że próżno by u niego szukać jednolitości myśli. Mimo ciągłej ewolucji zasadniczy krąg pytań, które od
dawna go nurtowały, pozostał jednak ten sam 10.
Spośród wielu propozycji Brzozowski wyłuskuje te idee, które wydają się być najbardziej
postępowe i które oznaczają, nie dla niego, ale dla ludzkości, coś nowego i wartościowego, co
pozwoli jej rozwijać się w odpowiednim kierunku, ku emancypacji. Brzozowski nie czytywał
łatwej, naiwnej literatury, tego, co „nawinie” się pod rękę, ale książki, które wzbudzały komentarze w całej Europie. Sam zresztą też własnego komentarza nigdy nie szczędził. Nie stał
się nigdy zwolennikiem jakieś określonej filozofii. Niczym aktor, który obawia się zagrać w
popularnym serialu, aby nie zostać okrzykniętym przez krytyków odtwórcą jednej roli. Brzozowski podobnie jak wytrawny reżyser często zmieniał i role i aktorów. Sławomir Sierakowski
stwierdza, że filozof nie tyle zmieniał stanowiska co raczej herezje różnych stanowisk 11. Dobrym przykładem potwierdzającym tę tezę jest następujące zdanie wyrażone przez Brzozowskiego w jednej z prac zawartych w Ideach: są to następujące po sobie pozycje jednej i tej samej walki
zmierzającej konsekwentnie od krytyki pewnych sprzeczności utajonych w stanowiskach abstrakcyjnych,
określających kształtowanie się życia umysłowego naszej postępowej młodzieży i w ogóle inteligencji, krytyki
która z razu nie przekracza jeszcze sama najogólniejszych podstaw tych stanowisk, nie kwestionuje ich
założeń ani metody, do całkowitego wyzwolenia się spod władzy wszystkich tych założeń, metod, do całkowitego i świadomego przeciwstawienia się całemu temu stanowisku we wszystkich jego postaciach i rozgałęzie-
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Cz. Miłosz, Człowiek, dz. cyt., s. 101.
S. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, dz. cyt., s. 37.
Tamże.
S. Sierakowski, Powrót, dz. cyt., s. 7.
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niach12. A dalej można przeczytać: od początku mojej działalności pisarskiej, (…), zajmowałem stanowisko krytyczne wobec wszystkich stanowisk, które jako pozytywizm, naturalizm, socjalizm naukowy,
dyletancki nihilizm, wytwarzany w nas przez rozkład jednego z wymienionych powyżej stanowisk itd., itd.,
wywierają wpływ przemożny na naszą myśl, ‒ jeżeli nie najgłębiej, to przynajmniej najruchliwiej żywą 13.
Uzasadnia przy okazji własne stanowisko filozoficzne: krytyka moja była buntem nieposiadającym
lub szukającym dla siebie organów myśli, i w ich braku walczyła takimi, na których ciążyła jeszcze przynależność do bez historycznego, abstrakcyjnego stanowiska myślowego, tego stanowiska, z którym prowadziłem
walkę14. Konkluduje wreszcie: zmieniały się moje stosunki do różnych grup ludzi i kierunków, ale wewnętrznie moja działalność pisarska była nieustannym pamiętnikiem pracy filozoficznej, zmierzającej konsekwentnie do jednego i tego samego celu15.
O jakim celu pisał wówczas Brzozowski? Okazuje się, że o bezwzględnym rozumieniu
prawdy tj. prawdy, którą się żyje, nie poznaje. Maksymę tę zaczerpnął od Przybyszewskiego
i dlatego pisał: dzięki niemu na zastygłem na stanowisku asystującym przy życiu własnej duszy widza,
rozszerzającego zakresu swego wewnętrznego repertuaru dla celów duszo poznawczych 16. Nie chodzi o to,
żeby być statystą - jak określał Engelsa, który po wygenerowaniu myśli czekał na wykreowanie odpowiadającej jej rzeczywistości. Na taki sposób filozofowania Brzozowski nie godził się
kierując się aktywizmem w procesie stawania się, tj. pokonywania kolejnych szczebli alienacji.
Zdaniem Stanisława Brzozowskiego to przede wszystkim Avenarius, Taine i Renan wywarli wpływ na jego spektatorski stosunek względem własnych konfliktów duchowych: sam mój bunt
przeciwko naturalistycznemu dogmatyzmowi był dla mnie fenomenem tylko, czymś, co się odbywa tylko we
mnie i co najwyżej może dostarczyć klucza do rozumienia essayistycznego różnych form niezgodnego
z naturalizmem itp. życia duchowego17.
Władysław Tatarkiewicz pisał o Brzozowskim, że był umysłem chłonnym, lecz chłonącym
wszystko na własny sposób: przedstawiając cudze idee, dobierał je i rozumiał po swojemu. Wkładał w nie
swój namiętny temperament i wykładał je bardziej płomiennie niż ściśle. Na ogół idee, do których miał
upodobanie, były to idee trudne, abstrakcyjne, zawiłe 18. Doceniał aktualność jego prac i żywość zagadnień, przy jednoczesnej egzaltacji stylu i zbyt częste powoływanie się na autorytet nazwisk.
Podkreślał jego zagadkowość charakteru i losu.19 Zdaniem Tatarkiewicza autor Idei był wyrazicielem Młodej Polski i symbolizmu, ówczesnego ruchu literackiego, który oddawał dosko12
13
14
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W. Mackiewicz, Brzozowski, dz. cyt., s. 71.
Tamże, s. 71.
Tamże, ss. 71-72.
Tamże, s. 75.
Tamże, s. 74.
Tamże, s. 73.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1981, t. 3, s. 357.
Tamże, s. 357.
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nale także ówczesny przełom w filozofii. Jego filozofia była oporem przeciw temu, co było przedmiotem wiary poprzedniej epoki, przeciw pozytywizmowi i materializmowi, racjonalizmowi i utylitaryzmowi.
W umyśle, działaniu, życiu wysuwał na pierwszy plan czynniki indywidualne, emocjonalne i twórcze 20.
Powoływał się na Kanta w sporze z pozytywizmem i naturalizmem. Ale Kanta poznał przez
Fichtego. Zresztą powoływał się na wszystkie nowości filozoficzne XX wieku, ale w gruncie rzeczy był
bodaj bliższy idealistom metafizycznym i nawet mesjanistom 21.
W młodości atakował modernistów, później zaś utożsamiając się z marksizmem atakował
wulgarny marksizm, a jako ateista akceptował myśl chrześcijańską. Można spotkać się też w
literaturze przedmiotu z trzema wyraźnymi stanowiskami ujmującymi ewolucje poglądów
filozofa. Mieczysław Sroka wydawca listów Brzozowskiego twierdzi, że jest to ciąg następujący: anarchizujący indywidualista ‒ marksista ‒ nacjonalista – katolik. Do tego schematu nawiązuje również Andrzej Walicki w pracy Stanisław Brzozowski. Drogi myśli (1977). Reprezentanci drugiego stanowiska twierdzą, że z tego chaosu da się wywieść spójną konstrukcję wyrażającą jego poglądy lub jakąś myśl przewodnią charakteryzującą jego filozofię. Taką wyraźną
linię zaznacza Andrzej Mencwel w pracy „Kształtowanie myśli krytycznej” (1976), gdzie
charakteryzuje Brzozowskiego jako osobowość wplecioną w przemiany kulturalne Polski
i Europy. Socjologiczno-historyczne ujęcie twórczości Brzozowskiego dokonane przez
Mencwela uwypukla również „zdradę” filozofa, zwaną polską sprawą Dreyfussa. Najliczniejszą grupę stanowią jednak reprezentanci trzeciego stanowiska nazywający twórczość Brzozowskiego „kłębowiskiem najrozmaitszych postaw myślowych”, a Stefan Żeromski używając
nomenklatury medycznej, nazwał ją nawet krytycznym tańcem św. Wita22.
Ważną rolę w uprawianiu filozofii nadał autor Idei intuicji, co podkreślało wielu jego interpretatorów. Witold Mackiewicz tak to ujmował: niezwykle szeroka erudycja i rozeznanie w filozofii
europejskiej pozwoliły mu sformułować szereg tez jakby instynktownie przez niego wyczuwanych, ale tym
samym nie rozwiniętych w pełną i rozbudowaną teorię. Dlatego wiele z sygnalizowanych przez niego poglądów
znalazło, niezależnie od wysiłków Brzozowskiego, swoje właściwe rozwinięcie i teoretyczny kształt gdzie
indziej, w tych kulturach i krajach, w których były głęboko zakorzenione 23. Mackiewicz daje przykłady
z twórczości takich filozofów jak Bergson, Gramsci, Lukacs i Sartre, gdzie dopiero co kiełkujące myśli Brzozowskiego znalazły swoje rozwinięcie i kontynuację.
Brzozowski często w ostrej polemice atakował adwersarzy a szczególnie mocno wszedł
w spór z Sienkiewiczem - zarzucając mu bezideowość jego dzieł. Zdaniem Mackiewicza, nie
20
21
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Tamże.
Tamże.
Cyt. za S. Sierakowski, Powrót zbawionego, dz. cyt., s. 6.
W. Mackiewicz, Brzozowski, dz. cyt., s. 9.
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był to przejaw rozgorączkowanego, młodzieńczego temperamentu: to już jest styl Brzozowskiego.
Drapieżny i napastliwy wszędzie, gdzie stoi ktoś na drodze 24. Szukając przyczyn pojawienia się tak
ostrego pióra, znajduje je w przeszłości filozofa, w okresie jego dojrzewania w murach niemirowskiego gimnazjum i później na Uniwersytecie Warszawskim. Ostrze tego pióra nasilało się
w miarę rozwoju sytuacji rewolucyjnej w Królestwie Kongresowym 25. Wraz z sytuacją rewolucyjną narastała też pasja Brzozowskiego, która negowała stare formy, by w końcu poddać
totalnej krytyce XIX wieczną odchodzącą w niepamięć kulturę mieszczańską. Filozof
w swych polemikach często uciekał się do metody zamazywania problemów zestawiając
w niej wiele możliwych rozwiązań, a tym samym obniżając ich odrębność, oryginalność
a w konsekwencji ostatecznie także ich wartość.
Istotnym pojęciem do zrozumienia sposobu uprawiania filozofii przez Brzozowskiego jest
pojęcie twórczości. Akt twórczy w sztuce jest tworzeniem nowej wartości przy założeniu, że
artysty nie ograniczają żadne determinanty. Ma on prawo, a nawet obowiązek wykraczać poza
uznane konwencje, utarte schematy i wzorce. Filozof mówił o twórczości totalnej gdzie
w akcie twórczym winniśmy uchwycić relacje własnej działalności z historią, z życiem kraju, narodu, istnieniem przyrody czy nawet kosmosu. To zaś oznacza, że należy posiadać filozoficzną samowiedzę aktu twórczego i z tej perspektywy określać jego cele 26. To w pojęciu i rozumieniu przez niego słowa „twórczość” ukryta jest istota sposobu filozofowania twórcy Idei. Stąd, obok klasycznych rozpraw
filozoficznych, znajdujemy wiele prac lżejszego formatu. Tatarkiewicz zauważył zatem: pisał
o nich mniej w pracach o charakterze naukowym, a więcej w esejach, krytykach literackich (…) czy wręcz
w powieściach27. Można stąd wyprowadzić wniosek, że próbował wyrazić swoje poglądy używając języka literackiego traktując go jako właściwszy sposób wyrażania ekspresji i własnego
światopoglądu. Dlatego zdecydowanie częściej niż inni filozofowie sięgał do krytyki dzieł
literackich, co zaważyło na tym, że później postrzegano go jako filozofa kultury. Miało to
również wpływ na określanie uprawianej przez niego filozofii jako zgoła „literackiej”.
Stanisław Brzozowski był krytykiem inteligencji polskiej, który chciał tę inteligencję wyprowadzić z próżni, do której wepchnęła ją niemoc twórcza i hołdowanie naturalizmowi.
Lecz zadanie to nie było łatwe, gdyż myśl panująca wśród inteligencji pełna była idei
i reliktów z przeszłości. Obrazowo mówił o tym Miłosz, że Brzozowski, jak baron Munchausen,
usiłował chwytając się za włosy wyciągnąć siebie z błota. Filozof sam będąc inteligentem
z rodowodem szlacheckim, robił to dla swojej warstwy społecznej, a przez to również,
24
25
26
27

Tamże, s. 23.
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S. Brzozowski, Kultura i życie, Warszawa 1973, s. 405.
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a może przede wszystkim dla siebie. Krytycy z pozycji marksistowskich zarzucali mu nawet,
że jedynie unowocześniał przesądy polskiej inteligencji28. O zadaniach inteligencji polskiej na
przełomie wieków mówiono później bardzo wiele, ale w toku niekończących się dyskusji to
właśnie głos Brzozowskiego był najbardziej wyrazisty.
Kluczowe znaczenie dla Brzozowskiego był marksizm, który stanowił ważny element jego
światopoglądu. Jego założenia poznał za pośrednictwem twórczości Jerzego Plechanowa,
który w pracy Przyczynek do zagadnienia rozwoju monistycznego pojmowania dziejów (1885) rozpropagował marksizm w myśli rosyjskiej. Brzozowski znał działalność ruchu narodnickiego
w Rosji, o czym świadczy choćby fakt, że wykorzystał bohaterów narodowolców w swojej
powieści „Płomienie”. Zadając pytanie jak mocno Brzozowski identyfikował się z tą ideologią, można powiedzieć, że odpowiedź ukryta jest w życiu i jego działalności w jego późniejszym spłacaniu długu tym, którzy zostali wykluczeni przez los. Jako „grzeszny ziemianin”
zasilający warstwę inteligencji czuł to brzemię i dlatego nakładał na swoją warstwę nowe
zadania w twej kwestii. Mówi to wyraźnie choćby w swojej wydanej w 1912 roku pracy Głosy
wśród nocy.
Plechanow należąc do narodników rosyjskich ewoluował w stronę marksizmu. Brzozowski
poszedł tą samą drogą, z tym, że powodowany nie tylko względami osobistymi odrzucił działalność rewolucyjną, w tym zewłaszcza działalność partyjną. Być może to zaprowadziło go
później do ostatecznego zerwania z marksizmem. Patrzył na marksizm poprzez różne interpretacje i dostrzegał wiele różnic, jakie dzieliły Marksa od jego kontynuatorów (interpretatorów). Determinizm społeczny wraz z pojęciem postępu historycznego nie odpowiadał jednak
jego sposobowi rozumienia świata. Zaakceptował tylko marksowski humanizm. Zarzucał
Marksowi, że uległ sytuacji zewnętrznej która doprowadziła go jako filozofa do pewnych
deformacji. Pisał o tej ewolucji następująco: pewne założenia filozoficzne powstały w myśli Marksa
w czasie, gdy posiadał on bardzo intensywne i żywe „usposobienie” metafizyczne, gdy heglizm był dla niego
nie teorią, lecz organem obcowania z życiem, widzenia go29. Marks ulegając pewnej typowej kulturze
umysłowej zaniedbał swój wizjonerski geniusz filozoficzny i sprowadził marksizm na manowce i doprowadził do tego, że „być marksistą jest to dziś najlepsza może droga prowadząca do ślepoty, nieczułości bezwzględnej na wszystkie zagadnienia marksowskie 30. Wydaje się, że Brzozowski nie przyjął przede
wszystkim nauki Marksa w zakresie dialektycznej metody, która jest jądrem myśli marksowskiej. Może tu tkwi błąd, którego już nie zdołał, z nieznanych względów, później skorygować.
Jest niezmiernie trudno utrzymać właściwy kierunek badania myśli o rzeczywistości, aby nie
28
29
30

Patrz: A. Stawar, O Brzozowskim, Warszawa 1961.
S. Brzozowski, Anty-Engels, (w:) S. Brzozowski, Idee, dz. cyt., s. 312.
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spowodować reorientacji na pozycje bądź to subiektywnego materializmu bądź obiektywnego
idealizmu. Obrazowo i sugestywnie określa to Czesław Miłosz zauważając, że jego rozpaczliwe
miotanie się robią wrażenie wysiłków człowieka, które usiłuje przemówić do głuchych. Głuchota jego odbiorców polegała na zupełnym nieoswojeniu się z dialektyczną myślą, na żądaniu, żeby było „albo tak, albo
nie”, a przynajmniej, żeby rozpatrując jakiś prąd umysłowy czy jakieś dzieło znajdować „złe strony”
i „dobre strony”31. Wydaje się, że na taki rodzaj głuchoty w ostatnich dniach swego życia zapadł
sam Brzozowski. Miłosz twierdzi, że to ciągłe równoczesne „tak i nie” Brzozowskiego budziło sprzeciw ale jego zdaniem proteuszowa myśl ukazuje się w rozwoju, w ciągłym korygowaniu własnych
pomyłek, z jasno wytyczonym kierunkiem 32. Niestety nie dowiemy się jednak już tego, w jakim
kierunku ewoluowałaby myśl Brzozowskiego, czy filozof skorygowałby swoje stanowisko
w obliczu nowych wyzwań.
Wydaje się, że Witold Mickiewicz ma rację twierdząc, że Brzozowski pozostał filozofem
swoich czasów. Dla niego Brzozowski reprezentował swoją „filozofią pracy” ówczesną, chwiejną
i niezdecydowaną, bo młodą i nieokrzepłą, poszukującą nowych rozwiązań, myśl polskiego modernizmu,
który usiłował łączyć idee filozofii spekulatywnej z postępowym radykalizmem myśli marksistowskiej 33.
Brzozowski był i pozostał jednak inspiracją dla kolejnych pokoleń polskich filozofów. Po
śmierci filozofa wybuchł spór o jego spuściznę, w której uczestniczyły niemal wszystkie środowiska polityczne. Bo też jego twórczość charakteryzuje się szerokim spektrum i swoim
zasięgiem rozciąga się na zagadnienia szeroko pojętej kultury. Cytaty z Brzozowskiego można
znaleźć w pismach skrajnej prawicy jak i lewicy, do której przyznawał się w trakcie swojego
krótkiego życia. Również ideolodzy sanacji w Brzozowskim widzieli protoplastę myśli Piłsudskiego, powtarzając, że idea czynu przekształciła się w ideę pracy. Po drugiej wojnie światowej niedoceniany i zapomniany, powrócił do dyskusji naukowych wraz z wybuchem buntu
społecznego. Gdy cele społeczne zostały osiągnięte i dokonała się transformacja ustrojowa,
zainteresowanie Brzozowskim zanikło. Ożywił je dopiero Andrzej Mencwel jako inspirator
uchwały sejmowej, w której podkreślono doniosłość twórczości Stanisława Brzozowskiego34.
Filozofia Brzozowskiego nie znalazła naśladowców zapewne dlatego, że jego styl wyrażania myśli jest tak oryginalny, że trudno dziś znaleźć kontynuatora w podobnej formie określającego swe przekonania i dążenia. Był więc być może ostatnim renesansowym artystą (Nie31
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boska komedia Dantego była dla niego niczym biblia), co umiłował człowieka jak siebie samego. Wraz z nim, odeszła też forma wyrażania tego człowieczeństwa, której był wierny przez
całe swoje choć tak krótkie, to bardzo intensywne i naukowo płodne życie.
Summary
What can be said about a man solely on the basis of his works? Is it possible to form an opinion about the
author himself based only on the linguistic aspect of his scientific papers? Is it possible to understand the philosopher's personality after reading some of his works? Such questions usually arise while studying the works
of Stanisław Leopold Brzozowski (1878-1911). His readers are dealing with a cluster of thoughts, a real
fountain of ideas, often abandoned before being developed, which results in focusing reader’s attention on
Brzozowski's writing style and not on the substantial value of his thoughts.
The aim of this article is the attempt to find the answer to the following question: which of the philosopher’s
work remained in the memory of the contemporary people. Both the critics and the supporters of the philosopher
admired originality in his works and the way of thinking, which drew from the wide philosophical tradition of
contemporary Europe. It included neo-Kantianism, modernism, empiriocriticism, marxism, christian personalism and even some main themes from the Russian philosophy. For many, using this pluralism as a method for
developing one’s own critical position is a sign of weakness. For others, quite on the contrary, it is a good
quality that made his philosophy original and interesting. Finally, many people draw attention to philosopher’s
struggle with the search for relationship between the Polish and the European culture. In his work he aimed to
show the tension between the present and the future, attempting to bring to light original and progressive
thoughts which, in his opinion, should direct the development of the mankind. He was absorbing themes from
European culture, becoming a forerunner of thoughts, which were then further developed into cohesive theories
by others. To see that clearly it is enough to refer to such great names of European philosophy as Sartre,
Gramsci, Lukacs or Bergson and compare their achievements with the themes raised by Brzozowski.
From the political standpoint, he is being assigned to the broadly understood political left but his thoughts
were utilized by the conservatives as well. Without being fully understood by any of the sides he became an
outsider whose theories came to life in moments of crisis and breakthrough, which added further to his legendary status.
Brzozowski’s philosophy did not find any followers probably because his style of thought is extremely original. For that reason, even now it is difficult to find a follower whom would express his beliefs and aspirations
in a similar way. This philosopher, who revered ‘The Divine Comedy’ by Dante like a Bible, might have been
the last Renaissance artist who truly loved humanity. With him, we lost the way of expressing this humanity
that he was faithful to throughout his short but very intensive and full of academic accomplishments life.
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Zdaniem Agaty Bielik-Robsen Stanisław Brzozowski był pierwszym filozofem – nie tylko w skali
polskiej, ale wręcz w skali światowej – który dostrzegł, że istnieje całkowicie swoista filozofia romantyczna 1.
Była to według Brzozowskiego nie tyle filozofia prądu literackiego, co raczej filozofia światopoglądowa. Zdaniem wielu literaturoznawców przedkładanie intuicji i uczucia nad rozum,
oraz konteksty folklorystyczne usytuowały romantyzm polski na pograniczu materializmu
oświeceniowego i idealizmu transcendentalnego. Sam Brzozowski bowiem wyodrębnił w tym
chaosie romantycznej formacji zwarty monolit ideowy. Jak wskazuje Bielik-Robsen analizował romantyzm z perspektywy dopiero co powstałych krytycznych języków nietscheanizmu, marksizmu
i psychoanalizy2. Tym samym z perspektywy lat należałoby spojrzeć na Brzozowskiego nie jak
na krytyka romantyzmu lecz tego, który zrewidował światopogląd romantyczny (w szczególności światopogląd romantyzmu polskiego), ukierunkowując go, co ciekawe, w stronę oświecenia. Poprzez nowatorstwo poglądów, uzyskane dzięki krytycznym językom Nietzschego,
Marksa i Freuda ujawnia się najcenniejsze odkrycie romantyków, odkrycie, jakiego sami nie do końca byli
świadomi – że ich własne ujęcie ludzkiego podmiotu bynajmniej nie jest idealistyczne, lecz niejako zupełnie
odwrotne: subtelnie materialistyczne3. Co więcej wydaje się, że Brzozowski poprzez ustanowienie
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A. Bielik-Robsen, Syndrom romantyczny. Stanisław Brzozowski i rewizja romantyzmu, (w:) Romantyzm, niedokończony
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fundamentu4, zalążka nowej metodologii, w postaci perspektywy historyczno-psychologicznej i filozoficzno-treściowej5, wskazał na domknięcie w romantyzmie polskim niedokończonego jego zdaniem projektu oświecenia, choć nigdy wprost o tym nie pisał.
Nietrafne jest określanie oświecenia jako jednoznacznie racjonalistycznego i ateistycznego.
Czesław Miłosz przyznał, że nie ma sprzeczności między sympatią do oświecenia a sympatią do poezji
tzw. metafizycznej. Tzw. romantyzm był hiperbolizacją wątków oświeceniowych, a zajmował się także metafizyką6. Poniższa próba analizy pism Brzozowskiego, a w szczególności Filozofii romantyzmu
polskiego ma zatem na celu udowodnienie tezy o istnieniu w romantyzmie polskim, jeśli nie
bezpośredniej kontynuacji projektu oświeceniowej analizy podmiotu ludzkiego, to chociażby
wyraźnych śladów filozofii tego okresu. Podejmując próbę wykazania wspomnianej zależności postaramy się również wypracować definicję tzw. polskiego ducha narodowego, konfrontując go z myślą europejską doby romantyzmu. Romantyzm polski wydaje się być kontynuacją myśli oświeceniowej związanej z kształtowaniem świadomego analityka, którego samostanowienie (samowiedza) wynika z charakteru wypracowanego ducha narodowego.
Europa myśli obcej
Zdaniem Stanisława Brzozowskiego poeci romantyzmu polskiego reprezentowali współczesność duchową spójną nie tyle, jak się wyrażał: z otchłaniami ówczesnej Europy, w których
znikają wieki, w których cała teraźniejszość jest czemś tymczasowym pomiędzy przeszłością i przyszłością 7
lecz sięgali w głąb przeszłości, żyjąc teraźniejszością Sofoklesa, Aischylosa, mędrców Jońskich, Buddy a w szczególności Jezusa Chrystusa 8. Jak pisał Brzozowski, wynikało to z faktu,
że po roku 1831 romantyzm polski zrywał coraz bardziej związki powierzchowne, nawet ze zjawiskami literacko-artystycznemi współczesnej sobie Europy kulturalnej, szedł coraz bardziej w głąb siebie
samego, urastał w czystość duchową i majestat, wymagające dla niego zgoła innych kulturalno-historycznych
perspektyw i oświetleń9. Było to następstwo burz dziejowych, w jakich znalazła się Polska po
wspomnianym roku 1831, wobec których naród polski nie mógł, jak i nie był w stanie normalnie funkcjonować. Po upadku powstania listopadowego elity intelektualne z racji emigracyjnego wyizolowania zostały pozbawione bezpośredniego wpływu na światopogląd narodu
oraz funkcjonowanie państwa. Andrzej Walicki podkreśla, że: tragedia i wielkość myśli emigracyjnej
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polegała na tym, że musiała ona ugruntować Polskę w świecie idei, bez realnej podstawy 10. Jak trafnie
stwierdza Tomasz Tadeusz Brzozowski: Przedstawiciele Wielkiej Emigracji starali się zaszczepić i wcielić w życie myśl narodowowyzwoleńczą, lecz w kraju nie było już warunków
dla ich urzeczywistnienia. Traumatyczne przeżycie narodowe, oraz brak orientacji o codziennym życiu społeczeństwa, pogłębiły procesy alienacyjne 11. Stąd też kiedy Europa zaczytywała
się już w powieściach popularnych, Polska nadal pozostawała obszarem zdominowanym
przez poezję, z nielicznymi, nieśmiałymi próbami odejścia od tej tendencji 12. Była to poezja
ducha narodowego, idea pozbawiona fundamentu rzeczywistej państwowości. Zdaniem samego Brzozowskiego jesteśmy współczesnymi tych ludzi, z którymi pracę ducha prowadzimy […]13.
W myśl tego poglądu romantyzm polski był manifestacją Chrystusa, bowiem to z nim wydaje
się prowadzić pracę duchową. Chrystus był dla romantyków polskich zjawiskiem wczorajszym,
dzisiejszym nawet, nieustannie obecnym14. Chrystusa utożsamiał Brzozowski ze Słowem. Był on
niezmiennie obecny wśród ludzi, jako nieskończona radość swobody obwieszczania wiedzy
o sobie samym. Tym samym ludzkość powinna być jak wolne Słowo. Ludzkość przedchrystusowa samej siebie jako swobody Słowa nie pojmowała. Ludzkość pochrystusowa, otrzymując przykład od Boga, miała za zadanie uczynić całą treść ludzkiego życia swobodą a samą
siebie odrodzić w Słowie. Duch ludzkości miał być silny swobodą Słowa zaprzeczając tym
samym dziejowej konieczności. Zdaniem Brzozowskiego współczesny świat wyrzekł się tak
pojmowanej swobody. Jak stwierdzał: Próbuje żyć państwem, jak Rzym, ale już w to nie wierzy.
Próbuje żyć życiem nieodrodzonym, jak Grecja, ale już w to nie wierzy. Próbuje żyć zaprzeczeniem, jak
Indje, ale już w to nie wierzy. I gdy patrzę w świat, widzę pokłębienie idei, które ideami nie są, bo nie wierzą
w siebie, bo już o Słowie wiedziały i rozpaczały o Niem. I widzę Kościół, który rozumie, że Słowo jest
śmierć, ale nie rozumie, że śmierć jest po to, aby było życie. I poza tem nic. Rozterka, mrok, zwątpienie, siła
brutalna, szał, szlachetność w siebie nie wierząca15.
Europa, współczesna romantykom polskim zatraciła i wyrzekła się prawdy Słowa, wyrażając jedynie niezadowolenia, tęsknoty a la Byron lub Chateaubriand16. Konieczność i powinność górują nad radością i swobodą. Ludzie nie są w stanie żyć prawdą Słowa, gdyż jej nie dostrzegają
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T.T. Brzozowski, Stanisław Brzozowski wobec myśli filozoficznej romantyzmu polskiego, s. 4, [online],
http://www.filozof.uni.lodz.pl/folia/01%20BRZOZOWSKI%20Brzozowski%20a%20romantyz%20polski%27.
pdf; (dostęp: 29.03.2014).
Na przykład Z. Krasiński, Powieści gotyckie, J. Barszczewski, Szlachcic Zawalnia czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach, itp.
S. Brzozowski, Filozofja romantyzmu polskiego, dz. cyt., s. 10.
Tamże.
Tamże, s. 18.
S. Brzozowski, Filozofja romantyzmu polskiego, dz. cyt., s. 11.
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pomimo, że przyjście Chrystus dawno już miało miejsce, dlatego też są nieszczęśliwi i często
ogarnięci obłędem. Także Kościół zdaniem Brzozowskiego zaprzepaścił szansę odkrycia
radości i swobodnej szlachetności płynącą ze Słowa, nazywając siebie ciałem Słowa17. Brzozowski krytykował samą instytucję kościoła, nie zaś kościół żywy, nazwany przez niego: nie
urządzeniem ludzkiem, lecz założeniem wiekuistem w Słowie uwarowanym18. Pisał również że: Wszystkie duchy zespolone są w prawdzie, gdyż prawda jest jedna i gdy jeden ją znajduje, zabezpieczona jest dla
wszystkich, gdy w kimś jednym jest zagrożona, - zagrożona jest dla wszystkich19.
Zespolenie duchów w prawdzie Słowa to kościół żywy. Zdaniem Brzozowskiego romantyzm polski góruje nad Europą swoją wewnętrzną treścią duchową – zespolonym duchem
narodu, który prawdę Słowa odnalazł. Na tak ukształtowanym światopoglądzie Brzozowski
budował filozofię, w myśl której tylko romantyzm polski rozumie prawdę płynącą ze Słowa –
czyli swobodny indywidualizm. Nie chodzi tu o indywidualizm pochodzący od Ja – ego ducha
niemieckiego, a ten wynikający z podmiotu ducha myślącego, któremu potrzebny jest czyn.
Stanowisko dziejowe romantyzmu polskiego to manifestacja Słowa, poprzez czyn i jego spełnienie (zgodnie z tym co mówił Cieszkowski, przywołany przez Brzozowskiego w Filozofii
romantyzmu polskiego). Jest więc romantyzm polski dla Brzozowskiego bodaj pierwszą realizacją
filozofii czynu (filozofii pracy) w kraju, zaś tak gorliwa obrona romantyzmu polskiego przez
dotychczasowego krytyka romantyzmu, to zapewne zasługa marksizmu, który również doczekał się krytyki ze strony Brzozowskiego20. Jak metaforycznie stwierdza Brzozowski romantyzm polski jest: rozdziałem w żywocie ziemskim i ludzkim odwiecznej Światłości21. Obok romantyzmu polskiego istnieje zdaniem Brzowskiego tylko jedna filozofia, która poczyniła najpoważniejsze wysiłki w kierunku swobody duchowej człowieka 22 – filozofia niemiecka. Zbliżyła się
ona co prawda do progu odkrycia swobody Słowa, lecz poprzez wykreowanie tzw. romantycznej świadomości fałszywej, to jest Ja jednostkowego, utkwiła w martwym punkcie. Jak
pisał Brzozowski ludzkość nie jest zbiorem pojedynczych jednostek, lecz kościołem, to jest żywym zespole-
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Tamże, s. 17.
Tamże, s. 69.
Tamże.
Zdaniem Brzozowskiego marksizm, będąc wynikiem i sumą dokonań filozofii niemieckiej XIX wieku nie stworzył aparatu pojęciowego, za pomocą którego swobodę dałoby się właściwie przemyśleć. Marksizm chciał wypowiedzieć tę wielką prawdę: jest tylko Słowo, jest tylko swoboda, chciał wygłosić oczywistą konieczność swobody, lecz zmylił drogę
i wypowiedział swobodę konieczności (S. Brzozowski, Filozofja romantyzmu polskiego, dz. cyt., s. 61). Zrozumiał on tylko
konieczność, która jest kłamstwem, bowiem oznacza świat bez czynu. Zdaniem filozofa pod znakiem marksizmu
odrodzenie Polski się nie dokona. Polskę trzeba mieć w sobie, jako swobodę Słowa. Jak wykazuje historia współczesna, Brzozowski miał rację.
S. Brzozowski, Filozofja romantyzmu polskiego, dz. cyt., s. 20.
Tamże, s. 54.
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niem duchów w miłości i prawdzie23. Filozofia niemiecka nie pojmowała takiej istoty Słowa w
ludzkości.
Duch niemiecki – ego zdobywca
Zdaniem Brzozowskiego wpływ ducha filozofii niemieckiej czasu romantyzmu stał na
przeszkodzie obiektywnego spojrzenia na rodzimy romantyzm. Stąd też wiele i to nawet
światłych umysłów współczesnych nie dostrzega głębi jego czystej, estetycznej formy. Co
więcej nie dostrzega nawet samej formy. Do tej pory rozumienie romantyzmu polskiego
zamykało się w schemacie Sturm und Drang, będąc chaosem, rozpiętym w szerokim obszarze
filozoficznej myśli niemieckiej spod znaku Kanta, Schlegla, Schellinga, Hegla i wielu innych.
Była to jednak niemiecka refleksja transcendentalna. Za czasów Brzozowskiego ukształtował
się przesąd, jak się wydaje po dziś dzień obecny w literaturoznawstwie o niezmierzonej wyższości
teoretycznej – filozofji niemieckiej nad treścią myślową naszego romantyzmu […]24. Brzozowski zdecydowanie odrzuca tego typu spekulacje. Jaka jest istota filozofii romantyzmu niemieckiego?
W najprostszym wyjaśnieniu filozofia niemiecka dąży do poznania swobody, lecz jej nie urzeczywistnia, a można ją poznać tylko przez jej urzeczywistnienie. Dlaczego tak się dzieje?
Zdaniem Brzozowskiego w niemieckiej filozofii swoboda miała być zdobyczą człowieka a nie
wynikać z niego jak ze Słowa. W myśl filozofii Immanuela Kanta i niemieckiej interpretacji
jego poglądów, człowiek jest prawodawcą względem przyrody. Swoboda jest więc należną
zdobyczą dla Ja, a człowiek żyjący wedle takiego prawa nigdy się nie rozwinie – nie osiągnie
prawdy o sobie samym, bowiem Ja zawsze przegrywa. To dlatego upada po monologu Wielkiej Improwizacji w Dziadach Adama Mickiewicza, który krytykuje w ten sposób ducha filozofii niemieckiej. Kieruje się zatem główną zasadą romantyzmu polskiego, mówiącą, że jedynie
dopełnienie prawdy – prowadzi do jej poznania25. Swobodę należy wypracować w sobie samym
poprzez czyn, a nie ją zdobywać. To z filozofii Hegla czerpie model podmiotu Ja ducha niemieckiego, lecz filozofia ta nie została rozwinięta we właściwy sposób w tym wzorcu. Zdaniem Brzozowskiego dusza czująca określona przez Hegla w jego Encyklopedii nauk filozoficznych
‒ jak pisze Bielik-Robson - pozwoliła dać się wchłonąć w obcy sobie idiom filozofii transcendentalnej,
powracający do filozofii świadomości26. Paradygmat kartezjański jest zdaniem Brzozowskiego niepełny i całkowicie błędny. Z powodu swojego redukcyjnego charakteru paradygmat myślę więc
jestem zawiera jeden podstawowy błąd, jakim jest niewyjaśnienie pojęcia jestestwa. Doprowadzi-
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Tamże, s. 68.
Tamże, s. 55.
Tamże.
A. Bielik-Robsen, Syndrom romantyczny. Stanisław Brzozowski i rewizja romantyzmu, dz. cyt., s. 76.
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ło to do wielu nadinterpretacji myśli Kartezjusza. Istotą ducha w ujęciu Hegla jest wolność,
a tą należy wypracować sobie czynem. Duch niemiecki jest duchem zaborczym, duchem
zdobywcy tego, co wedle jego rozumowania prawnie mu się należy. Tu pojawia się pytanie –
należy się od kogo? Nie jest to swoboda zupełna, jest formą posłuszeństwa względem czegoś,
co ma nam ją ofiarować. Władać możemy tylko sobą, od niczego i nikogo niezależnie
a stwierdzamy to czynem, bez niego nigdzie nie ma swobody. Filozofia niemiecka zakłada
ponadto, że rozwój świata prowadzi do swobody 27. Jednak jak pisze Brzozowski: Gdy więc zachodzić
zaczynają coraz częściej wypadki, w których konieczną się staje konfrontacja przedmiotowego biegu zdarzeń
z własnem naszem przeświadczeniem, coraz częściej też okazuje się, że ta dyrektywa jedyna przecież, gdy
o swobodę, a więc samowładztwo nasze nad sobą idzie, zanikła i dziwnie zmętniała i nie znajdujemy w sobie
myśli, w imię których biegiem zdarzeń zawładnąć i kierować byśmy mogli 28.
W obliczu konfrontacji świata z własnym doświadczeniem duch niemiecki, pozbawiony
wypracowanej w sobie swobody w postaci zdolności czynu, nie potrafi właściwie pokierować
światem. Bielik-Robson zauważa, że ducha czującego w ujęciu Hegla można zinterpretować
po freudowsku, gdyż żyje pod nieustanną, niekwestionowaną presją Zasady Rzeczywistości 29. Duch
niemiecki jest w ostatecznym rozrachunku duchem słabym, bo zapatrzonym we własne ego
zdobywcy, które tak naprawdę pozostaje zależne od czynników rzeczywistości fizycznej.
Wywyższenie ducha niemieckiego, wywodzącego się z idealizmu, to według Brzozowskiego
syndrom romantycznej świadomości fałszywej, która stanowi dla filozofa podstawę analizy
doprowadzającej do rewizji filozofii romantyzmu. Myśl krytyczna względem filozofii Ja romantycznego pojawią się między innymi w dziele Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej30. Jak stwierdza Bielik-Robsen: Ja romantyczne, wedle Brzozowskiego,
wcale nie jest aż tak pewne siebie i swych wewnętrznych mocy: wręcz przeciwnie, jego buńczuczna retoryka jest
w istocie retoryką niepokoju, podskórnej świadomości ciemnych nurtów podmywających autonomię pojedynczego
podmiotu, nieustannie zagrażających jego samostanowieniu […]. Ja romantyczne jest w ujęciu Brzozowskiego
syndromem choroby toczącej duszę czującą: owej heglowskiej „choroby” czystego Selbstgefühl, którego pragnienie duchowej autonomii rozrywane jest nieustannie przez mechaniczne wpływy świata. Dusza romantyczna,
mówi Brzozowski, jest duszą chorą. […] w niemieckiej filozofii transcendentalnej, prowadzi do samo oszustwa i jałowego „buntu kwiatu przeciw korzeniom 31.
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S. Brzozowski, Filozofja romantyzmu polskiego, dz. cyt., s. 57.
Tamże, s. 58.
A. Bielik-Robsen, Syndrom romantyczny. Stanisław Brzozowski i rewizja romantyzmu, dz. cyt., s. 77.
Przesilenie romantyczne – to świadomość stałej obecności uwarunkowania Ja przez otaczający je nieludzki świat, a zarazem
rebelia wobec tej nieznośnej samowiedzy, wiodąca wprost do romantyzmu negacji (A. Bielik-Robsen, Syndrom romantyczny. Stanisław Brzozowski i rewizja romantyzmu, dz. cyt., s. 81).
A. Bielik-Robsen, Syndrom romantyczny. Stanisław Brzozowski i rewizja romantyzmu, dz. cyt, s. 81.
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Romantyczna niemiecka dusza czująca domaga się posłuchu w ujęciu czysto idealistycznym względem rzeczywistości, która go przytłacza. Wiara w słuszność żądania, bez czynu
jako próby osiągnięcia swobody jest właśnie syndromem romantycznej świadomości fałszywej. Romantyczne Ja ducha niemieckiego stawia sprawę jasno: choć wykluczony przez waszą
rzeczywistość, jestem i mam prawo, jak się zdaje, do tego powiedzenia: „jam jest, który jest”, ale stwierdziwszy to, romantyzm nie był skłonny sprawdzić, czy i w jakiej mierze istnieje on niezależnie i poza obrębem
zaprzeczającej i zaprzeczanej rzeczywistości 32.
Brzozowski w Głosach wśród nocy wypowiedział się o całej filozofii romantycznej, jednak jak
już zauważyliśmy pod koniec życia odnalazł on głębszy wymiar romantyzmu polskiego wyrażony w Filozofii romantyzmu polskiego. Wobec powyższego, należałoby się zastanowić nad tym,
jaki jest romantyczny duch polski i jaką pełni rolę w filozofii Brzozowskiego.
Duch polski – Słowo w czynie
Na gruncie filozoficznym, polska i niemiecka koncepcja romantyzmu była niemal identyczna. Obie koncepcje postulowały swobodę i wyzwolenie człowieka, z tym że niemiecki
duch Ja pozostał w niewoli, zadowalając się jedynie teoretycznym poznaniem swobody, zaś
duch polski oparty na tej swobodzie niewolę zniósł, a przynajmniej swobodę Słowa starał się
realizować. Jak wskazuje Paweł Trzebuchowski: Pomiędzy polską filozofią romantyczną a idealizmem niemieckim istnieje zasadnicza różnica. Romantyczna myśl niemiecka zmierzała przede wszystkim do
określenia idei wolności, romantyzm zaś polski wysunął na czoło zasadę realizacji tej wolności 33. Brzozowski zaś wskazywał, że w romantyzmie polskim zasadą jest, że: prawdę poznaje się przez jej dopełnienie. Mamy tu do czynienia ze znaną Platonowi i wszystkim mistykom prawdą, że poznanie wtedy jest
tylko rzeczywiste, gdy się na tożsamości opiera 34. Ujawnia się w ten sposób rzeczywistość platońska
w polskiej filozofii romantycznej. Tylko poprzez Słowo – prawdę, rozumiane jako swoboda
w sobie i świecie ludzkość dojść może do swego wyzwolenia35. Zdaniem Brzozowskiego: Romantyzm
nasz, to nie szkoła literacka, nie kierunek artystyczny, nie coś przypadkowego powstałego i powierzchownego,
lecz objawienie prawdy. Nie jest to konstrukcja umysłowa, ani wizja poetycka, - lecz prawda życia przez
Słowo prześwietlonego36.
To właśnie na zasadzie metafizycznego odrodzenia w Słowie ducha narodowego było
możliwe, by elita emigracyjna wywierała wpływ na środowisko polskie w kraju, wcielając
w życiu narodu ideę czynu. Wedle Brzozowskiego: gdy Polska stanie się dla nas wszystkim jedno32
33
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S. Brzozowski, Głosy wśród nocy, Lwów 1912, s. 15.
P. Trzebuchowski, Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego, Warszawa 1971, s. 57.
S. Brzozowski, Filozofja romantyzmu polskiego, dz. cyt., s. 59.
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znacznikiem wszelkiego dobra i czystości: nie zginie. Bo wyrzec się jej znaczyłoby to: wyrzec się siebie 37. Nie
ma tu zatem Ja niemieckiego jest podmiot zbiorowy ‒ naród, a duch narodu to duch żywego
kościoła. Narodowy romantyzm jest rozumieniem Polski jako Słowa i czerpaniem z tego
Słowa całej mocy, a jeśli Słowo jest w nas samych, samowiedza podpowiada nam, że to my
jesteśmy Słowem – my jesteśmy Polską, w głębi sumienia więc odnaleźć można tylko Polskę – i to jest
jedność narodowa38. Poprzez wcielenie Słowa w czynie, Polska ma zdaniem Brzozowskiego
odegrać rolę dziejową dla odrodzenia ludzkości, ma wystąpić jako Naród – Urząd, Naród –
Sługa Boży39, który jako jedyny wcielił w życie Słowo chrystusowe 40. Zdaniem Brzozowskiego
tak się nie stało, za sprawą pozytywizmu, który mimo ukształtowania ideału pracy stracił
ducha i świadomość prawdy (jak można przypuszczać z powodu dominacji jednostki kierującej). Całe dzieje duszy polskiej po romantyzmie są właściwie dziejami niedopełnionej i przez niedopełnienie
utraconej prawdy41. Trafne wydaje się teraz stwierdzenie Norwida, które parafrazuje dosadnie
Józef Piłsudski: Naród wielki, społeczeństwo żadne. Piłsudski wydaje się sięgnąć głębi powyższych
słów zastępując społeczeństwo ludźmi, a końcowy przymiotnik mocnym wulgaryzmem.
Brzozowski w Filozofii romantyzmu polskiego wskazuje na monolit romantyzmu polskiego jakim ma być trójca: Mickiewicz, Słowacki, Towiański. Zdaniem filozofa między Mickiewiczem
a Słowackim zachodzi antagonizm. Mimo częstych sporów i różnicy zdań, wynikających jak
wiemy, ze ścierających się charakterów oraz rywalizacji, poeci wzajemnie się uzupełniają.
Antagonizm zachodzi jak pisze Brzozowski na zasadzie łaski i zasługi, stanowiąc przykład
jedności ducha obu poetów: Potrzebuje Zasługi łaska, by uwierzyć, że łaską jest, a nie złudzeniem
i urojeniem, nie upojeniem się czczem, na niczem nie opartym; potrzebuje Łaski zasługa, aby zrozumieć, że
zasługą jest, a nie wysiłkiem rozpaczliwego, w ślepym i głuchym bezmierze ginącego męstwa. Dla Słowackiego uznanie Mickiewicza musiało być w pewnych chwilach życia kwestją życia. Czem był Słowacki dla istotnej świadomości Mickiewicza, o tem nie mamy pełniejszych i głębszych świadectw42.
Mickiewicz odnalazł czystość i zrozumiał swobodę Słowa, odkrywając czym jest czyn,
Słowacki natomiast jest już radością odzyskanej czystości43, wskazanej przez Mickiewicza. Słowacki
bazował na doświadczeniu Mickiewicza i jego odkryciach metafizycznych, mając już gotowy
obraz ducha narodowego. W przekonaniu Brzozowskiego: Antagonizm ten to dwa bieguny jednego
37
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Tamże, s. 27.
Tamże.
Tamże, s. 48.
Wydaje się, że mesjanizm wynikający z tego poglądu może być konsekwencją analogii sytuacji w jakiej znalazł się
naród polski do dziejów jak i historii współczesnej narodu żydowskiego (narodu wybranego), który w latach
trwania romantyzmu ciągle nie posiadał własnego państwa.
S. Brzozowski, Filozofja romantyzmu polskiego, dz. cyt., s. 50.
Tamże, s. 30-31.
Tamże, s. 29.
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i tego samego duchowego aktu: wiary w Słowo. Wierzę – więc czynię, oto stanowisko Mickiewicza. Słowackiego punkt widzenia dałby się streścić w dziękczynieniu: Dzięki Ci Panie, że widzę. Tem, co łączyło ich,
wbrew ich wiedzy była wiara44.
Abstrahując od myśli Brzozowskiego wydaje się, że Słowacki nie potrafił udźwignąć ciężaru metafizyki. Romantyzm polski nie jest racjonalny, lecz co ciekawe, pozostaje zdroworozsądkowy. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że dopuszcza istnienie tego, co przypuszczalnie istnieć powinno (np. duchy). Metafizyka Słowackiego nie była wzniosła i harmoniczna lecz
właśnie zdroworozsądkowa. Wydaje się, że Słowacki nie zrealizował w pełni wątku podjętego
w Królu duchu, czy też Genesis z ducha. Należałoby przyznać słuszność Mickiewiczowi, który
nazywał poezję Słowackiego kościołem – katedrą, pozbawioną Boga – ducha narodowego.
Należy jednak dodać, że odnosiło się to zwłaszcza do pierwszych dzieł Słowackiego, a więc
z okresu w którym sam Mickiewicz dochodził dopiero do prawdy, a ówczesna twórczość
młodego Słowackiego, osadzona w przestrzeni historycznej była przecież poszukiwaniem do
niej drogi. Jaką rolę pełni w trójcy Towiański? Był tym, który utwierdził Mickiewicza a potem
również Słowackiego w przekonaniu o słuszności przyjętych założeń, tym który wpoił im
zasadę, że wszystkie czyny i wysiłki realizacji nie oparte na prawdzie są przeciw prawdzie, są więc błędami,
są w najlepszym razie pisaniem na piasku45. Co więcej tylko czystość wewnętrzna, tylko zrealizowanie
prawdy w sobie może doprowadzić do poznania prawdy 46. Brzozowski nie zapominał również o Norwidzie, nazywając go otchłanią Światła47, głębią przewyższającą ramy epoki, głębią czystego
Słowa. Duch polski jest duchem Słowa, realizowanego w czynie, duchem czystym i mocnym,
czerpiącym garściami z historii gdyż parafrazując Brzozowskiego w niej był i być powinien,
i prawda ta powinna stać się powszechnie znana. Duch jest silny, bo jest samowiedzą, a samowiedza to oręż Chrystusa. Jakie jest w tym wszystkim zadanie oświecenia? Jak się okazuje
filozofia oświecenia łączy te dwa bieguny. Bez oświecenia nie byłoby romantyzmu, a bez
romantyzmu oświecenie byłoby niedopełnione. Jest to antagonizm podobny do przedstawianego przy opisie poetów romantycznych. Filozofia romantyzmu, zdaniem Brzozowskiego,
wydaje się być antyracjonalistyczna. Wspomina o tym Gustaw-Herling Grudziński, pisząc, że
Brzozowski: odciął się w ogóle od poznania, jako zawodnego i zwodniczego narzędzia, którym człowiek nie
potrafi zbudować sobie świata i zawładnąć życiem. […] Myśl-poznanie zastąpił więc w ślad za Cieszkowskim czynem-spełnieniem48. Zauważmy jednak, że pogląd ten odnosi się do całości romantycznej

44
45
46
47
48

Tamże, s. 31.
S. Brzozowski, Filozofja romantyzmu polskiego, dz. cyt., s. 33.
Tamże.
Tamże, s. 42.
G. H. Grudziński, Wyjście z milczenia, szkice, Warszawa 1998, s. 50.
WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

138

Romantyczne domknięcie projektu oświecenia w myśl filozofii Stanisława Brzozowskiego

formacji, a przede wszystkim wydaje się mieć bezpośrednie powiązanie z filozofią romantyzmu niemieckiego, bowiem romantyzm polski wykształcił czyn-spełnienie, o czym pisze
Brzozowski w Filozofii romantyzmu polskiego. Romantyzm polski jest jednak zdroworozsądkowy, a zdroworozsądkowość zakłada, że to co można ocenić jako możliwe, może być realne.
Realność tę być może da się potwierdzić na drodze procesu, ukierunkowanego w stronę
przyszłych ustaleń, a owym ciągnącym się procesem poznawczym zdaniem Kanta było
oświecenie. W oświeceniu wbrew obiegowej opinii nie odrzuca się definitywnie metafizyki,
pragnie się ją zrozumieć jak i wyjaśnić na drodze procesu myślowego. Przywołać należy
w tym miejscu wypowiedź Miłosza, z wywiadu przeprowadzonego przez Adama Michnika:
AM: ‒ Jest tu pewna sprzeczność: z jednej strony lubisz oświecenie, z drugiej – jesteś przecież poetą metafizycznym, który świetnie wie, że racjonalizm człowiekowi nie wystarcza.
CM: ‒ Moje zainteresowania metafizyczne bardzo mnie różnią od współczesnych polskich pisarzy. Natomiast w Ameryce reagują na moją poezję bardzo żywo ludzie o usposobieniu, powiedzmy, metafizycznym,
religijnym. Nie widzę sprzeczności pomiędzy pewną sympatią do oświecenia a tym nurtem. Zresztą u Mickiewicza one też się ze sobą łączą49.
Niewystarczalność racjonalizmu, o której mówi w wywiadzie Michnik, zauważyli sami
przedstawiciele oświecenia, na przykład Jan Śniadecki, czy też matematyk i pedagog Simon
L’Huilier. Oświeceniowy racjonalizm nie tłumaczy wszystkiego ale i niczego definitywnie nie
odrzuca.
Oświecenie a duch romantyzmu
Niezwykle interesująca dla podjętych rozważań wydaje się filozofia Kanta, do której nawiązuje Brzozowski w Filozofii romantyzmu polskiego. Kant, uznawany przez niektórych badaczy
za inicjatora filozofii transcendentalnej, a co się z tym wiąże również za pioniera tzw. klasycznej filozofii niemieckiej, rozumianej jako ciąg myślowy obejmujący dorobek Kanta, J.G. Fichtego, F.W.J.
Schellinga i G.W.F. Hegla oraz szkoły heglowskiej50, wydaje się być filozofem o poglądach uniwersalnych względem tak oświecenia jak i romantyzmu. Klasyczna filozofia niemiecka jest w ten
sposób uznawana za nurt samodzielny w stosunku do obu epok, stanowiąc fenomen filozoficzny. Jak wskazuje Zbigniew Kuderowicz: Interpretacja ta ma pewne wady, prowadzi bowiem do
zatarcia różnicy między myślą oświeceniową i romantyczną, utrudnia poznanie i wyznaczenie przełomu
romantycznego w kulturze niemieckiej, dość łatwo dostrzegalnego w literaturze i sztuce, ale ogarniającego
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przecież także filozofię51. Co dla Kuderowicza wydaje się wadą, dla innych stanowić może zaletę.
Nie istnieją wyraźne przełomy epok, a co się z tym wiąże przełomy literackie czy też przełomy filozoficzne. Jak twierdzi Sławomir Kufel przełom to gwałtowna zmiana i nie ma sensu rozciągać
jej na lata. Przełom dokonuje się natychmiast52. Nie jest możliwe by znienacka pojawił się gatunek
lub zniknął nagle prąd lub kierunek53. Jak podkreśla dalej S. Kufel powinniśmy mówić o przejściach, przesileniach, ewentualnie zmianach, nigdy jednak o przełomach54. Twórczość romantyczna
wydaje się być emanacją całego zespołu cywilizacyjnego oświecenia 55. Kuderowicz wskazuje
na fakt, że dokonuje się obecnie prób radykalnego podziału dorobku Kanta na okres przedkrytyczny – uznawany za typowo oświeceniowy, oraz krytyczny – zrywający z oświeceniem
i tworzący zupełnie nowy styl myślenia 56. Tego typu postępowanie wydaje się nie być w pełni
uzasadnione. Okres krytyczny nie jest zerwaniem z oświeceniową formacją lecz jej kontynuacją w nowym sposobie myślenia. Brzozowski mówiąc o myśli filozoficznej Kanta wskazuje
przede wszystkim na jego związek z formacją romantyzmu niemieckiego, poprzez stwierdzenie, że Kant jest zwolennikiem myśli o zależności swobody od numenalnej istoty człowieka57.
Wskazał, że Kant uzasadnia tylko teoretycznie prawa nasze do swobody wobec przyrody, ‒ przedmiotowego
biegu rzeczy, stwierdza, że człowiek jest prawodawcą 58. Wolność kantowska, jest wobec myśli Brzozowskiego wolnością samowiedzy Ja zgodną z romantyczną filozofią niemiecką. Stwierdzenie
to może wskazywać na fakt, że romantyzm niemiecki jest kontynuacją myśli oświeceniowej,
ponieważ, jak wskazuje Kuderowicz, oświecenie jest ujmowane przez Kanta jako dążenie do
samorozumienia człowieka – istoty rozumnej i autonomicznej lub, inaczej mówiąc, jako nastawienie na
ujawnianie ludzkiej rozumności, czyli swoistych zasad wyznaczających ludzkie poznanie i działanie, pochodzących nie z zewnątrz (od Boga czy przyrody), lecz ludzkiego rozumu59. Wydaje się, że filozofia oświeceniowa Kanta została tak naprawdę właściwie zinterpretowana nie przez Niemców, tylko
przez romantyzm polski. Brzozowski nie odrzuca bezwzględnie samej filozofii Kanta, sugerując raczej jej reinterpretację, odrzuca tylko jej rozumienie w romantycznej myśli niemieckiej.
Błędem jest jego zdaniem nawoływanie o powrót do Kanta (nawoływanie o powrocie do Kanta
51
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skazane jest na najzupełniejszą jałowość60), jest natomiast istotne oderwanie jego myśli od niemieckiej filozofii romantycznej. Jałowość powrotu spowodowana jest właśnie przypisaniem
Kanta jedynie do klasycznej filozofii niemieckiej. Myśl Kanta wydaje się być głębszą od myśli
ogółu formacji niemieckiego romantyzmu. Można przypuszczać, że podobnie jak heglowska
dusza czująca, dała się wchłonąć do filozofii transcendentalnej, tak też kantowskie samorozumienie dało się wciągnąć w błędne koło rodzimej filozofii romantycznej. Kant stwierdza już
na początku swych rozważań, w tekście Co to jest Oświecenie, że: Oświeceniem nazywamy wyjście
człowieka z niepełnoletności, w którą popadł z własnej winy. Niepełnoletność to niezdolność człowieka do
posługiwania się swym własnym rozumem, bez obcego kierownictwa. […] miej odwagę posługiwać się swym
własnym rozumem – tak oto brzmi hasło Oświecenia61. Nieco dalej wskazuje: Do wejścia na drogę
oświecenia nie potrzeba niczego prócz wolności: i to wolności najnieszkodliwszej spośród wszystkich, co nazwać
można wolnością, mianowicie wolności czynienia wszechstronnego publicznego użytku ze swego rozumu62.
Bycie posłusznym zdaniem Kanta ogranicza się jedynie do rozumnego interpretowania
granic własnej wolności w celu uniknięcia konfliktu z władzą tak świecką, jak i sakralną. Wolność rozumu, jest również ukierunkowana na próbę zrozumienia metafizyki, która nie może
się okazać niedorzecznością, natomiast może istnieć. Nie odrzuca się przecież wiary w Boga,
lecz stara się go zrozumieć. Odrzucenie oświecenia znaczyłoby według Kanta gwałcić i deptać
nogami najświętsze prawa ludzkości63. Zdaniem Kuderowicza, żyje on w jej ramach lecz nie żyje w
oświeconej epoce. Proces oświecenia jest długotrwały i dopiero nastąpi. Ludzie wydobywają
się sami i stopniowo ze swego nieokrzesania64. Wydobycie ludzkości ze stanu nieokrzesania – ze
stanu niepełnoletności, kojarzy się w sposób logiczny z samowiedzą i swobodą Słowa,
o której pisał Brzozowski. Dopełnieniem prawdy o Słowie wydaje się być w filozofii oświeceniowej swoboda myśli ludzkiej, działająca zgodnie z rozróżnieniem prawdopodobieństwa
i nieprawdopodobieństwa. Wydaje się, że proces oświecenia, który, na co wskazuje Kant,
dopełnił się właśnie w romantyzmie, a w szczególności w romantyzmie polskim, za sprawą
pełniejszego zrozumienia istoty Słowa wcielonego. Krytykujący Ja niemieckie Mickiewicz,
wprowadzając serce jako element sprawczy poznania silniejszy od szkiełka i oka (opierając się
między innymi na myśli Cieszkowskiego, o czym pisał Brzozowski), nie tyle odrzuca filozofię
oświeceniową co ją redefiniuje jak i wzbogaca o klucz myślowy, którego oświecenie nie potrafiło, nie chciało, lub zwyczajnie bało się uznać – duchowego czucia (współodczuwanie). To
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ono jest kluczem do uzyskania pełnego oświecenia. Jak udowadniają nam koleje pewnych
wypadków mających miejsce pod koniec oświecenia w Europie, a także i w samej Polsce,
klucz zauważono, lecz najzwyczajniej został zignorowany.
Wydaje się, że trudnością dla oświecenia było przyjęcie abstrakcyjnych pojęć, z uwagi na
istnienie bariery racjonalnego punktu odniesienia. Pojęciem takim wydawało się Słowo, stanowiące budulec czystego ducha narodowego. Jednym z pionierów myśli o Słowie w polskim
oświeceniu był zdaniem Brzozowskiego Jan Śniadecki, o którym filozof wypowiadał się
w sposób następujący: Gdy zawiązki póżniejszego romantyzmu polskiego w życiu niemal wcześniej, niż
w literaturze, objawiać się zaczęły, Jan Śniadecki trafnie uczył nowość i odrębność duchową tych pierwszych
zapoczątkowań. Mylił się jednak w jednem: w tem mianowicie, że zbyt wielkie znaczenie przypisywał w tych
pierwszych objawach przemiany w duszy polskiej czysto umysłowym czynnikom 65.
Dalej Brzozowski argumentuje, że filomatom niepotrzebne były racjonalne argumenty na
korzyść idealizmu, jak i analizy ducha i serca. Niepotrzebna również była wiedza Kanta
o prymacie praktycznego rozumu. Nie zapominajmy jednak, że romantyzm polski wbrew
temu, co powszechnie pisano, nie kierował się czystą imaginacją, lecz logiką prawdopodobieństwa, dla stworzenia oparcia dla wiary w to, co nie śniło się filozofom. Zdaniem Brzozowskiego konflikt pomiędzy romantykami a klasykami był w istocie sporem między dwoma
odrębnymi stanami świadomości serca i rozumu. Rozum potrzebuje choćby okruch rzeczywistości66 dla podtrzymania swojej samoświadomości, tym samym nigdy „zrozumieć nie zdoła: „miej
serce i patrzaj w serce”67. Nie jest jednak oświecenie karykaturą zepsutego instrumentalnego rozumu
technologii68 o czym pisze Jarosław Płuciennik. Nie służy też oświeceniowy projekt wyłącznie
emancypacji i umoralnieniu, polegającym na spostrzeganiu siebie w relacji z innymi, na ujrzeniu siebie samego
jak innego i innego jak siebie samego69, choć tego typu symptomy oczywiście są zauważalne.
Oświecenie wydaje się być postawą krytyczną względem świadomości i intuicji, także tej przychylnej Słowu, wynikającej ze swobody serca. Postawę taką przyjął Śniadecki, kiedy to podjął
się recenzji powieści sentymentalnej Marii Wirtemberskiej Malwina czyli domyślność serca, wystawiając jej przychylną opinię. Nie uznał jej przy tym za niebezpieczną z racji romantycznej
ckliwości, a wręcz przeciwnie sprawę serca potraktował tu jako moralizatorski przykład historii o miłości. Jak pisze we wstępie do jednego z wydań Konstanty Wojciechowski: Jan Śniadecki oddał powieści niemałe pochwały w „Liście stryja do synowicy pisanym z Warszawy 31 stycznia z
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przesłaniem nowego romansu”, pomieszczonym w „Dzienniku wileńskim” (1816, zesz. lut.). Chwalił
zwłaszcza język, choć gallicyzmom nagany nie poskąpił; co jednak nas najbardziej zajmie, uznał powieść, za
„całkiem narodową, o familiach, miejscach, zdarzeniach, towarzystwach wyższego rzędu i obyczajach polskich”, widział więc w „Malwinie” przedewszystkiem współczesny romans obyczajowy. Choć był przeciwnikiem romansów, albowiem „patrzał nieraz w swem życiu na okropne skutki lekcy romansowych…, na
ruinę zdrowia, rozsądku i pokoju duszy”, „Malwiny”, nie uznał za niebezpieczną. […] Patrzył więc na
powieść głównie z punktu widzenia skutków, jakie mogłaby wywołać, gdyby czytelnicy i czytelniczki szli w
ślady bohatera i bohaterki70.
Jan Śniadecki próbował zracjonalizować, to co niezracjonalizowane; prawdopodobne oddzielić od nieprawdopodobieństwa. Wyraził się pozytywnie o Malwinie z uwagi na fakt, że
skoro literatura tego typu wnosi coś pozytywnego do kultury w formie dydaktyzmu,
a mianowicie pozytywne wzorce pewnych zachowań, służy właśnie dobrotliwości serca
a zatem jest do przyjęcia. Wyraził to w swym liście w sposób następujący: Opisałem ci plan
dzieła, żeby uśpić zbyt chciwą końca rzeczy ciekawość, a obudzić twoją uwagę na zgłębienie wielu ważnych
myśli, na poznanie niebezpieczeństw, w które nas pędzi niepowściągniona czułość, i na zebranie zbawiennych
dla siebie przestróg71.
Wydaje się, że Śniadecki szukał wspomnianego klucza na połączenie metafizyki
z racjonalnością. Słyszał zapewne o ogłoszonych w czerwcu 1786 roku na łamach Gazety
Warszawskiej wynikach konkursu zgłoszonego przez Akademię Berlińską na podanie jednej
i dokładnej teorii o infinitum mathematicum (matematycznym wzorze nieskończoności)72. Chodziło o sprecyzowanie i wyjaśnienie czym jest sama nieskończoność i jak uzyskać jej granicę.
Zwycięzcą konkursu był Simon L’Huilier, który jednoznacznie stwierdził (na podstawie wzoru matematycznego), że definicję granicy (lim) można uzyskać wyłącznie pod warunkiem przyjęcia…
braku granicy […]73. Jednak jak podkreśla Kufel: […] granicy nieskończoności osiągnąć się nie da,
a więc nawet nauka tak precyzyjna, jak matematyka dupuszcza istnienie tajemniczych obszarów, których
spenetrować umysłem człowiek nie jest w stanie. Toteż postulaty zawężania imaginacji wyłącznie do sensualistycznie i empirycznie sprawdzalnych faktów spotkały nieoczekiwanego wroga. To już nie cuda, które można
zbyć wzruszeniem ramion, ani nie ludowa fantazja ożywiająca strzygi i upiory. Tym razem umysł ścisły
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wylicza niemożliwość i nieskończoność, nie zaludniając jej wprawdzie żadnymi straszydłami, ale tonując
mocno ludzkie ambicje ogarnięcia i rozumienia wszystkiego74.
Odkrycie L’Huiliera uświadomiło oświeceniu, że racjonalne myślenie, pozbawione zupełnie metafizycznych aspektów po prostu nie może dać pełnego obiektywizmu. Tym samym
już w oświeceniu odnaleziono drogę prowadzącą do klucza, jednak nikt nie miał odwagi
śmiało nią podążać. Uczynił to dopiero, w przekonaniu Brzozowskiego, romantyzm,
a w szczególności romantyzm polski, rozwijając swobodę Słowa, a w ten sposób udowadniając, że nie istnieje niewola myśli zależna od rzeczywistości, tak rozumu jak i przyrody. Jak
pisał Brzozowski należy Słowo we wszystkiem rozbudzić, porodzić; świat cały uczynić ciałem Słowa, jego
kształtem. Towiański i Mickiewicz – dają nam pozytywną metodę, - drogę tego rozwiązania75. Brzozowski wydaje się być zwolennikiem idei absolutnego kreacjonizmu, w myśl której świat nieustannie się przeobraża, stwarzając w swoim obrębie nowe wartości. Wytwarzają się w ten
sposób całe grupy nowych sensów życia, które mogą być realizowane tylko na drodze procesu, jakim jest czyn. To filozofia polskiego romantyzmu określa co jest gwarantem realizacji
czynu. W chwili gdy z narodu pozostał poćwiartowany, w kajdany zakuty trup i te niby pokutne duchy, po
wszystkich zakątkach Europy wśród niesnasek, zwątpienia, goryczy, tułające się zastępy emigracyjne.
W takich warunkach rodziła się polska poezja romantyzmu, w takich warunkach doszedł naród nasz do
swej ostatecznej, nieprzemijającej samowiedzy 76. Tragiczne dzieje Polski doprowadziły do poszukiwań uniwersalnych sensów, mających być podstawą do określenia wartości ducha narodowego, który w czynie udowodnić ma prawo do swojego istnienia. Romantyzm polski poprzez
odnalezienie prawdy o Słowie domyka rozpoczęty, lecz nie zakończony długoletni proces
jakim miał być projekt oświeceniowy. Dopowiada do niego to, czego w obliczu odkrycia
L’Huiliera pominąć się nie da. Zgodnie z twierdzeniem Brzozowskiego swoboda daje się
pomyśleć, lecz trzeba rozumować zdroworozsądkowo – romantycznie, a nie czysto racjonalnie. Tym samym nie ma filozoficznej sprzeczności między oświeceniem i romantyzmem.
Romantyzm pozostaje zdroworozsądkowy co jest pozostałością po racjonalności. Oświecenie
analizuje pojęcia metafizyczne, dokonując ich weryfikacji względem rzeczywistości w celu ich
przyjęcia bądź odrzucenia, nie negując przy tym prawdopodobieństwa istnienia żadnego
z nich. Odkrycie klucza do pełnego oświecenia to zasługa filozofii romantyzmu polskiego,
ucieleśnionej w Mickiewiczu, Słowackim, Towiańskim i Norwidzie. Zgodnie z przykazaniami
ducha narodowego realizowali oni proces oświecenia człowieka zapoczątkowany w minionej

74
75
76

S. Kufel, Imaginujcie sobie Państwo, czyli o wyobraźni oświeceniowej, dz. cyt., s. 138.
S. Brzozowski, Filozofja romantyzmu polskiego, dz. cyt., s. 62.
Tamże, s. 23-24.
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epoce, a kontynuowany w świadomości współczesnego im narodu polskiego, pomimo braku
wyraźnego fundamentu państwowego.
Summary
Stanislaw Brzozowski in his book of Polish Romantic philosophy tries to rehabilitate worldview of Polish
Romanticism. It has been done by assigning the role of the Polish nation servants of Christ. Due to the fact
that in times of crisis of their own state structures the nation found the truth in freedom of words that came
from Christ and what is more, it could exist in the real life. Moreover, philosophy of Polish Romanticism is
privileged by relation to German philosophy. The truth of the Word is the reason why the German spirit is
dominated by the Polish spirit. Furthermore, according to Brzozowski's philosophy of Polish Romanticism has
been continued in the philosophy of the Enlightenment. In addition, the figure of conscious analyst is created
by knowledge of himself due to the nature of the national spirit. It can shown in the philosophy of Immanuel
Kant in his book of What is Enlightenment?. To sum up, there is no philosophical conflict between Enlightenment and Romanticism. Enlightenment studies the concept of metaphysical while, Romanticism is connected
with common sense.

Lumen Poloniae – NR 2/2013

LUMEN
POLONIAE
Nr 2/2013
Małgorzata Olech
Akademia Pomorska, Słupsk

Idea sumienia w etyce Stanisława Brzozowskiego
The idea of conscience in Stanisława Brzozowski’s ethics
Key words: Stanisław Brzozowski, idea of conscience, labour ethics
Wprowadzenie
Tematem naszym jest przedstawienie znaczenia sumienia w etyce Brzozowskiego. Zdajemy sobie sprawę z pewnego ograniczenia tych poczynań, ponieważ Brzozowski nie analizował dokładnie funkcji sumienia, jak na przykład czyni to tomistyczna etyka katolicka. Nie
znaczy to, że jego program naukowy nie zakładał dokładnej analizy zagadnień moralności.
Niektórym kojarzyć się to może z projektem jakiegoś uporządkowanego zespołu norm.
W jego pracach nie znajdziemy gotowego systemu etycznego. Nam chodzi przede wszystkim
o podkreślenie znaczenia jakie wiązał z pojęciem podmiotowej suwerenności. O zwrócenie
uwagi na częste odwoływanie się do sumienia jako do wewnętrznego oparcia dla słusznych
decyzji. Zaprezentujemy jego stosunek do etyki Immanuela Kanta i Herberta Spencera. Celem naszym będzie przedstawienie myślicieli, którzy wycisnęli niezatarte piętno na jego „etyce
twórczości”. Brzozowski myślał o przezwyciężeniu etyki naturalistycznej i stworzeniu moralności lepszej, subtelniejszej. Jednak w swoich analizach odwoływał się także do refleksji filozoficznej Fryderyka Nietzschego i Karola Marksa, którzy opowiadali się za stanowiskiem
naturalistycznym. Prace tych wszystkich filozofów miały pomóc Brzozowskiemu w opracowaniu takiego wzoru życia, który zakorzeniony w ludzkim sumieniu stanowiłby wyobrażenie
lepszego modelu życia.
Zanim przejdziemy do zasadniczych problemów artykułu chcielibyśmy zwrócić uwagę na
pewną istotną kwestię. Dotyczy ona znaczenia dla Brzozowskiego dzieł literackich, ponieważ
wiadomym jest, że Brzozowski wiele cennych i interesujących refleksji moralnych nie tylko
sam znalazł w literaturze, ale również przekazał w formie wypowiedzi literackich. Każda
istotna myśl Brzozowskiego ma kilka aspektów odnoszących się do skomplikowanej panoraWYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
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my ludzkiego losu. Właściwie bywa tak, że czasami trudno nam odróżnić jego wypowiedzi
filozoficzne od literackich. Być może podobnie jak Schopenhauer sądził, że tylko dzięki sztuce, mamy na myśli także literaturę, potrafimy przejść od pozornego rozumienia świata do
intuicyjnego uchwycenia prawdziwej rzeczywistości, od znaczenia konkretnych zjawisk do
sensu ogólności świata. Uchwycić stale zmieniające się warunki ludzkiego życia 1.
W studium Miriam Brzozowski pisze: Sztuka jest dziedziną, w której każda jaźń może i musi być
sobą – z nieubłaganością bezwzględną wydobywa na jaw najtajniejsze prawdy, niepodobna zataić się w niej
i przed nią (…) Wielu potrzebna jest sztuka, aby ujawnić w niej to, czego życie ujawnić, wyzwolić nie pozwala. Ci idą do sztuki, bo im życie nie wystarcza 2. Życie określonej epoki to nie tylko rzeczywistość badana przez ekonomistów czy socjologów. Myśli zawarte w dziele sztuki nie są tylko
analizą i powtórzeniem rzeczy już istniejących, ale tworzeniem nowej rzeczywistości świata.
Sztuka zdaniem Brzozowskiego jest tą dziedziną ludzkiego ducha, w której może on poprzez
słowo i dzięki umiejętności spojrzenia z zewnątrz, wyrazić najpełniej swoje przeznaczenie 3.
Za pośrednictwem dzieł sztuki nawiązują się najwięcej znaczące, najmniej przypadkowe moralne stosunki. Tutaj nie decyduje co ktoś uczynił dla mnie, lecz jest on dla mnie istotnie4.

1

2

3

4

To przekonanie jest również podzielane przez współczesnych filozofów. Zdaniem na przykład Hanny Buczyńskiej-Garewicz myśl ludzka jest polifoniczna i myślenie filozoficzne dokonuje się także na łamach dzieł literackich, których gatunek wtedy trudno określić, a nie tylko na stronach profesjonalnych dzieł zawodowych filozofów. Zob. Teżne, Metafizyczne rozważania o czasie, Kraków 2003, s. 9. Zdaniem Mencwela w Legendzie Młodej Polski
różnice pomiędzy wypowiedzią literacką czy filozoficzną można potraktować jako ‘formalne’ i w związku z tym
w interpretacji doprowadzić do ich „zawieszenia”. Pisze on: W całym dziele Stanisława Brzozowskiego zawieszenie to jest
właściwie założeniem, umożliwiającym wszelkie krytyki równoległe: sztuki i filozofii, literatury i nauki, obyczajowości i religijności.
Tenże, „No! Io non sono morto…” Jak czytać „Legendę Młodej Polski? Kraków 2001, s. 30.
St. Brzozowski, Miriam, (w:) Tenże, Kultura i życie, Warszawa 1973, s. 98. Do zacytowanego fragmentu odnoszą
się słowa Stefana Konstańczaka, który uważa, że według Brzozowskiego sztuka przydaje ludziom poczucia wartościowości życia, potęgując tym samym ich zdolności twórcze. Poprzez sztukę kreuje się bowiem styl życia, który opiera się na wartościach
dodatnich, które mobilizują, wzmagają w człowieku jego potencjał twórczy. Idem, Poglądy estetyczne Stanisława Brzozowskiego,
(w:) Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, Warszawa 2008, s. 96.
Zdaniem Tadeusza Szkołuta według Brzozowskiego sztuka została uznana za doniosłą dziedzinę aktywności ludzkiej,
w której dochodzi do spotkania tego, co najgłębiej osobiste, z tym, co społeczne, czy też – mówiąc językiem dzisiejszym – za pośrednika między dyskursem prywatnym a dyskursem publicznym. Komunikując innym swe ‘stany wartościowe’ i uzyskując dla nich potwierdzenie w odbiorze społecznym, artysta buduje ‘solidarność ludzką’, zespala ludzi we wspólnym przeżywaniu wartości. Tenże,
Estetyka Stanisława Brzozowskiego, (w:) S. Brzozowski, Wybór pism estetycznych, (red.) T. Szkołut, Kraków 2008,
s. XLVII-XLVIII.
St. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka literacka, Warszawa 1971, s. 82. Cytowany już Szkołut uważa, że
Brzozowski bardzo szeroko pojmował piękno w sztuce. Dla nas interesujące jest przekonanie Szkołuta, że było
to: piękno ‘rozpławione’ w etyczności, która z kolei przenika każdy moment ludzkiego życia. Tenże, Estetyka Stanisława Brzozowskiego, dz. cyt., s. LXXXVI.
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W stronę etycznego formalizmu Kanta
Analizując prace Brzozowskiego, daje się zauważyć, jak pasja metafizyczna i twórcza wola
wyznaczają kierunek jego myślowym dążeniom co do rozumienia istoty filozofii 5. Naturę
filozofii upatruje on w wolnej od naukowych rygorów twórczości, skoncentrowanej na Nietzscheańskiej afirmacji jednostkowego bycia zanurzonego w życiu. Autor studium Co [to] jest
filozofia postuluje bezwzględną emancypację filozofii spod wpływu nauki 6. Zwraca uwagę na zasadnicze aspekty różniące myślenie filozoficzne od naukowego, to znaczy dominację „uczuć,
dążeń i aspiracji” w filozofii i czystego opisu zjawisk, pozbawionych owych elementów,
w nauce. W jego przekonaniu „filozofia naukowa” pozostając wierna granicom swojej
przedmiotowości winna wyeliminować z nauki wszelkie „podmiotowe domieszki”, głównie
wartościowanie.
Twórcza postawa autora „Co [to] jest filozofia” stanowi wyraz pewnej walki ze scjentyzmem w metafizyce. Według niego tylko metafizyka zasługuje na miano „prawdziwej filozofii”. Zajmuje się ona bowiem analizą kwestii, w których nauki szczegółowe mają niewiele do
powiedzenia. Metafizyczny świat będący dziełem filozofa znajduje się poza światem zjawisk,
które bada nauka. Nie może być przedmiotem ścisłej weryfikowalności, mimo iż wyraźne
więzy łączą go z czynem i działalnością7. Zdaniem Brzozowskiego w oczach filozofa świat ma
zawsze charakter symboliczny. Jego horyzont sensu, zależny od ludzkich potrzeb i podlegający fluktuacjom z uwagi na różne dążenia, każdy człowiek tworzy sam. Z perspektywy metafizyki pytanie o prawdziwość tego świata nie jest pozbawione znaczenia, ponieważ posiada on
prawdę naszego ‘ja’ z jego popędami i żądzą potęgi8.
Według Brzozowskiego za bezcenną zasługę Kanta należy uznać to, iż swoim przenikliwym umysłem określił filozoficzną dziedzinę spekulacji religijnych i metafizycznych9. Jego metafizyczny wymiar myśli może mieć decydujące znaczenie dla przyszłości kultury modernistycznej,
twierdzi Brzozowski, gdy doprowadzi do zaniku wierzeń religijnych i związanych z nimi wartości moralnych. Człowiek wyzwolony ze spekulacji religijnych uzyska własną metafizyczną
perspektywę widzenia świata i swojego w nim miejsca. Każdy będzie miał własne wartości
moralne. Wedle Brzozowskiego taki stan rzeczy nie będzie miał negatywnych skutków.
W kulturze, pomimo panowania indywidualizmu bezwzględnego, nie dojdzie do dominacji
5
6
7
8
9

Por. A. Mencwel, „No! Io non sono morto…” Jak czytać „Legendę Młodej Polski, dz. cyt., s. 21-38.
St. Brzozowski, Co [to[ jest filozofia, (w:) Tenże, Wczesne prace krytyczne, Warszawa 1988, s. 698.
Tamże, s. 700.
Tamże, s. 701.
Tamże. Zdaniem Andrzeja Mencwela znaczenie Kanta dla Brzozowskiego nie podlega żadnej dyskusji. Brzozowski nie tylko zrozumiał osnowę filozofii Kanta w przełomowy sposób, ale także dzięki analizie tej filozofii stał się
myślicielem. Tenże, „No! Io non sono morto…” Jak czytać „Legendę Młodej Polski, dz. cyt., s. 28-29.
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subiektywizmu moralnego, ponieważ ludzie będą zainteresowani rozwiązywaniem problemów
ponadjednostkowych. Przezwyciężenie opozycji jednostka i społeczeństwo unormuje się na
odpowiadających wszystkim zasadach. Społeczeństwo będzie funkcjonowało wówczas niczym harmonia Leibnizowskich monad. Widać tutaj wyraźnie, że ideał kulturowy i moralny
stworzony przez Brzozowskiego oparty jest na wierze w twórczą i ugruntowaną w racjonalności aktywność jednostek, których celem jest przeobrażanie świata.
W centrum metafizycznych rozważań Brzozowskiego znajduje się Kantowskie założenie,
że rzeczywiste poznanie świata rozpoczyna się jako doświadczenie w podmiocie. W ogóle
najbardziej rozbudowane wątki w jego twórczości dotyczą zagadnienia ludzkiej podmiotowości10. Punktem wyjścia swojej filozofii moralnej czyni przekonanie na temat istnienia wolnych
podmiotów. Zdaniem autora Dróg i zadań nowoczesnej filozofii krytyczna filozofia Kanta mówi
nam, że doświadczenie jako rzeczywistość zależna od podmiotu może być materią różnie
przez ten podmiot kształtowaną. Wbrew temu co sądzą, o czym wspominaliśmy już wcześniej, naturaliści pozytywistyczni w ramach tworzonych koncepcji teoriopoznawczych, przyroda stanowi rzeczywistość bezosobową i pozamoralną. Wedle Brzozowskiego filozofia krytyczna budzi w nas przeświadczenie, że natura i ewolucja, Bóg, duch czy materia, uważane za
gotowe byty, stanowią tylko formy, treści świadomości, ludzkie pojęcia. Na Kantowski sposób poznawania świata przez autora studium Kant. W stulecie śmierci wskazuje następujący zapis
mówiący, iż nie ulegając „fetyszystycznemu zaślepieniu” należy przyjąć, że nie ma bytu, rzeczywistości poza tym wszystkim, co stanowi ostateczną treść ujęć i opracowań myślowych, nie ma bytu poza
wiecznym i nieustannym stawaniem się, poza potokiem przez nas przepływającym, którego falą jest każda
zmiana w rzeczach otaczających, każda myśl nasza i usiłowanie 11. Znajdujemy w tym fragmencie
znamienne myśli: możemy poznawać naturę tylko tego bytu, którego znaczenie sami stwarzamy.
Trzeba uświadomić sobie raz na zawsze, pisze autor w Legendzie Młodej Polski, powołując
się także na prace Henri Bergsona, że prawdziwa rzeczywistość człowieka jest względna i że
nie ma żadnej skończonej rzeczywistości12. W nas znajduje się źródło determinizmu i podstawa praw wszechświata. Kantowska teoria poznania doprowadziła nas do przekonania, że
obraz świata wytwarzany przez twórczą wolę jednostki będzie miał zawsze postać pewnego

10

11
12

Według Mencwela, umysł, wyobraźnia i wrażliwość twórcy „Legendy Młodej Polski” nieprzerwanie usiłują
wyjaśnić tajemnicę ludzkiej podmiotowości. Tenże, „No! Io non sono morto…” Jak czytać „Legendę Młodej Polski…,
dz. cyt., s. 22-23.
St. Brzozowski, Kant. W stulecie śmierci, (w:) Tenże, Kultura i życie, dz. cyt., s. 251.
W dziele tym Brzozowski pisze: Względność nasza jest naszym absolutem. Gdy nadajemy swemu życiu jakieś bezwzględne,
nieskończenie słuszne znaczenie, wymykamy się samym sobie i przesłaniamy przed samymi sobą prawdę naszą obrzędem. Tenże,
Legenda Młodej Polski, Kraków – Wrocław 1983, s. 377-378.
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planu działania. O pożyteczności i szkodliwości takiego planu, który stanowi sztuczne kształtowanie rzeczywistości z perspektywy zajętego względem niej stanowiska, pouczy nas społeczne doświadczenie13. Zdaniem Brzozowskiego myślenie o filozofii jakie znajdujemy
u Kanta, pozwala nam traktować ją jako sumienie kultury, sumienie ludzkości14. Według niego
dopiero od Kanta jesteśmy w stanie mówić o uzasadnionym istnieniu określonych wzorców
moralnego postępowania. Również od tego czasu zadania etyki upatruje się w obronie niezależności podmiotu moralnego oraz w dbałości o rzetelne ustanawianie przez ten podmiot
celów.
Aby tę kwestię jeszcze przybliżyć zwróćmy uwagę na podkreślany przez Brzozowskiego,
pewien rozdźwięk, głęboką sprzeczność pojawiającą się na drodze rozumienia Kantowskiej
filozofii. Brzozowski konkluduje w tej sprawie pisząc, że ma ona dwa oblicza: „niewolnicze
i królewskie” i od nas zależy, które w niej dostrzeżemy. Wynikają one z przyjęcia twierdzenia,
że natura bytu, poza pewnymi wnoszonymi przez nas pojęciowymi określeniami jest w istocie
dla nas niepoznawalna. W tej sytuacji może nam doskwierać lękliwa niemoc świadomości
spowodowana poczuciem, że nic naszych czynów nie uzasadnia, „materii naszego obowiązku” nie poręcza, że jesteśmy w „nieznanych rękach”. Albo możemy czuć radość i dumę
z faktu, że stwarzając byt dzięki gatunkowemu doświadczeniu jesteśmy twórcami własnego
życia. Brzozowski wybiera oczywiście oblicze królewskie filozofii Kanta. Przyznaje, że prezentowana przez niego Kantowska filozofia jest w zasadzie monistyczna i nie uznaje tak
trwałej przegrody pomiędzy światem numenów i fenomenów, jak to istnieje u samego Kanta 15. Jednym
z zamierzeń Brzozowskiego jest przede wszystkim pokazanie za Kantem, że mamy wolną
wolę i że w sobie możemy szukać podstaw moralności. Dzieje się tak, ponieważ z wewnętrznej perspektywy nic naszych czynów nie ogranicza, a naszą działalność przeżywamy i szacujemy w relacji do wartości. Dlatego przedmioty podejmowanych przez nas czynów zawsze
będą stanowiły wartość16.
Rozważania niniejsze skoncentrujemy na zagadnieniu wartości, kluczowym dla rozważań
moralnych Brzozowskiego. Po pierwsze, zdaniem Brzozowskiego stosunek człowieka do
świata wartości ma charakter wewnętrzny, autonomiczny. Po drugie, człowiek żyje pewnym
własnym porządkiem aksjologicznym, bez niego wartość nie może się zrodzić ani poza nim
13

14
15
16

Brzozowski konkludując w tej sprawie pisze: Tworzenie treści nowych, ‘indeterminizm’ zasadniczy są podstawą samego
determinizmu; aby naprawdę powstać, ostać się, - każda nowa treść musi wniknąć w to, co już zastaje ustalonem, (…) opanować je:
‘determinizm oznacza jakby stopień, na który wspiąć się musi każdy nowy, twórczy akt życia’. Tenże, Legenda Młodej Polski,
dz. cyt., s. 139.
St. Brzozowski, Wstęp do filozofii, (w:) Tenże, Kultura i życie, dz. cyt., s. 581.
St. Brzozowski, Kant. W stulecie śmierci, dz. cyt., s. 253.
Por. M. Olech, Filozoficzny aktywizm podstawą etyki pracy Stanisława Brzozowskiego, „Słupskie Studia Filozoficzne”
2012, nr 11, s. 219 -222.
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być ziszczona. Wyjaśnienia dostarczają słowa Brzozowskiego: Jako wartość ukazuje się ludziom
wiele rzeczy. Poza każdą rzeczą jednak ukazującą się jako wartość, jest jeszcze sama ‘wartość’, nadająca
znaczenie wszystkiemu, ‘wartość’ jako forma. (…) jako leżąca w podstawie wszelkiej działalności intuicja,
że życie ludzkie i myśl ludzka mają być ziszczeniem treści, która ma mieć bezwzględne znaczenie 17.
W zacytowanym fragmencie widać jak ważne jest dla Brzozowskiego znaczenie etycznego
formalizmu Kantowskiego. Motorem wszelkiej ludzkiej działalności jest sprzeczność pomiędzy koniecznością zrealizowania ponadzmysłowej, absolutnej wartości, a względnością jej
empirycznego urzeczywistnienia. Człowiekowi towarzyszy poczucie niespełnienia, pragnie
tego co wymagane, co powinno bezwzględnie obowiązywać, ale często nie potrafi lub nie jest
w stanie tego urzeczywistnić 18. Tylko pracując człowiek potrafi stworzyć bezpośredni kontakt
pomiędzy swoimi stanami wewnętrznymi a światem.
Dlatego Brzozowski krytykuje szeroko rozpowszechniony wśród naturalistów pogląd traktujący wartości na podobieństwo faktów przyrodniczych. Fakt przyrodniczy nie stanowi faktu
w „czystej” postaci, tylko pewną abstrakcję, jakieś określenie rzeczywistości. Będąc pewną
dziedziną doświadczenia w swojej treści zależy o zajętego względem niej punktu widzenia.
Fakt zdaniem Brzozowskiego nie jest „formą przyrodzoną” rzeczywistości, ale wyrazem
informacji o niej zależnym od płaszczyzny poznawczej różnych nauk. Wedle Brzozowskiego
wartość jest czymś logicznie wcześniejszym od faktu. Można ją analizować jako fakt, ale
wówczas, gdy wcześniej zajęcie takiego stanowiska uznamy za wartościowe. W opinii Brzozowskiego naturaliści mogą tylko uzasadnić przyczynowe następstwo faktów. Nie mogą oni
poręczyć pewności samej zasady przyczynowości. Nie można, pisze on, opierać pewności zasady
przyczynowości powszechnej na czymś, czego pewność na samej tej zasadzie się opiera 19. Ewolucjonistom,
konkluduje on w tej sprawie, chodzi o prawa rozwoju myśli, natomiast kwestie wartości poznawczej wiedzy nie istnieją dla nich. Sądzi, że ewolucjonizm Spencera można by określić
„antropocentryzmem samouctwa”: proces porządkowania nabytej wiedzy zostaje tu uznany za istotę bytu20.
Niezrozumienie przez ewolucjonistów zagadnienia „niewspółmierności” faktu i wartości
określa mianem „daltonizmu naturalistycznego”.

17

18
19
20

St. Brzozowski, Kant. W stulecie śmierci, dz. cyt., s. 252. Zdaniem Andrzeja Chmieleckiego pomimo tego, że wartość
jest tworem ludzkim, to nie stanowi stanu świadomości, przeżycie podmiotowe nie wyczerpuje jej istoty. Chociaż
empiryczną postać mają fakty wartościowań, to jeśli chodzi o sposób ich istnienia stanowią jakości nieempiryczne, idealne. Wartość więc, acz nie jest transcendensem względem danego aktu wartościowania, danej oceny, jest czymś transscendentalnym, nadającym dopiero temu wartościowaniu walor obiektywności. Tenże, Teoria wiedzy Stanisława Brzozowskiego, Warszawa 1985, s. 136.
Brzozowski pisze w tej kwestii: Ludzkość staje się więc świątynią, w której wartości się urzeczywistniają (…) Nie potrzebuje,
ale i nie może ona wyjść w tym poza siebie. Tenże, Kant. W stulecie śmierci, dz. cyt., s. 252-253.
St. Brzozowski, Herbert Spencer (1828-1903), (w:) Wczesne prace krytyczne, dz. cyt., s. 727.
St. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, dz. cyt., s. 461.
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Sumienie źródłem obowiązku
Przypomnijmy krótko, że w filozofii moralności funkcjonuje rozumienie sumienia jako
„głosu Boga”, natury czy też wiąże się je z istotą człowieczeństwa 21. Kant porównuje sumienie do „cudownej w nas”, autonomicznej władzy rozumu praktycznego. Dzięki niej wola
motywując samą siebie zobowiązuje się do podlegania determinacji praw własnego rozumu 22.
Natomiast Nietzsche nie rozważa szczegółowo pojęcia sumienia, ale wiąże z nim istotne
elementy. Sumienie to dumna świadomość nadzwyczajnego przywileju „odpowiedzialności”, świadomość
tej rzadkiej wolności, tej mocy nad sobą samym i losem23. Dokładniej treść sumienia prezentuje jako
wszystko to, czego bez powodu w latach dzieciństwa żądały od nas osoby znaczące. Sumienie
więc budzi owo uczucie musu (to zrobić muszę, tego zaniechać), które nie pyta: „dlaczego” muszę? We
wszystkich wypadkach, w których rzecz robi się z ‘ponieważ’ i ‘dlaczego’, postępuje człowiek „bez” sumienia;
przeto jednak jeszcze nie wbrew niemu. Wiara w autorytety jest źródłem sumienia 24. W cytowanym fragmencie Nietzsche przedstawia dwa różne znaczenia wiązane z pojęciem sumienia. Jedno
określenie sumienia łączy się z uwewnętrznionym, bezrefleksyjnym zachowaniem nacechowanym przymusem. W drugim znaczeniu oś centralną stanowi pytanie o uzasadnienie określonego wyboru: „dlaczego muszę tak postąpić”. Tutaj sumienie wzywa do odpowiedzialności
za własne życie25. W tym drugim znaczeniu Nietzsche jest jakby bliski Kantowskiemu rozumieniu sumienia jako posłuszeństwa woli własnemu prawu moralnemu, które decyduje
o istocie człowieczeństwa. Przywołaliśmy owe treści z uwagi na wartość jaką stanowiły dla
Brzozowskiego w okresie, gdy tworzył własny program moralny.
Wedle autora Kultury i życia dopiero od Kanta mamy do czynienia z realizacją postulatu
uzasadnialności twierdzeń etycznych. Zasługą Kanta jest wskazanie kierunku, w którym należy pójść, aby rozwiązać zagadkę dobrego życia. Źródła wartości moralnych, obowiązku
i dobra należy szukać w indywidualnym sumieniu. Centralnego znaczenia dla Brzozowskiego

21

22

23
24
25

W opinii niektórych współczesnych filozofów pojęcie sumienia zajmuje w etyce centralne miejsce. W koncepcji
sumienia chodzi przede wszystkim, zdaniem Jana Hartmana, o wewnętrzne źródło orientacji moralnej, znaczy to,
że jedynym prawomocnym źródłem naszych działań moralnych, jest zgoda wewnętrzna na to, co czynimy, jako na dobre, słuszne.
Tenże, Wstęp do filozofii, Warszawa 2006, s. 149. Paul Valadier uważa, że traktując poważnie obecną sytuację kulturową opartą na współistnieniu różnych formacji kulturowych i systemów moralnych z konieczności trzeba odnosić się do sumienia, aby w imię osobistego zaangażowania poddawać krytyce społeczne obyczaje. Idem, Pochwała
sumienia, Warszawa 1997, s. 34-35.
Zob. I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, Warszawa 1972, s. 156-161. Zdaniem Tadeusza Stycznia Kant miał rację
sądząc, że sumienie stanowi pewną postać manifestu proklamującego wewnętrzną niezależność i nienaruszalność
człowieka. Tenże, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993, s. 103. Zob. też: A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki,
Kraków 2008, s. 101-103.
F. Nietzsche, Z genealogii moralności, Kraków 2003, s. 43.
F. Nietzsche, Wędrowiec i jego cień, Warszawa 1994, s. 265.
Zob. F. Ricken, Etyka ogólna, Kęty 2001, s. 187.
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nabiera idea prawa26. Pochodzenie prawa jest ściśle Kantowskie, z Krytyki praktycznego rozumu
i Uzasadnienia metafizyki moralności27. Autor „Legendy Młodej Polski” konkluduje w sprawie
jego znaczenia: (…) prawo przenika nas na wskroś, ani na chwilę nie wymykamy się jego wszechobecności.
Stające się, bojujące prawo ludzkie oto ta rzeczywistość, do której jak najbardziej zbliżać się powinna stanowiąca plany działania i życia świadomość. „Prawo jest typem i wzorem rzeczywistości dla nas”28. Ową
rzeczywistość stanowi świat ludzkiej pracy29. Stąd nie cierpiącym zwłoki stanie się dla Brzozowskiego tworzenie moralnego prawa pracy.
Na sytuacji pracy jako pierwotnej działalności ludzkiej winien być oparty, według Brzozowskiego, modernistyczny porządek moralny. Moralny ideał twórczej pracy ma być obcy
naturalistycznemu ideałowi pracy gotowej. Znajduje on swój obraz między innymi w artykułach: Drogi zadania filozofii i Światopogląd pracy i swobody. Kluczową rolę przypisuje zaspokajaniu
uczuć i potrzeb30. Akceptacja owego ideału stanowi wyraz moralnego poparcia autora dla
podmiotowej autonomii i rozwoju człowieka. Podmiotem moralnym staje się człowiek pracujący, wolny robotnik. Tyko osobiste sumienie człowieka pracującego może rościć sobie prawo
do decydowania o wartości postępowania. W wyniku współpracy wielu sumień ludzi pracy
może, zdaniem Brzozowskiego, dojść do zmiany etosu i jego norm. Podstawę prawa moralnego stanowi prawo pracy tworzone przez zbiorowość realizującą wspólny cel. Jest ono nieformalnym zbiorem norm uwewnętrznionych przez członków wspólnoty jako rodzaj samodyscypliny, czyli pracy nad sobą. Prawo pracy zespala interesy jednostki i społeczeństwa, bo
każdy dokonuje wyboru za siebie i innych31.
Centralną kwestią w sprawie zrozumienia pozytywnego znaczenia etycznego formalizmu
Kantowskiego dla rozwoju ludzkości jest, według Brzozowskiego, pokazanie, że bezwzględną
wartość posiada tylko „swoboda stanowienia” zasad. Oznacza to po prostu, że formalny
charakter zasad stanowi zabezpieczenie praw do dalszego – ponad wszelką treść zdobytą – postępu,
jest stwierdzeniem, że nie może być zasady tak wielkiej i świętej, aby w jej imieniu można było żądać od
ludzkości zrzeczenia się prawa stanowienia o sobie, prawa krytyki32. Próba rozwiązania zagadnienia
26
27
28
29

30

31
32

Por. T. Szkołut, Estetyka Stanisława Brzozowskiego, dz. cyt., s. LXXXVI.
Zob. A. Mencwel, „No! Io non sono morto, dz. cyt., s. 32.
St. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, dz. cyt., s. 128.
W kwestii znaczenia pracy Brzozowski pisze, że tylko pracując, człowiek stwarza istotną odpowiedniość pomiędzy swoim
stanem wewnętrznym a pozaludzkim otoczeniem. Że tylko praca wyprowadza nas poza człowieka, że tylko ona pozwala nam
stwierdzić coś o świecie pozaludzkim. Tenże, Filozofia Fryderyka Nietzschego, (w:) Tenże, Kultura i życie, dz. cyt., s. 663.
Zdaniem Ryszarda Wiśniewskiego pojawia się wątpliwość, czy Brzozowskiemu udało się uniknąć założeń naturalizmu. Wartość okazuje się korelatem gatunkowej, ludzkiej praktyki: dobre jest to, co dla gatunku jest dobre i co przez gatunek
praktykowane jest jako dobre”. Tamże, R. Wiśniewski, Możliwość probabilizmu etycznego. Studium metaetyczne ewolucji empiryzmu w etyce polskiej, Toruń 1992, s. 88-89.
Zob. A. Werner, Problem ciągłości myślowej w pismach Brzozowskiego, (w:) Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego, (red.) A.
Walicki i R. Zimand, Kraków 1974, s. 224.
St. Brzozowski, Drogi i zadania nowoczesnej filozofii, dz. cyt., s. 359.
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wartości z perspektywy określonego ideału moralnego staje się formą dogmatyzmu etycznego33.
W przekonaniu autora Monistycznego pojmowania dziejów w danym momencie życia najwyższym
ideałem jest ten, który wyzwala maksimum stworzonych w tym momencie treści, który obejmuje maksimum poszczególnych wartości34.
Znaczenie norm etycznych w określonym momencie dziejów zależy od rozwoju techniki
i wytwórczości . I tutaj, konkluduje w tej kwestii filozof, należy docenić zasługi Marksa, który
rozwinął założenia filozofii Kanta35. Co prawda nie wyjaśnił relacji między techniką
a „strukturą moralną i umysłową” ludzi pracy, ale to on pokazał, że postęp techniki stał się
bezpośrednim impulsem do rozwoju kultury. Pod wpływem Marksa, argumentuje Brzozowski, dochodzi do zmiany sposobu myślenia o przyrodzie. Staje się ona dziedziną podległą
wpływom ludzkiej techniki. Marksowi dopiero udało się wyjaśnić znaczenie Kantowskiego
przewrotu w filozofii. Myślenie człowieka o świecie wynika z jego „technicznej władzy nad
światem”. W gruncie rzeczy z jego moralnego prawodawstwa nad przyrodą, które stanowi
formułę ludzkiej wolności. Na istotę moralności wskazuje następujący zapis: Moralność jest
stosunkiem do własnej wartości wewnętrznej, społeczeństwo gruntowane jest na tej wartości dopiero i jako jej
czyn konieczny. Gdyby życie społeczne nie posiadało swych korzeni w naszym wewnętrznym ja, gdyby nie
było koniecznością moralną, etyczną, byłoby czymś całkowicie obojętnym 36.
Nietrudno już dostrzec, że źródłem prawa moralnego staje się dla Brzozowskiego zakorzeniona w sumieniu dobra wola podmiotów. Sprawdzianem wartości moralnych są praktyczne doświadczenia i wymagania życia. Wszystkie wartości stanowią tylko pewne perspektywy, które kształtuje potem życie. Etyka przybiera postać teorii zajmującej się ludzkim czynem i pracą. Stanowią one jedność i mają formę twórczości. Dlatego zachwycają go w literaturze kulturalne i społeczne wysiłki jednostek. Na przykład w angielskiej literaturze podziwia
sposób przedstawiania bohaterów. Człowiek zdaniem Brzozowskiego opisywany jest jako
działacz, jako odpowiedzialny ośrodek energii 37. Także w literaturze polskiej, w twórczości Stefana
Żeromskiego, ceni wolność i odpowiedzialność człowieka przed sobą za swoje życie. Człowiek wie, pisze on, że sumienie jego stworzyło wszystkie pozaświatowe moce, wie więc, że ono ma roz33

34

35
36
37

To dzięki Kantowi Brzozowski doszedł do przekonania, że ideał powinien przyjąć formę idei regulatywnej. Zob.
T. Szkołut, Estetyka Stanisława Brzozowskiego, dz. cyt., s. XLV. Zob. też: A Walicki, Stanisław Brzozowski-drogi myśli,
dz, cyt., s. 292.
St. Brzozowski, Monistyczne pojmowanie dziejów, dz. cyt., s. 347. W przekonaniu Szkołuta ideał etyczny postulowany
przez Brzozowskiego stanowi pojęciowo określoną, uznaną za pożądaną formę życia i jest, tak jak ono, ideą żywą,
pojmowaną jako ciągle ponawiane zadanie, jako niekończąca się powinność. Tenże, Estetyka Stanisława Brzozowskiego, dz. cyt.,
s. XLV.
Por. W. Słomski, Stanisław Brzozowski - człowiek i filozof, (w:) Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, dz. cyt., s. 16.
St. Brzozowski, Współczesna powieść i krytyka literacka, dz. cyt., s.180.
St. Brzozowski, Legenda Młodej Polski, dz. cyt., s. 389.
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strzygać, „czy ma być życie?” Nic z tego, co stanowi cząstkę życia, nie może być obce sumieniu 38. Sumienie
u Żeromskiego decyduje o każdej cząstce ludzkiego życia.
Podobnie u Nietzschego wedle autora Fryderyka Nietzschego każdy atom, okruch człowieczeństwa jest święty39. Nietzsche stanowi dla Brzozowskiego jedną z niewielu „potęg etycznych” w
literaturze nowoczesnej40. Pojęcie etyki „bezwzględnego tworzenia” wiąże z jego filozoficzną
działalnością. Według Brzozowskiego etyka Nietzschego stanowi kategoryczny imperatyw treści41.
Chodzi mu oto, że Nietzsche przezwyciężając Kantowski formalizm, wyposaża w treść „autonomię ja” postulując: jedyny kategoryczny imperatyw: żądzę życia, cześć dla niego, chroniącą od zniszczenia, potęgującą, rozwijającą wszystko, co ludzkie 42. Dzięki Nietzscheańskiej krytyce dotychczasowej „etyki konserwatywnej”, pisze autor Filozofii Fryderyka Nietzschego, zostało wyraźnie ukazane właściwe znaczenie słów Kanta, że nie ma sfery życia ludzkiego obojętnej moralnie.
Znaczy to, konkluduje Brzozowski w tej sprawie, że każdą żyjącą w nas treść powinniśmy opracowywać, przetwarzać, aż dopóki ona nie stanie się dla nas cząstką ideału, który mógłby ogólnie obowiązywać43. Nietzsche krytykując moralistów za to, że uprawiają fikcyjną, oderwaną od rzeczywistością etykę, nauczył nas życiowej mądrości, pisze Brzozowski, że podstawę etyki stanowi
człowiek silny i mężny, twórczy sprawca własnego losu.
Błędem Nietzschego było, że nie zrozumiał warunków ludzkiej niezależności w Europie
XIX wieku, twierdzi Brzozowski. Prezentowany paradygmat nadczłowieka i wszystkie jego
odcienie znaczeniowe są tylko „prologiem” etyki. Nadczłowiek nie może stworzyć nowych
wartości, ponieważ nie jest zdolny do swobodnej twórczości, która stanowi istotę wartości
i świata. Jest zależny od przypadkowych i zmiennych form życia. Wolny „pan” chociaż walczy
z moralnością niewolników, to jego istnienie nie jest wolne, bo zależy od cudzej niewoli
i takich form pracy, jakie są efektem owego stanu 44. Wedle Brzozowskiego znajdujemy
u Nietzschego jeden z dwu postulatów „nowoczesnej” etyki; przekonanie, że jej podstawę
stanowi godność człowieka i samodzielne ustanawianie celów. Nie ma natomiast u niego, jak

38
39
40

41
42
43
44

St. Brzozowski, „Dzieje grzechu” Stefana Żeromskiego, (w:) Tenże, Współczesna powieść i krytyka, Kraków-Wrocław,
1984, s. 464.
St. Brzozowski, Fryderyk Nietzsche, (w:) Tenże, Kultura i życie, dz. cyt., s. 626.
St. Brzozowski, Styl Ibsena, (w:) idem, Kultura i życie, dz. cyt., s. 211. Także z listu Brzozowskiego do Wilhelma
Feldmana z 24 czerwca 1904 r. możemy dowiedzieć się o jego zainteresowaniu twórczością Nietzschego. Czytamy tam: Z takim przygotowaniem zetknąłem się w 1901 roku z modernizmem. Kolejność była mniej więcej następująca: Przybyszewski, Maeterlinck, Nietzsche, którego znałem przedtem, ale teraz dopiero zacząłem przeżywać, który na dobre dwa lata zapanował nade mną. Tenże, Listy, Kraków 1970, s. 49-50.
St. Brzozowski, Fryderyk Nietzsche, dz. cyt., s. 626.
Tamże, s. 630.
Tamże, s. 626.
Zob. A. Walicki, Poznanie i czyn (Stanisław Brzozowski-Fryderyk Nietzsche), „Studia Filozoficzne” 1973, nr 4, s. 94.
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również w życiu kulturalnym XIX wiecznej Europy zrozumienia, że fundamentem godności
może być tylko prawo.
Prawo dla Brzozowskiego stanowi taki sposób myślenia o ludziach, który nie naruszałby
ich niezależności. Prawo, pisze on jest to uznanie jakiegoś typu ludzkiego życia za istotny, wystarczający sobie, mogący być dla siebie celem45. Takim typem życia ludzkiego może być tylko egzystencja
człowieka pracującego, który ma wykrystalizowaną świadomość prawną. Na takim gruncie
dopiero może, zdaniem Brzozowskiego, rozwijać się etyka. Jej zasadnicze wątki to nieustanna
miłość do każdej istoty ludzkiej, to świadome tworzenie, hodowanie człowieka46.Tylko własne sumienie człowieka może określać prawidła w sferze jego moralnych decyzji i działania.
Podsumowując. Sądzić można, że chociaż rozważania Brzozowskiego o etyce pracy są historycznie uwarunkowane, to nie są przestarzałe i same w sobie wartościowe. Ich rekonstrukcja uświadomiła nam, że mają one filozoficzne znaczenie. Brzozowski nie pisze o określonym
typie pracy, ale o myśleniu i działaniu w świecie będącym wytworem określonego poziomu
rozwoju naukowo -technicznego. Tamtemu rodzajowi pracy dziś na przykład mogłaby odpowiadać biotechnologia czy informatyka. W jego twórczości widzimy rozdwojenie: uznanie
dla Kantowskiego uzasadnienia etyki i dla postulatów naturalistycznych 47. Dobro moralne
stanowi to co zaspokaja ludzkie potrzeby, co daje siłę do walki z „żywiołem istnienia”. Wydaje się, że dobrą ilustracją owego zjawiska będzie cytat z Legendy Młodej Polski: Podstawą całego
naszego ludzkiego gmachu jest siła naszego gatunku wobec wszechświata: o ile siła ta staje się poddanym
naszej myśli narzędziem, o ile świadomość nasza zawładnąć zdoła tym podstawowym, utrzymującym ją
irracjonalnym faktem, o tyle bardziej człowiek żyje w atmosferze swojego własnego, stworzonego przez się
prawa48. Sądzić można, co dla nas jest szczególnie ważne, że w tym fragmencie oraz w innych
utworach Brzozowski zwraca również uwagę na znaczenie wiarygodności autonomii sumienia.
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Idea sumienia w etyce Stanisława Brzozowskiego

Summary
Our subject is the presentation of the meaning of conscience in Brzozowski’s ethics. We are aware of the
fact that there is a certain limitation to these actions, since Brzozowski did not analyze thoroughly the function
of conscience, as, for example, Thomist catholic ethics does it. That does not mean that his scientific program
did not assume a thorough analysis of the morality issues. Some may associate this with a project of some
organized set of norms. In his works we do not find a ready ethical system. We mainly focus on the emphasis
of the meaning which he connected to the notion of the subject’s sovereignty, as well as on paying attention to the
frequent reference to conscience as the internal basis of the right decisions. We will present his attitude towards
the ethics of Immanuel Kant and Herbert Spencer. Our aim will be the presentation of the philosophers, who
left their imprint on his „ethics of creativity”. Brzozowski thought about overcoming the naturalist ethics and
about the creation of a better, more subtle morality. However, in his analyses he also referred to the philosophical reflection Friedrich Nietzsche and Karl Marx, who favoured the naturalist stance. The works of all these
philosophers were to help Brzozowski work out such a life pattern which, once embedded in human conscience,
would constitute the depiction of a better life model.
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