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Zapomniany spór o tomizm

The forgotten dispute about Thomism
Abstract: The aim of the article is the forgotten dispute regarding the world-view
value of Thomism, taking place in the early 1960s in Polish Catholic press. I attempt to present and evaluate the theses and arguments of both sides (critics as
well as advocates of Thomism). My claim is that the dispute anticipated the loud
discussion with Thomism initiated by J. Tischner in the 1970s and designated the
areas of confrontation, as well as, the content and the character of the arguments
for and against Thomism.
Keywords: christian philosophy, existential Thomism, traditional Thomism, world-
view, A. Siemianowski, H. Bortnowska, B. Celiński, M.A. Krąpiec, J. Tischner

Powojenną filozofię w Polsce — chodzi zwłaszcza o realia lat
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku — można porządkować
z pewnością na wiele sposobów. Z punktu widzenia uwarunkowań
instytucjonalnych, społecznych i światopoglądowych uzasadniony wydaje się prosty podział na filozofię uprawianą na uczelniach państwowych, znajdujących się pod bezpośrednim wpływem obowiązującej
oficjalnie w PRL, dość płynnej w istocie ideologii realnego socjalizmu,
oraz na filozofię uprawianą na uczelniach wyznaniowych, tak zwaną filozofię chrześcijańską/katolicką znajdującą się pod bezpośrednią
kuratelą Kościoła — filozofię mającą z całą pewnością ambicje teoretyczne, ale wprzęgniętą w doraźne zadania duszpasterskie i formacyjne.
Jeśli przystać na tę uproszczoną definicję sytuacji — jedną z możliwych, zaznaczmy raz jeszcze w kontekście uwarunkowań ówczes-
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nej filozofii polskiej — to nie sposób nie odnotować kontrowersji
wokół rozumienia filozofii towarzyszących ówczesnym podziałom.
Równolegle bowiem toczył się spór o filozofię między marksistami
a przedstawicielami filozoficznych środowisk wyznaniowych1, oraz
spory o filozofię zarówno wewnątrz marksizmu (wygenerowane przez
zjawisko rewizjonizmu), jak i wewnątrz filozofii chrześcijańskiej.
Otóż w artykule tym rozważana będzie szerzej jedna z odsłon sporu o filozofię po stronie konfesyjnej. Jej prezentację warto poprzedzić
zwięzłym zarysowaniem uwarunkowań i przebiegu dyskusji, jakie toczono w tym obszarze. Ich areną były przede wszystkim opiniotwórcze czasopisma: „Znak”, „Więź”, „Tygodnik Powszechny” oraz „Życie
i Myśl”. Mimo że poruszamy się w nie do końca jeszcze rozpoznanej
rzeczywistości historycznofilozoficznej, można, jak się zdaje, odnotować trzy główne odsłony tych kontrowersji. Pierwszą wiązać trzeba
z opisanym przez Stefana Swieżawskiego w drugim tomie jego wspomnień: W nowej rzeczywistości — sporem zachowawczych tomistów
z kształtującym się środowiskiem tomistów egzystencjalnych, zdobywającym coraz większe wpływy w połowie lat pięćdziesiątych na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Było to w istocie starcie tomizmu tradycyjnego, uprawianego w duchu arystotelizmu chrześcijańskiego, reprezentowanego przez przedwojenną profesurę (Józefa A.
Pastuszkę, Stanisława Adamczyka, Czesława Strzeszewskiego) z nowym, egzystencjalnym odczytaniem Tomasza, propagowanym przez
młodych pracowników tej uczelni (Stefana Swieżawskiego, Jerzego
Kalinowskiego, Mieczysława A. Krąpca)2. Drugą konfrontację — interesującą nas tu najbardziej — zainicjował artykuł ówczesnego sekretarza redakcji „Więzi” Andrzeja Siemianowskiego Spór o aktualną
wartość tomizmu, opublikowany na łamach tego pisma w 1963 roku3.
1
Jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym w ogóle, głosem w tym sporze/tej
dyskusji był artykuł ks. K. Kłósaka: Materializm dialektyczny a fizyka współczesna. „Znak” 1947, nr 1, dalej tego samego autora książka Materializm dialektyczny.
Studia krytyczne. Kraków 1948. Po stronie marksistowskiej najistotniejsze były
zbiory szkiców L. Kołakowskiego: Szkice z filozofii katolickiej. Warszawa 1955, oraz
Notatki o współczesnej kontreformacji. Warszawa 1962. Ogólną prezentację tych
dyskusji zawiera książka J. Tischnera: Polski kształt dialogu. Paryż 1981, oraz
praca zbiorowa pod redakcją A.B. Stępnia: Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie
doświadczenia. Lublin 1987.
2
Zob. S. Swieżawski: W nowej rzeczywistości. Lublin 1991, s. 125—133.
3
A. Siemianowski: Spór o aktualną wartość tomizmu. „Więź” 1963, nr 11—12,
s. 30—39. W chwili opublikowania tego tekstu Siemianowski był jeszcze studentem filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, później związał się zawodowo między
innymi jako doktor z Akademią Teologii Katolickiej, jako profesor nadzwyczajny
— z Uniwersytetem Wrocławskim oraz jako profesor zwyczajny — z Wydziałem
Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Trzeci, najszerzej znany spór o filozofię i spór z tomizmem zarazem
otworzył słynny artykuł Józefa Tischnera Schyłek chrześcijaństwa
tomistycznego (1970)4.
Tak jak pierwsza konfrontacja miała wydźwięk wewnątrzśrodowiskowy i instytucjonalny (choć racje, jakie podnoszono, miały charakter także merytoryczny, dotyczący kierunku dydaktyki oraz teoretycznego ukierunkowania prowadzonych badań), tak spór drugi
i trzeci toczyły się w czasopismach adresowanych do szerokiego kręgu czytelników i miały charakter głównie światopoglądowy. W obu
pytano przede wszystkim, czy tomizm jest w stanie spełnić swoją
społeczną, formacyjną funkcję w kontekście zachodzących przemian
i ówczesnych potrzeb ludzi wierzących, zwłaszcza młodych. Kwestie
teoretyczne podnoszono na ogół niesystematycznie, najczęściej ad hoc
w takim stopniu, w jakim w opinii adwersarzy wiązały się z zagadnieniami formacyjnymi.
Odpowiedzi na pytanie, dlaczego spierano się o tomizm, z tomiz
mem, szukać trzeba oczywiście w wyróżnionej i mocnej pozycji tego
nurtu w panoramie filozoficznych orientacji prezentowanych szerokiej
publiczności na łamach czasopism katolickich w latach czterdziestych
i pięćdziesiątych. W sposób naturalny widziano w tomizmie głównego, jeśli nie jedynego reprezentanta polskiej filozofii konfesyjnej, ale
też „najmocniejszą podstawę myśli katolickiej i katolickiego poglądu
na świat”5. Z czasem zmieniały się jednak, a w zasadzie poszerzały
się filozoficzne zainteresowania/oczekiwania i coraz częściej zwracano
się w stronę innych propozycji, jakie oferowała filozofia współczesna:
egzystencjalizm, personalizm francuski, później fenomenologia, filozoficzna hermeneutyka, filozofia analityczna.
Najistotniejszą rolę w reorientacji filozoficznych zainteresowań
odegrał wszelako czynnik innego rodzaju. Chodzi o przemiany światopoglądowe po II wojnie światowej i towarzyszące im diagnozy dotyczące status quo katolicyzmu w Polsce, zmieniającego się stanu
świadomości ludzi wierzących, ujawniające się na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych na tle przygotowywanego i toczącego
się od jesieni 1962 roku II Soboru Watykańskiego6. To one, jak się
J. Tischner: Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego. „Znak” 1970, nr 1, s. 1—20.
S. Swieżawski: Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. Lublin 1948, s. 5.
6
Wskażmy kilka znaczących wypowiedzi na ten temat: J. Tischner: Zagadnienie
istnienia Boga w świadomości współczesnego katolika. Przyczynek do badań nad strukturą polskiego katolicyzmu powiatowego. „Więź” 1960, nr 1; S. Wilkanowicz: Powrót
z krainy filozofów. „Znak” 1961, nr 4; K. Wojtyła: Uwagi o życiu młodej inteligencji. „Znak” 1961, nr 6; H. Bortnowska: Kościół, laicyzm i kultura masowa. „Znak”
1961, nr 6; dyskusja na łamach „Znaku”: Głosy o współczesnych postawach religij4
5
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zdaje, zachwiały mocną dotychczas pozycją tomizmu. Nie wchodząc
w detale, można powiedzieć, że w konkluzjach diagnozy te stwierdzały poważne zagrożenie laicyzacją, ujawnienie się ruchu tak zwanej
nowej fali — ludzi w różny sposób kontestujących rzeczywistość lub
zgoła obojętnych wobec ideowego zaangażowania. Otóż w tym kontekście podnoszono kwestię znaczenia filozofii, ale i anachroniczności
tomizmu w formacji umysłowej ludzi wierzących. I tak, Juliusz Eska,
współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej i jak Siemianowski
związany wówczas ze środowiskiem „Więzi”, stwierdzał na przykład
w ankiecie „Znaku” Głosy o współczesnych postawach religijnych, że
świadomość katolicka uczestniczy w ogólnym procesie światopoglądowego zamętu i że tomizm nie radzi sobie z porządkowaniem współczesnego obrazu świata, że spełnił już pozytywnie swoją rolę wcześniej, w okresie kiedy systemowe myślenie mogło jeszcze „ująć w karby
logiczne” rozchwianą przez „materialistyczny racjonalizm” koncepcję
ludzkiego losu7. Rozdział ten jest już jednak zamknięty — wyrokował
z kolei pisarz i publicysta katolicki Marek Skwarnicki — i z punktu
widzenia współczesności dopisywać można do niego nieistotne już
tylko przyczynki8. Publicystka „Znaku” Halina Bortnowska widziała
natomiast w odrzuceniu tomizmu wyraz niespełnionych nadziei, rozczarowania, ale i rezultat bardzo powierzchownego poznania tomiz
mu, które niestety nie procentuje, skutkując co najwyżej „tomizmem
amatorskim”, niespełniającym w zasadzie niczyich oczekiwań9.
Otóż artykułem Spór o aktualną wartość tomizmu Siemianowski
wpisał się w ten nurt analiz i diagnoz. Był to pierwszy w istocie tak
obszerny, zdecydowany i pryncypialny atak na tomizm jako doktrynę filozoficzną i zarazem podstawę światopoglądu chrześcijańskiego.
Przyjrzyjmy się linii jego wywodów.
Przywoławszy ważny i inicjujący w tej materii artykuł Wilkanowi
cza Powrót z krainy filozofów oraz rozległe monograficzne ujęcie
tematu umysłowości ludzi wierzących zawarte w książce Morawskiej
Perspektywy. Katolicyzm a współczesność, tekst Siemianowskiego
stwierdzał autorytatywnie już na samym początku, że tomizm zdezaktualizował się jako postawa intelektualna człowieka wierzącego.
nych. „Znak” 1961, nr 12; A Morawska: Perspektywy. Katolicyzm a współczesność.
Warszawa 1963.
7
Zob. wypowiedź J. Eski w dyskusji: Głosy o współczesnych postawach religijnych w Polsce…, s. 1647.
8
Zob. M. Skwarnicki: Systematyka czy łowy?. W: Głosy o współczesnych postawach religijnych w Polsce…, s. 1657—1658.
9
Zob. H. Bortnowska [bez tytułu]. W: Głosy o współczesnych postawach religijnych w Polsce…, s. 1672—1673.
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Jego zdaniem, tomizm miał oczywiście swoje zasługi w życiu powojennej inteligencji katolickiej w Polsce — był bowiem czas, gdy
fascynował nie tylko jako filozofia, lecz także jako postawa katolic
ka, kiedy kształtował ją swoją antropologią, etyką, wizją Maritaina
humanizmu integralnego, personalizmem, gdy stanowił remedium
na sentymentalizm, fasadowość postaw religijnych, gdy rozładowywał kompleksy fideizmu, zacofania i konserwatyzmu. Wszelako jako
system teologiczno-filozoficzny nie wzbudzał w zasadzie szerszego
uznania i zrozumienia; wniósł wprawdzie ferment intelektualny,
z którym wiązały się pierwsze głosy wołające o reformę Kościoła,
ale się zdezaktualizował jako relikt współczesnej kontrreformacji.
Pytania stawiane przez tomizm wobec problemów i dylematów moralnych, jakie narzuca człowiekowi codzienna praktyka życia, są już,
zdaniem Siemianowskiego, nieadekwatne. Nurt ten jest daleki od
refleksji nad ludzkim losem, od zmagań ludzi z ich codziennością,
nie potrafi dostroić się do niepokojów i wątpliwości szerokich kręgów
społecznych. Jako filozofia, nie może więc liczyć na szerszą popularność. „W oparciu o spostrzeżenia osobiste — pisał — ryzykuję hipotezę, że rdzenna problematyka metafizyczna i związane z nią subtelne
dystynkcje pojęciowe nie wzbudziły zainteresowania i zrozumienia
w szerszych kręgach inteligencji katolickiej”10. Siemianowski wyrokował w związku z tym, że dzieje tomizmu to już część prehistorii
Soboru i związanego z nim ruchu intelektualnego.
Uwagi te — usprawiedliwione w ówczesnych uwarunkowaniach
choćby w tym sensie, że współbrzmiały z licznymi głosami podnoszącymi analogiczne zastrzeżenia — uzupełnił Siemianowski dość
karkołomną w istocie próbą rozpatrzenia (w krótkiej relatywnie, publicystycznej wypowiedzi) wybranych kwestii doktrynalnych tomizmu
— kwestii, jego zdaniem, kłopotliwych, abstrakcyjnych, niezrozumiałych, wręcz błędnych lub pustych, a na pewno oderwanych od życia.
Trudno pozbyć się wrażenia, że w sposób niezamierzony swoimi analizami Siemianowski skutecznie potwierdził opinię o trudnościach w zrozumieniu tomizmu. Wytknął mianowicie tomistom
schematyzm i daleką od ścisłości scholastyczną pedanterię, postawę
integrystyczną wobec nauki współczesnej. Dalej, interpretacyjne podziały — różnicę zdań na temat tego, co stanowi największe odkrycie
Akwinaty. Skoncentrował się nade wszystko na analizie tomizmu
egzystencjalnego, zwłaszcza poglądów Krąpca, preparując, jak się
wyraził, „mały akt oskarżenia przeciwko tomizmowi egzystencjalnemu, który mając zamiłowanie do rzeczywistości, nie ma zrozumienia
10

A. Siemianowski: Spór…, s. 32.
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dla bytu”11. Stwierdzał w nim przede wszystkim, że różnica między
istotą a istnieniem oraz akcent na aspekt egzystencjalny bytu nie
gwarantują skuteczności poznawczej. Pojęcie „istnienie” (oderwane
od treści) wydawało mu się puste, a separację jako metodę prowadzącą do ustalenia realnej różnicy między istotą a istnieniem (sic!)
uznał za opartą na „nieoczywistych i niekoniecznych” założeniach12.
Skrytykował także arbitralne zakładanie pluralizmu bytowego oraz
mglisty podział na byty substancjalne i przypadłościowe. Nie przekonywało go odwoływanie się tomistów w zabiegach poznawczych (uzasadniania twierdzeń metafizycznych) do intuicji intelektualnej oraz
teza o intersubiektywności poznania metafizycznego. Widział w opracowanej przez M.A. Krąpca i S. Kamińskiego teorii oraz metodologii
metafizyki nieprzekonujące dążenie do wykazania „że wszelka próba
filozoficznej interpretacji świata nieodwołująca się do zasad tomizmu
egzystencjalnego skazana jest na całkowitą porażkę”13.
Siemianowskiego podzwonne dla tomizmu nie skłoniło do otwartej
polemiki przedstawicieli szkoły lubelskiej. Łamy marcowego i kwietniowego numeru „Więzi” z 1964 roku redakcja pisma otworzyła natomiast na polemiczne głosy kilku dyskutantów, w tym niedawnej
absolwentki filozofii KUL Haliny Bortnowskiej14. Otóż jej wypowiedzi
nie sposób zaliczyć do tych z gatunku sine ira et studio. Sądząc po
tonie i frazeologii, z całą pewnością tekstem Siemianowskiego poczuła się osobiście dotknięta i otwarcie przyznała, że swoją odpowiedź
pisała z intencją zniszczenia Siemianowskiego jako dyskutanta15.
Paradoksalnie jednak, uważając jego analizę za przejaw złej i szkodliwej krytyki — powierzchownej, nieprecyzyjnej, nieobiektywnej, demagogicznej i intencjonalnie dokuczliwej dla tomistów — Bortnowska
w wielu kwestiach w zasadzie potwierdziła zasadność zastrzeżeń
Siemianowskiego. Zwłaszcza tych dotyczących nieprzystawania tomizmu do współczesnych potrzeb światopoglądowych ludzi wierzących.
„Kryzys kontaktu — stwierdzała — kryzys porozumienia ze współczesnością trwa, trzeba o nim pisać jak najwięcej, ale konkretniej”16.
Tomizm, jej zdaniem, nie jest rzetelnie znany, nie jest właściwie
popularyzowany, nie daje współczesności tego, co mógłby dać, swoich szans nie wykorzystuje. Integryzm tomizmu wobec nauki współczesnej rzeczywiście daje się zauważyć, ale nie jest tak głęboki, jak
11
12
13
14
15
16

Ibidem, s. 35.
Ibidem, s. 36.
Ibidem, s. 39.
Zob. H. Bortnowska: Rozprawa z metodą. „Więź” 1964, nr 3, s. 68—79.
Zob. ibidem, s. 69.
Ibidem, s. 72.
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Siemianowski sądzi; formacja tomistyczna lat czterdziestych istotnie
nie nadąża za ekumenicznymi dążeniami współczesności, lecz nowe,
egzystencjalne odczytanie Tomasza może, jej zdaniem, włączyć się
w nurt poszukiwań nowej syntezy17.
Zdecydowanie i jednoznacznie negatywnie odniosła się natomiast
Bortnowska do krytyki tomizmu jako systemu filozoficznego, której
dokonał Siemianowski. Nie wchodząc w szczegóły jej argumentacji,
można powiedzieć, że w przekonaniu publicystki „Znaku” jest to krytyka zdecydowanie zewnętrzna, grzesząca pars pro toto — uwikłana
w atakowanie błędnie rozumianych szczegółów i na tej podstawie
odrzucająca całość, której de facto nie widzi ani nie rozumie. Tomizm
przemawia zaś właśnie jako system i nie może, w jej opinii, być zrozumiały wyłącznie we fragmentach — jak każda inna autentyczna
filozofia18.
W swej wypowiedzi Tytus Faytt (z przywołanego, trzeciego numeru „Więzi” z 1964 roku) dał z kolei wyraz stanowisku i doświadczeniu nie profesjonalnych filozofów, lecz szerokich kręgów inteligencji
katolickiej, która swoją formację duchowo-intelektualną kształtowała bezpośrednio po II wojnie światowej, w warunkach nasilającej
się walki ideologicznej19. Odwołując się do własnych doświadczeń,
Faytt wspominał okres wyjątkowego zainteresowania młodzieży akademickiej tomizmem. Na podstawie tej wypowiedzi wyciągnąć można
wniosek, że tomizm nie miał filozoficznego konkurenta w drugiej
połowie lat czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych w świadomości ludzi młodych, pragnących pogłębić i poszerzyć swój katolicki
światopogląd, szukających „własnego porządku filozoficznego” w niespokojnym okresie powojennej walki światopoglądowej20. „Chcieliśmy
wiedzieć — pisał — jak myśleć, i jak żyć, aby homo religiosus nie kłócił się w każdym z nas z homo sapiens”21. W tamtych uwarunkowaniach tomizm był w środowiskach inteligencji katolickiej substratem
i ucieleśnieniem filozofii zapewniającym takie właśnie możliwości.
Faytt przestał być jednak tomistą. Z perspektywy czasu stwierdzał, że upatrywanie w tomizmie formy racjonalizacji i systematyzacji przekonań religijnych było tyleż efektem utylitarystycznego
nastawiania młodzieży, co błędnej tomistycznej dydaktyki, przypisującej temu nurtowi takie znaczenie w formowaniu chrześcijańskiego
światopoglądu, którego on nie ma i mieć nie powinien. Ubolewał, że
17
18
19
20
21

Zob. ibidem, s. 75—76.
Zob. ibidem, s. 78.
Zob. T. Faytt: Po co tomizm?. „Więź” 1964, nr 3, s. 79—82.
Ibidem, s. 80.
Ibidem.
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pomieszano w tym zakresie pojęcia i potrzeby — znajomość Pisma
Świętego i liturgii zastępowano znajomością zasad tomistycznej ontologii i kosmologii. Za piętę achillesową dydaktyki tomistycznej uznał
hermetyczną terminologię, język polskich tomistów oraz sposób popularyzacji tej filozofii. Z wyjątkiem otwartej na inne współczesne
orientacje filozoficzne eseistyki Kłósaka pisarstwo innych tomistów
określił Faytt jako ezoteryczne, nazbyt elitarne, lansujące de facto
(vide: Dlaczego zło Krąpca) „tomizm dla tomistów”22. Stąd między innymi upowszechniająca się „zdrada tomizmu”23, uwarunkowana nade
wszystko życiem po młodzieńczym przesileniu, życiem upominającym
się wprawdzie o filozofię, ale nieprzystającym do tomistycznych schematów24.
W gronie adwersarzy Siemianowskiego redemptorysta Bolesław
Celiński był najbardziej teoretycznie ukierunkowany25. Z tego punktu widzenia w jego krytyce tomizmu dostrzegł ciąg rażących nieporozumień i błędów, dezinformujących czytelnika i podnoszących
trudności na poziomie szkolnym. Wyeksponujmy najistotniejsze zastrzeżenia, które, zadaniem Celińskiego, ukazują i dezawuują zarazem Siemianowskiego jako krytyka tomizmu. Zauważył mianowicie,
że separacja nie jest oczywiście w żadnym przypadku — jak chce
Siemianowski — sposobem wyznaczania realnej różnicy między istotą
a istnieniem, lecz metodą dochodzenia do pojęcia bytu jako bytu; dalej, że pojęcie „istnienie” nie jest bynajmniej puste, lecz zawsze związane z konkretną treścią, bo istnieją dla tomisty jedynie konkretne
rzeczy — byty złożone właśnie z istoty i istnienia. Siemianowskiego
krytyka koncepcji substancji w tomizmie oraz zastrzeżenia co do zasadności pluralizmu bytowego nie przekonywały Celińskiego. Dawał
do zrozumienia, że jego tezy kolidują z oczywistym i elementarnym
doświadczeniem jednostkowości ludzkiej, odrębności człowieka, który
przecież nie zlewa się z rzeczywistością w jedność. Kwestionowanie
zaś przez Siemianowskiego intuicji intelektualnej jako formy poznania w filozofii bytu uznał za niezasadne, skoro jest sprawdzonym
narzędziem metafizycznego poznania, opierającym się na principia
rationis (zasadzie niesprzeczności i zasadzie racji dostatecznej).
W podobnym tonie, próbując godzić esencjalną i egzystencjalną
interpretację tomizmu, wypowiadała się inna publicystka „Więzi”
Jolanta Ostoja26. Jej odpowiedź na artykuł Siemianowskiego była
22
23
24
25
26

Ibidem, s. 82.
Ibidem.
Zob. ibidem.
Zob. B. Celiński: Czy spór o tomizm?. „Więź” 1964, nr 3, s. 78—82.
J. Ostoja: Filozofia najbardziej współczesna. „Więź” 1964, nr 3, s. 75—78.
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jednak tyleż okazją do upominania się o respekt dla tomizmu (swoją
wypowiedź zatytułowała Filozofia najbardziej współczesna), co sposobnością do pokazania, że źródła kontrowersji tkwią w błędnym jego
rozumieniu. Ostoja w zasadzie zneutralizowała centralną w dyskusji
kwestię światopoglądowych odniesień filozofii, twierdząc, że istnieje
potrzeba ścisłego i wyrazistego „przeprowadzenia linii demarkacyjnej pomiędzy polityką Kościoła, teologią i filozofią tomistyczną”27.
Filozofia generalnie jest autonomiczna wobec objawienia i światopoglądowych oczekiwań. Wbrew Siemianowskiemu też — twierdziła,
jak Bortnowska — metafizyka tomistyczna może być i jest uprawiana w dialogu nauką oraz filozofią współczesną; tomizm zatem, gdy
dobrze go poznać, nie traci na aktualności.
Głosami oponentów Siemianowski nie poczuł się przekonany,
czemu dał wyraz w odpowiedzi na polemiczne głosy28. Nie ma potrzeby szczegółowo referować tej wypowiedzi — powtarzała ona,
czasem z drobnym pojednawczym retuszem, wygłoszone wcześniej
tezy. Trzeba jednak zauważyć, że tak jak pod względem teoretycznym raczej nie sposób odmówić racji krytykom Siemianowskiego,
tak pod względem światopoglądowym kolejna odsłona sporu z tomiz
mem — z Tischnerem w roli głównej — potwierdziła zasadność jego
tez i wątpliwości. Innymi słowy, jako doktryna filozoficzna tomizm
zdawał się nienaruszony i tryumfował (przynajmniej w przekonaniu
zwolenników), jednak jako podstawa filozoficzna światopoglądu ludzi
wierzących wyraźnie kapitulował.
W spór z Siemianowskim — przypomnijmy — nie włączyli się
tomiści z Lublina, dość regularnie publikujący w tym czasie na
łamach ogólnodostępnych periodyków wyznaniowych. To znamienne, bo z pewnością mogli śledzić omawianą dyskusję, zwłaszcza
że Krąpiec starł się kilka miesięcy wcześniej na łamach „Więzi”
z Siemianowskim, krytycznie recenzującym jego książkę Dlaczego
zło29. Wygląda na to, że zignorowali Siemianowskiego, nie chcąc
zejść na poziom szkolnej dyskusji teoretycznej, na który wspiął się
autor Sporu o aktualną wartość tomizmu. Ich milczenie w kwestiach światopoglądowych świadczyłoby natomiast o tym, że bądź
to nie doceniali wagi problemu, zainteresowani przede wszystkim
kwestiami teoretycznymi, bądź też nie byli jeszcze gotowi na podjęcie autentycznej dyskusji, choć ta wydawała się palącą potrzebą,
Ibidem, s. 76.
Zob. A. Siemianowski: Odpowiedź polemistom. „Więź” 1964, nr 4, s. 82—89.
29
Zob. A. Siemianowski: „Dlaczego zło” M.A. Krąpca. „Więź” 1963, nr 4, s. 98—
101; M.A. Krąpiec: W sprawie recenzji A. Siemianowskiego. Więź” 1963, nr 9,
s. 115—117; A. Siemianowski: Odpowiedź recenzenta. „Więź” 1963, nr 9, s. 117—118.
27
28
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sądząc z aktualności tematu w czasopismach katolickich. Nie znaczy
to oczywiście, że w sprawach społecznej funkcji filozofii milczeli całkowicie. Świadczy o tym przywołany przez Bortnowską w dyskusji
z Siemianowskim artykuł Stefana Swieżawskiego O niektórych przyczynach niepowodzeń tomizmu30, ale i dyskusja, która wywiązała się
w 1961 roku na łamach „Znaku” między innymi za sprawą artykułu
Powrot z krainy filozofów Stefana Wilkanowicza. W rolę rzecznika
filozofii (i tomizmu) wcielił się wówczas Mieczysław Gogacz31, który
niszcząco, z uderzającą pewnością siebie, odniósł się do Powrotu… —
tekstu subtelnego w definiowaniu sytuacji intelektualnej środowisk
katolickich w Polsce oraz niezwykle wyważonego w argumentacji.
Podsumujmy. Przedstawiony tu w zarysie, mało efektowny ze stricte filozoficznego punktu widzenia i zapomniany dziś spór o filozofię
— spór z tomizmem i o tomizm, zainicjowany przez Siemianowskiego,
można uważać za wyraz zmieniającego się horyzontu filozoficznych
oczekiwań na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych minionego stulecia w środowiskach katolickiej inteligencji, przejaw chęci
przełamywania monopoli filozoficznych, szukania alternatyw i pluralizmu w obszarze ówczesnej filozofii konfesyjnej w Polsce. Należy
oczywiście ubolewać, że skomplikowane kwestie teoretyczne podejmowano w formie i na poziomie doraźnej publicystycznej polemiki.
Skutkowało to nieuchronną niekonkluzywnością dyskusji w tym zakresie oraz brakiem rozstrzygających ustaleń. Mimo tych mankamentów wydaje się on ważny dlatego, że antycypował wielką i wciąż komentowaną kontrowersję w sprawie filozofii chrześcijańskiej między
Tischnerem i tomistami ze szkoły lubelskiej — wyznaczał zasadnicze
obszary przyszłych dyskusji, modelował styl argumentacji, a przede
wszystkim podejmował w istocie tę samą kwestię: czy ujawniający
się w rozmaitych formach kryzys duchowości chrześcijańskiej można
przezwyciężyć, opierając się na filozofii Tomasza?

S. Swieżawski: O niektórych przyczynach niepowodzeń tomizmu. „Znak” 1957,
nr 11, s. 490—508.
31
M. Gogacz: Należy pozostać w krainie filozofów. „Znak” 1961, nr 4, s. 557—562.
Do tej wypowiedzi sprowokował także Gogacza artykuł A. Grzegorczyka: Metafizyka
rzeczy żywych. „Znak” 1961, nr 2, s. 154—162. W niczym z Kołakowskiego wziętej
konwencji — błazna naigrywającego się z głoszącego prawdy ostateczne kapłana reagował na tekst Gogacza niejaki Wit Marcisz (Witold Marciszewski?!) artykułem pod
wymownym tytułem O bełkocie pozytywnie. (Głos raczej niepoważny w kontrowersji
Grzegorczyk — Gogacz). „Znak” 1961, nr 6, s. 852—854.
30
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Miejsce krytycznej filozofii Immanuela Kanta
i neokantyzmu Hermanna Cohena
w refleksji
Stanisława Leopolda Brzozowskiego

Immanuel Kant’s Critical Philosophy
and Hermann Cohen’s Neo-Kantiansim
in Stanisław Leopold Brzozowski’s Reflection
Abstract: In the article I want to describe the place of Immanuel Kant and Hermann
Cohen’s Neo-Kantianism in thought of Stanisław L. Brzozowski philosophy. So the
critical image of philosophy is showing the project of Kant, so concept of Cohen is
— how Brzozowski thinks — with expression of truly independent reflection. In the
system of Cohen, author Legenda Młodej Polski…, a tendency to intellectual initiative
free from positivist and modernist restrictions notices. How the history of philosophy
is showing, both favoured German classics of transcendental method, freedoms treat
the criticism as contemporary concept and innovative original thought. Meanwhile
for Brzozowski, criticism is an opportunity for including the philosophy of Kant into
the form of the summons to the creative bravery, and it all at the same time is also
Marburg doctrine, in accordance which is an existence missing apart from becoming
eternal and ceaseless (eternal fieri).
Keywords: history of philosophy, criticism, transcendentalism, neo-kantianism,
Kant, Cohen

Wyznaczenie stosownego miejsca filozofii Immanuela Kanta oraz
wskazanie wartości Cohenowskich postulatów, stanowiących znaczącą część systemu marburskiej szkoły neokantyzmu, w płaszczyźnie
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myśli Stanisława Leopolda Brzozowskiego nie należą do zadań łatwych. Wystarczy wspomnieć o silnym wpływie wielu różnorodnych
— niekoniecznie naukowych — przesłanek, które ostatecznie decydują o kształcie pracy intelektualnej i prezentowanej postawie myślowej
polskiego filozofa, by zdać sobie sprawę z możliwych trudności, w jakich obliczu stajemy. Utarło się przekonanie, że czynniki te stawiają
Brzozowskiego raczej w roli literata aktywisty, odwołującego się do
wartości siły woli, aniżeli filozofa aktu czystego poznania. Niemniej
jednak, jak postaram się wykazać, Brzozowski nie zawiesza swoich
zainteresowań filozoficzną tematyką teoriopoznawczą1.
Rozległość intelektualnych zainteresowań Brzozowskiego czyni
jego pracę dość niejednoznaczną. Ta niejednoznaczna twórczość autora, stale utożsamiającego się — jak pisze Andrzej Mencwel — z „wysepką nędzną i znikomą”2, nastręcza wielu nieporozumień. W takiej
sytuacji wykoncypowanie najbardziej prawdopodobnej linii wykładni
wydaje się wręcz niewykonalne.
O niewykonalności tego zobowiązania decyduje wspomniana wcześniej rozległość badawczych zainteresowań, na którą składają się: specyfika działalności pisarskiej oraz fertyczne usposobienie polskiego
filozofa. Czynniki te nie pozwalają zweryfikować expressis verbis całości jego dorobku, pozostawiając liczne niedomówienia, a jednocześnie pomyślnie odsuwając ryzyko ewentualnego zaszufladkowania3.
Dopiero biorąc pod uwagę twórczy rozmach autora Płomieni i jego
ponadprzeciętną aktywność badawczą, zauważamy w nim postępowca, a zarazem akolitę i entuzjastę światopoglądu naukowego; dostrzegamy estetyka oraz krytyka myśli uznającego, że to „nauka i jej
pochodne (technika) odkrywają rzeczywistą prawdę o świecie i co
więcej — świat ten czynią lepszym”4. Wówczas możemy też odpowiedzieć na pytanie o miejsce krytycyzmu i pozycję marburskiej wersji
aprioryzmu w budowaniu struktur filozofii Brzozowskiego5.
Sam Brzozowski zauważa, że nauka i jej pochodne są skuteczną
receptą na wszelkie niedomagania pozytywizmu i kreowany prze1
Zob. A. Walicki: Kultura i myśl polska. T. 3: Stanisław Brzozowski — drogi
myśli. Kraków 2011, s. 17.
2
Zob. A. Mencwel: Między „nową sztuką” a społecznym ideałem. Krytyczna
młodość Brzozowskiego. W: Stanisław Brzozowski. Dzieła. Red. M. Sroka. Warszawa
1988, s. 9.
3
Zob. B. Suchodolski: Stanisław Brzozowski. Rozwój ideologii. Warszawa 1933,
s. 13.
4
A. Mencwel: Między „nową sztuką” a społecznym ideałem…, s. 8.
5
Zob. Neukantianismus in Polen. Hrsg. T. Kubalica, S. Nachtsheim. Würzburg
2015.
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zeń obraz świata, który wzmacnia mocnych i wyzyskuje słabych6.
W tej walce o naukowy, a jednocześnie niepozytywistyczny wizerunek
rzeczywistości wsparciem służą Brzozowskiemu: transcendentalizm
Krytyki czystego rozumu, filozofia Ottona Liebmanna oraz tezy marburskiej szkoły neokantyzmu7.
Za sprawą oręża w postaci taksonomicznych ram filozofii teoretycz
nej Kanta Brzozowski roztacza niepoznane dotąd perspektywy twórczych analiz. Żywe zainteresowanie myślą Kanta wiąże się z potrzebą
rozważenia wzajemnych relacji rozumu teoretycznego i praktycznego,
które implikują pytania o powołanie człowieka oraz diagnozę kultury
z wysiłkiem określenia jej istoty.
Postęp kultury i cywilizacji ujawnia granice rozumu teoretycznego, ergo: kultura i cywilizacja zdradzają niewystarczalność rozumu
naukowego, a więc i samej nauki. Kultura dekadencji sygnowana
pytaniem o jakość życia staje się miarą wszystkiego i wszystkich8.
W takiej sytuacji prym wiedzie rozum praktyczny; „[…] poznanie wytwarza moralność, [natomiast — A.M.] epistemologia dyktuje etykę”9.
Wywiedziona z filozofii Kanta, etyka jako filozofia imperatywu moralnego i radykalnej filozofii wolności staje się swoistym remedium
na wszelkie społeczne niedomagania, zwłaszcza ujęcia wiary wyłącznie przez pryzmat konwenansu i koncepcji dusz śmietników jako
punktów duchowej bezczynności10. W rezultacie filozofia Kantowska
staje się w oczach Brzozowskiego „»wezwaniem do twórczego męstwa« [wskazującym — A.M.], że to wartości zmieniają się w fakty,
a człowiek mocą twórczej swobody wykuwa byt w jego nieprzekraczalnym, ludzkim znaczeniu”11.
Kazuistyczne subtelności filozofii Kanta dostarczają zatem wielu
dylematów dotyczących w równej mierze życia moralnego, co życia
naukowego. Wobec zaistniałej sytuacji wspomniane już Kantowskie
opus magnum staje się, według Brzozowskiego, tekstem źródłowym,
a zarazem mocno dyskusyjnym.
Obraz współczesnej Brzozowskiemu filozofii polskiej także wydaje
mu się stosunkowo mętny, nieostry i polisemiczny. Świadectwem tej
polisemiczności są badawcza nieszczerość oraz niewspółmierność podejmowanych przez rodzimych badaczy filozofii wysiłków, które owoZob. ibidem, s. 39.
Zob. ibidem, s. 40. Por. Neokantyzm badeński i marburski. Antologia tekstów.
Red. A.J. Noras, T. Kubalica. Katowice 2011.
8
Zob. A. Mencwel: Między „nową sztuką” a społecznym ideałem…, s. 27.
9
Ibidem, s. 8.
10
Zob. ibidem, s. 12—13.
11
Zob. ibidem, s. 41.
6
7
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cują sprzeniewierzeniem się intelektualnej cnocie, a zatem prawości
umysłowej.
Bez wątpienia, „jednym z takich kłamstw życiowych współczesnej
myśli filozoficznej jest jej stosunek do Kanta”12. Brzozowski, dokonując oceny stanu wiedzy na temat filozofii krytycznej, przyznaje,
iż w Polsce koncepcja ta należy do zjawisk zapoznanych, zwolennicy
Kanta bowiem są albo nieudolni jak Feliks Jaroński, albo niepopularni niczym Józef Szaniawski. Wyróżnić można jedynie Józefa
Hoene-Wrońskiego — umysł oryginalny i matematyczny13.
Ten dotychczasowy deficyt rzetelnych analiz filozofii Kanta
Brzozowski nazywa poważnym uchybieniem skutkującym wyraźnym
obniżeniem jakości życia intelektualnego w ojczyźnie. Wyczuwa, że
bez uwzględnienia tego stosunku do Kantowskiej myśli trudno poruszać się w obszarze filozofii jako takiej. Kant jako magnus parens
myśli nowożytnej zmienia obraz filozoficznej refleksji, nie pozostawiając żadnego poglądu czy filozoficznego problemu w takim stanie,
w jakim go zastał14. Jednocześnie przebudowując swój sposób myślenia, eksploruje wspomnianą wcześniej przestrzeń dualizmu fenomenu i noumenu, a także rozstrzygnięć dotyczących możliwości rozwijania filozoficznych idei w wymiarze a priori: w znaczeniu możliwości
budowania nauki jako niezależnej od doświadczenia15. Zagłębianie się
w tezy Kantowskiej filozofii wydaje się Brzozowskiemu warunkiem
koniecznym, by godnie sprawować rolę człowieka nauki.
Zanim jednak filozof czynu wejdzie w szczegóły filozofii Kanta,
odczuwa zobowiązanie wyrażenia własnej orientacji myślowej; okreś
lenia własnej postawy inspirowanej dualizmem spekulacji i czynu.
Według tej intencji, filozof powinien — łącząc teorię z praktyką
— dociekać całokształtem swego moralnego doświadczenia, a dzięki
temu wyrobić sobie własne stanowisko filozoficzne16. Ten, kto chce
tego dokonać, powinien czytać „książki filozoficzne, nie tylko oczami,
lecz duszą. Wtedy będzie mógł poznać, że czyta je dobrze, gdy odczuje, że wzruszają go one do głębi, przyspieszają bicie serca i oddech
wstrzymują. Jeżeli nie dadzą mu nic więcej, to przynajmniej natchną
go miłością wiedzy, zarażą gorączką prawdy. Bodajby ta gorączka nie
S. Brzozowski: Przegląd systematów współczesnych. Hermann Cohen. System
der Philosophie. Erster Teil. Logik der reinen Erkenntniss. „Przegląd Filozoficzny”
1903, nr 6 (2), s. 193—194.
13
Zob. S. Brzozowski: Co to jest filozofia i co o niej wiedzieć należy. Cz. 2: Od
Kanta. Warszawa 1908, s. 68.
14
Zob. ibidem, s. 3.
15
Zob. ibidem, s. 11.
16
Zob. ibidem, s. 78. Por. też B. Suchodolski: Stanisław Brzozowski…,, s. 6.
12
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opuszczała go przez całe życie, bodajby się piął wciąż po prawdę pomimo zawodów, rozczarowań, błędów, a choćby tej prawdy w końcu
nie znalazł, przeżyje życie jak człowiek”17.
Ślady poszukiwania naukowego wymiaru filozofii wiodą Brzo
zowskiego wprost przed Kantowski dyptyk teoretycznej spekulacji
i życiowej praktyki, zjawiska i rzeczy samej w sobie. Kantowskie
rozróżnienie fenomenu i noumenu implikuje pytanie o możliwość matematycznych sądów syntetycznych a priori. Pytanie to znaczone jest
bipolarnością interpretacji. Jedna z nich ma konotacje metafizyczne,
druga prowokuje skojarzenia epistemologiczne18. Te pozwalają przyjąć że Kant, eliminując złudę naukowości metafizycznych dyspozycji,
słusznym powołaniem filozofii czyni epistemologię. Taka epistemologiczna wykładnia Kanta przoduje wśród przedstawicieli tak zwanej
filozofii naukowej, przeciwstawiającej się poetyckiej metafizyce19.
Brzozowski odnotowuje w swoich pismach jeszcze jedną istotną
uwagę: widoczne w filozofii niemieckiej próżne wysiłki metafizyków
niemal regularnie kierują zainteresowania ówczesnych intelektualistów w stronę nauk przyrodniczych, by oddać władzę — gardzącemu
filozofią, zwłaszcza metafizyką — światopoglądowi materialistycznemu wyrażanemu w systemowych postulatach Ludwiga Büchnera,
Jakoba Moleschotta czy Matthiasa Vogta. W tej sytuacji jedynym
ratunkiem dla filozofii jest system Kanta w nowej formule.
Tę nową formułę stanowi neokantyzm — ruch filozoficzny skoncentrowany na transcendentalizmie. Jest on unikalnym środkiem
zaradczym, pomagającym w przywracaniu dawnej świetności filozofii,
obalającym zarówno zbudowane na kruchych fundamentach monumentalne gmachy metafizyczne (Georga Wilhelma Friedricha Hegla,
Johanna Gottlieba Fichtego, Johanna Friedricha Herbarta oraz
Arthura Schopenhauera), jak i jałowe w swej strukturze budowle
materialistyczne. W walce z metafizyką i materializmem Brzozowski
znajduje sobie wielu neokantowskich sojuszników. Poza wspomnianym już Liebmannem i cenionym Cohenem, którego myśl rozważam szerzej w dalszej części artykułu, Brzozowski wymienia również
Friedricha Alberta Langego20.
Zob. S. Brzozowski: Co to jest filozofia…, s. 78.
Zob. ibidem, s. 11.
19
Zob. ibidem, s. 23.
20
Zob. A.J. Noras: Historia neokantyzmu. Katowice 2012. Por. C. Głombik:
Obecność filozofa. Studia historycznofilozoficzne o Władysławie Tatarkiewiczu.
Katowice 2005, s. 16—90; P. Parszutowicz: Tatarkiewicz i szkoła marburska. W:
W. Tatarkiewicz: Szkoła marburska i jej idealizm. Red. P. Parszutowicz. Kęty 2010,
s. 5—22.
17
18
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Zachwytowi nad filozoficzną postawą niemieckich neokantystów
towarzyszy śmiała krytyka innych ówczesnych propozycji interpretacji projektu Kanta. Współcześni Brzozowskiemu komentatorzy transcendentalizmu, odżegnując się od rozstrzygnięć teoriopoznawczych,
nierzadko nadają Kantowskiej filozofii status środka chroniącego
wyłącznie rygoryzm moralny i powiązaną z nim koncepcję wolności
woli, wyrażoną hasłem: „Chcę, ponieważ powinienem”21. Nad wyraz
częste jest także, według Brzozowskiego, sprowadzanie Kantowskiej
przyczynowości wyłącznie do wymiaru kategorii lub nieuznawanie
transcendentalnej dedukcji kategorii w ogóle.
W takim stanie rzeczy młodopolski filozof upatruje przyczyn spłycenia i postępującej trywializacji filozofii. Okoliczność ta bez wątpienia sprzyja surowemu osądowi współczesnych Brzozowskiemu myślicieli, którzy — jak pisze — filozofują pro forma, niejako na pokaz;
komentują dla zachowania pozorów. Dlatego Kantowska teoria pada
ofiarą samopromujących się, żądnych sławy quasi-intelektualistów,
natomiast sam Kant i jego idee stają się kozłem ofiarnym nikczemnego procederu.
Z tego powodu zadaniem trudnym, aczkolwiek koniecznym staje
się podjęcie próby wydzielenia z pełnej gamy powstałych wykładni
tych, które nie uwłaczają wartości nauki i przełomowości naukowych
werdyktów Kanta jako ich pomysłodawcy.
W nawale wątpliwych wykładni konceptu królewieckiego filozofa
Brzozowski dostrzega Cohenowską propozycję objaśnienia intencji
Kanta wyrażoną w dziele Logik der reinen Erkenntnis. Dzieło powstałe w wyniku opracowania trzech wcześniejszych prac Cohena
(Kants Theorie der Erfahrung22, Kants Begründung der Ethik oraz
Kants Begründung der Ästhetik) staje się dla Brzozowskiego węzłowe, Cohen bowiem charakteryzuje się wybitną intuicją, wzbudzając
tym samym zaufanie w oczach polskiego filozofa. W następstwie tego
Brzozowski pisze: „Dzieło Cohena nie należy do rzędu tych książek,
których wychodzi niestety tak dużo, a które są wynikiem nie tyle
potrzeby i konieczności, w pracy samodzielnej osobistej myśli napotkanej, ile raczej warunkowane są przez zależną od bardzo powierzchownych i nic wspólnego z poważnemi zadaniami filozofii niemających warunków zewnętrznych, chęci wydania quand même pracy
filozoficznej. Każda najdrobniejsza nowa myśl, każdy pozór takiej
nowej myśli, zostają w tym celu jak najskwapliwiej wyzyskiwane.
Bezpłodność myślowa i głęboka czczość największej liczby dzieł tzw.
21
22

Zob. S. Brzozowski: Co to jest filozofia…, s. 18.
Zob. H. Cohen: Kantowska teoria doświadczenia. Tłum. A.J. Noras. Kęty 2012.
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filozoficznych jest wynikiem tej nieszczęsnej zasady, która każdemu
profesorowi lub docentowi filozofii każe ogłaszać od czasu do czasu
drukiem jakieś badania, przyczynki, studia. Większość tych prac to
zadania wymuszone raczej na myśli, niż z samego jej rozwoju wynikłe i zrodzone. Nigdzie śladu związku z samodzielnym, osobistym
życiem duchowym i szczerszym, głęboko ludzkim, szukającym i dążącym »ja«”23.
W natłoku tego nietwórczego, filozoficznego naśladownictwa dzieło marburskiego filozofa jawi się Brzozowskiemu jako wyjątkowe:
pozbawione odtwórczego charakteru, prymarne i niespospoliciałe.
Wszelkie zapożyczenia, których ewentualnie dopuszcza się Cohen,
służą światłym, naukowym celom, nadając programowi neokantyzmu marburskiego niespotykany kształt i wyjątkową jakość, a tym
samym zupełnie nowy wymiar. Silne akcentowanie obszaru logiki
transcendentalnej, swoista teoretyczna oschłość i abstrakcyjność wywodu, które idą w parze z kategoriami jako formami myślenia, służą
wydobyciu i unaocznieniu żywej, osobistej myśli. Cohenem kieruje zatem głęboko przemyślana, wewnętrzna, duchowa konieczność24.
Prawdziwa filozofia bowiem wypływa wyłącznie z ludzkiego wnętrza.
Myśl zaangażowana w wewnętrzne życie filozofa, czerpiąca z nieprzebranego źródła refleksji starożytnego Parmenidesa i Platona,
a także nowożytnych filozofów racjonalistycznych jest sztuką w prawdziwie wielkim stylu sprawiającą, iż Cohen jawi się Brzozowskiemu
jako filozof „z urodzenia, a nie z zawodu tylko”25. Z dzieła Cohena
emanują pasja, a zarazem niepowtarzalna „powaga i godność
wewnętrzna”26.
Te znamienne cechy Cohenowskiej filozofii, wśród których wyróżnia
się zwykle: nadprzeciętne umiłowanie nauki identyfikowanej z matematyką i matematycznym rachunkiem różniczkowym, mechanicznym
i matematycznym przyrodoznawstwem, znaczonym dekalogiem praw
fizyki i filozofią przyrody Newtona, są wyrazem szczególnej żywotności stanowiska wyznawanego w Katedrze Filozofii Uniwersytetu
Filipa w Marburgu. Jednocześnie wyraźne oddzielenie osiągnięć teoretycznych — związanych z wynikami współczesnej Cohenowi fizyki
i nauk szczegółowych — od względów uczuciowo-moralnych filozofii
stanowi o wyjątkowości, nieschematyczności i niepowtarzalności intelektualnego mechanizmu panmetodycznej szkoły neokantyzmu.
23
24
25
26

S. Brzozowski: Przegląd systematów współczesnych…, s. 194.
Zob. ibidem, s. 194.
Ibidem.
Ibidem.
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Podejmując refleksję nad tą panmetodyczną myślą Cohena,
Brzozowski nie zapomina dodać, że filozoficzna praca Cohena nad
projektem logiki transcendentalnej trwa kilkadziesiąt lat. Projekt
wyrasta z zamiłowania do statycznej filozofii teoretycznej Kanta,
zwłaszcza ze szczególnego uwielbienia postulatów opracowanych
w drugiej części Krytyki czystego rozumu.
Długoletnią pracę Cohena nad autorskim projektem filozofii
Brzozowski potwierdza jego słowami: „Pracowałem nad tą logiką
całe dziesiątki lat, zdecydowałem się wszakże na wydanie jej dopiero
wtedy, gdy jej myśl zasadnicza pozyskała już tę jasność i dobitność,
jakie wyczuwamy w tych słowach: δός μοι ποϋ στω, które powinny być
sprawdzianem trwałości wszelkiej budowy myślowej”27.
Mając na uwadze słowa Cohena, Brzozowski dodaje komentarz,
w którym zauważa, że wieloletnia, samodzielna praca filozoficzna
i towarzyszące jej umiejętne wypracowanie autorskiego programu
filozofii pozwalają marburczykowi zauważyć braki w systemie Kanta
i zuchwale wyjść poza jego naukę. Jedną z oznak wyjścia poza myśl
Kanta jest zdynamizowanie projektu. To zdynamizowanie projektu
sprowadza się do wyjścia poza Kantowski schematyzm; o ile bowiem
Kant rozważa sądy i kategorie jako czyste pojęcia intelektu, utrzymując ich niezależność, o tyle — według Brzozowskiego — Cohen
przedstawia sądy i kategorie w ciągłej oraz abstrakcyjnej zależności wzajemnych oddziaływań. Ta zależność jako relacja ewolucyjnie
dynamizuje projekt Cohena, bo oto, jak pisze Brzozowski, „jedna
kategoria wynika przez współdziałanie kilku rodzajów sądu, i jeden
rodzaj sądu daje początek kilku kategoriom. Kategorie te to niejako
stopnie tylko lub raczej perspektywy, roztaczające się przed czystą
myślą w jej pochodzie do wytworzenia przedmiotu matematycznego
przyrodoznawstwa; w miarę postępu perspektywy zmieniają się, jedna i ta sama kategoria ukazuje się w coraz nowym świetle”28.
Wśród innych uchybień filozoficznego zamysłu Kanta Cohen, a za
nim Brzozowski, dostrzega między innymi Kantowski brak konsekwencji w dążeniu, wyznaczoną programem, ścieżką nauk matematyczno-przyrodniczych. Kant niesłusznie przerwał nić przewodnią,
jaką było matematyczne przyrodoznawstwo, to bowiem zniekształciło
definicję czystej myśli oraz procesu myślenia jako aktu konstrukcji bytu. Myśl jest zawsze myślą o bycie i od związku z bytem nie
sposób jej oddzielić. Myśl zakłada byt. Tym samym każdą próbę
wyrugowania myśli poczytywać należy jako jednoczesną rezygnację
27
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Ibidem, s. 195.
Ibidem, s. 197.
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z nauki i naukowego charakteru filozofii. To z kolei jest świadomym
zaniechaniem podejmowania wysiłku utrzymania wysokiego, apriorycznego poziomu refleksji filozoficznej.
„Dla nauki nie ma — pisze odwołujący się do Cohena Brzozowski
— innej rzeczywistości prócz tej, która przez myśl wytworzona i założona została: przyjmując cośkolwiek poza czystą myślą »danego«,
nauka wyrzeka się jedynej rękojmi pewności, jaka dla niej jest możliwa, podkopując dobrowolnie samą siebie”29. Zaniedbanie filozofii
czystego myślenia wypacza prawdziwy obraz filozofii budowanej na
naukowej podwalinie. Dlatego kolejnym argumentem, tym razem:
negacji psychologizmu, Brzozowski broni nauki i filozofii fundowanej na naukowych podstawach. „Psychologizm rujnuje naukę, czyniąc z niej ustalone przez nałóg skojarzenie wyobrażeń”30. Podanie
w wątpliwość poznawczej roli i znaczenia psychologizmu wiąże się
także z negacją założeń empiryzmu, zwłaszcza z odmową przyznania
racji Hume’owi. Brzozowski ostrzegawczo przypomina, że już Kant
nazywa Hume’a empirystą, który wskazując braki doświadczenia,
niesłusznie uznaje, iż źródła wszelkiej wiedzy leżą właśnie w doświadczeniu. Nie omieszka dodać, że w Kantowskich tekstach w nie
mniejszym stopniu dostaje się również metafizykom, których prace
to pełne niedorzeczności elukubracje. Ostatecznie — jak twierdzi —
ani metafizyczny bełkot, ani też empiryczna forma doświadczenia,
a zatem zwodniczy empiryzm, nie są w stanie obnażyć prawd o statusie wartości bezwzględnej pewności. W anturażu Kantowskiego
pierwowzoru myśli transcendentalnej filozoficzna propozycja Cohena
jawi się Brzozowskiemu jako jej rozwinięcie polegające na swoistym
ożywieniu, zdynamizowaniu lub uaktualnieniu.
Ten dynamizm wynika z przeciwstawienia się założeniom empiryzmu, które zostają skonfrontowane z twórczą i zakładającą istnienie czystą myślą, ta zaś jednoczy i syntetyzuje31. W procesie jej
przepływu przedmiot wciąż się staje. Jako taki, nie jest niezmienną, raz na zawsze daną strukturą o stałych cechach lub własnościach, lecz wiecznym zdynamizowaniem. Wobec tego stanowisko
Cohena Brzozowski identyfikuje z „transpozycją logiczną kosmologicznej myśli”32 Heraklita z Efezu, eksplorującego przyrodę wraz z jej
własnościami33. Porównaniem teoriopoznawczego pomysłu Cohena
Ibidem, s. 196.
Ibidem, s. 197.
31
Zob. ibidem.
32
Ibidem, s. 198.
33
W. Tatarkiewicz: Historia filozofii. T. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna.
Warszawa 2001, s. 30.
29
30
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z Heraklitejską dewizą wariabilizmu polski filozof kończy swoją refleksję nad systemem filozofii Cohena34.
Brzozowski, odgrywając niejako rolę wymagającego historyka filozofii, podejmuje inspirującą refleksję nad teoretyczną i praktyczną
filozofią Immanuela Kanta oraz neokantowskimi założeniami projektu Hermanna Cohena. Swoją postawą wyznacza miejsce i potwierdza
wartość klasyki filozoficznej, jak również wykazuje żywe zainteresowanie filozofią swojego czasu, której nie boi się poddać otwartej
krytyce.
Podjęty zuchwale intelektualny wysiłek wzmaga w polskim myś
licielu zadumę nad rolą i znaczeniem filozofa w kształtowaniu życia
umysłowego. Wnioski, jakie Brzozowski ostatecznie wysnuwa, są niebanalne: surowej negacji pozytywizmu towarzyszy swoisty zachwyt
nad powołaniem człowieka do szukania prawdy i fascynacja potrzebą
uprawiania filozofii z wnętrza. Niezaspokojony dotąd głód prawdy rodzi niepokój. Ten niepokój nie dopuszcza stagnacji, nie pozwala biernie osiąść; on każe filozofowi iść i obierać drogi odczytywane z mapy
filozofii oczyma duszy.
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Przyszłość cywilizacji zachodniej
w myśli społecznej Feliksa Młynarskiego

The future of the western civilisation
in the social thought of Feliks Młynarski
Abstract: The proclamation of pessimistic visions of the future of western civilisation
was a characteristic feature of the Polish social thought in the first half of the 20th
century. However, there are also concepts in which the future of humanity was presented optimistically. They include the philosophy of history by Feliks Młynarski. In
the opinion of the philosopher, the history of humanity is arranged according to the
opposition of individualism and universalism. The western civilisation stands at the
threshold of advantageous changes which lead it towards the rule of individualism.
In the future, the creative initiative of a human unit will be appreciated, it will be
the time of social justice and human freedom.
Keywords: Feliks Młynarski, civilisation, philosophy of history

Kryzys cywilizacji zachodniej

Charakterystycznym rysem polskiej myśli społecznej pierwszej połowy XX wieku było głoszenie pesymistycznych wizji przyszłości ludzkości. Taki obraz przyszłości wyłaniał się z prac Stanisława Ignace
go Witkiewicza, Mariana Zdziechowskiego, Zygmunta Łempickiego
i wielu innych myślicieli. Można przywołać również takie koncepcje,
w których optymistycznie ujmowano przyszłość cywilizacji zachod-

30

Grażyna Szumera

niej, na przykład Feliksa Młynarskiego (1884—1972) filozofię dziejów. Zdaniem tego myśliciela, dzieje ludzkości układają się według
opozycji indywidualizm — uniwersalizm.
Młynarski1 podejmuje w swych pracach zagadnienie kryzysu cywilizacji. W tekstach myśliciela widoczna jest troska o przyszłość
cywilizacji zachodniej, poddanej politycznemu przesileniu w postaci
wojny światowej czy rewolucji bolszewickiej. Młynarski przyznaje,
że ówczesne środki techniczne, jakimi dysponowała ludzkość, dawały
ogromne możliwości wytwarzania dóbr materialnych. Jednocześnie
„coś jakby przeczucie wielkiej katastrofy nęka ludzkość całą, na równi silnych i słabych, bogatych i ubogich”2. Kryzys ekonomiczny zbiegł
się z upadkiem moralności w polityce i w stosunkach społecznych.
I wojna światowa nie tylko prowadziła do zmian militarnych, lecz
także rozpowszechniła rygor wojskowy wśród ludności, prowadząc —
zdaniem Młynarskiego — do militaryzmu totalnego. Doświadczenia
wywodzące się z czasów wojny światowej zostały w późniejszym okresie wykorzystane do budowy nowego społeczeństwa. Dyscyplina, „chodzenie w szeregu”, ślepe posłuszeństwo — wyniesione z czasów wojny
— świetnie się sprawdziły w niwelowaniu indywidualizmu. Zmiany
w sposobie produkcji, rozwój urbanizacji powoli wdrażały człowieka
do „schematyzacji życia”. Dopiero jednak — pisze Młynarski — totalny militaryzm w pełni przyspieszył mechanizację społeczeństwa,
co prowadziło do życia i działania na zasadach ślepego posłuszeństwa. Militaryzm służył nie tylko celom wojennym, ale stał się także
sprzymierzeńcem nowych form politycznych. Od XIX wieku wdraża
no w społeczeństwach posłuszeństwo, dyscyplinę, „chodzenie wszystkich w szeregu”. W atmosferze totalnego militaryzmu, dominacji
maszyny nad jednostką ludzką, organizacji pracy, człowiek coraz
bardziej był spychany do roli narzędzia. Nie tylko stał się „niewolnikiem maszyny”3, ale staje się nim także w życiu państwowym i społecznym. Postęp techniczny zmuszał człowieka do podporządkowania
się rytmowi pracy, jaki narzucała maszyna. Szybki rozwój miast,
urbanizacja skutkowały w odniesieniu do coraz szerszych warstw
1
Ostatnio o filozofii społecznej Młynarskiego pisał L. Gawor: Myśliciele mało
znani. Filozofia polska końca XIX wieku i pierwszych dekad XX stulecia. Rzeszów
2011, s. 197—220; Idem: Polska myśl historiozoficzna I połowy XX wieku. Rzeszów
2005, s. 118—140.
2
F. Młynarski: Zasady filozofii społecznej. Warszawa 1919, s. 11.
3
Rozważania Młynarskiego dotyczące mechanizacji społeczeństwa są zbieżne
z tym, co pisał w latach sześćdziesiątych XX wieku Lewis Mumford w pracy Mit
maszyny. Technika a rozwój człowieka. Filozof analizuje wpływ postępującej mechanizacji na życie społeczeństw, które stają się właśnie owymi zmechanizowanymi
maszynami, „megamaszynami”.
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„schematyzmem życia”. Dopiero jednak totalny militaryzm4 w pełni
przyspieszył — według opinii Młynarskiego — mechanizację społeczeństwa. Niwelowanie indywidualizmu na rzecz schematyzmu stało się nieodzownym elementem współczesnego życia. „Treścią »ducha
czasu« jest zamiłowanie do degradowania jednostki w imię wyższości
grupy”5. Jest to wtórny, niezamierzony rezultat totalnego militaryzmu
przygotowywanego już wcześniej przez organizację pracy w fabrykach.
Młynarski dopatruje się również zagrożenia demokracji ze strony militaryzmu, który przejmując kontrolę nad społeczeństwem, nie pozwala, aby jakaś dziedzina życia wyłamywała się spod jego kurateli.
Dlatego też — zdaniem myśliciela — zwycięstwo odniosły ówczesne
rewolucje polityczne XX wieku: bolszewizm, faszyzm. Wynikiem ich
były państwa totalitarne, organizujące wszystkie sfery życia społeczeństwa w imię wyższości grupy nad jednostką. Koncepcja „państwa-siły” znalazła grunt psychologicznie przygotowany przez „maszynizm”
i militaryzm I wojny światowej. Również kryzys moralny był sprzymierzeńcem powstania państw totalitarnych. Zachodzące „przesilenie” polegało na gloryfikacji stada, degradacji jednostki, ujarzmieniu
większości dziedzin życia w myśl „zasady autorytetu”, organizującego
wszystko odgórnie i wymagającego ślepego posłuszeństwa. Na gruzach
państw demokratycznych triumfowały na początku XX wieku państwa
totalitarne, oparte na dyktaturze. Określił je Młynarski mianem antyludzkich, barbarzyńskich, „bezdusznych maszyn politycznych”. Można
zauważyć, że Młynarskiemu bliskie były poglądy elitarystyczne.
Kryzys łączył z dominacją mas (stada) zarówno w życiu politycznym,
jak i kulturowym. Idąc w tej kwestii śladem teorii Vilfreda Pareta,
Gustava Le Bona, myśliciel podkreślał dominację w okresie międzywojennym społeczeństwa, które podporządkowało sobie życie poszczególnych jednostek. Warto dodać, że Młynarski był jednym z najbardziej
zdeklarowanych krytyków totalitaryzmu („totalizmu” według używanej przez niego terminologii).
Świat ówczesny — pisze Młynarski — znalazł na rozdrożu.
Cywilizacja Zachodu stanęła przed koniecznością wyboru drogi: albo
pójdzie naprzód, albo się cofnie. Wielkie zadania czy trudności zaZnaczenie militaryzacji Europy podkreślał również w swych pismach Marian
Zdziechowski, wiążąc ją z dwoma czynnikami: ze zmianami w sposobie prowadzenia wojen, powstałymi po rewolucji francuskiej, oraz z postępem technologicznym.
Pisał „wielki przemysł z wytwórcami przedmiotów wojennych na czele staje się
stronnikiem i podporą militaryzmu”. M. Zdziechowski: Europa, Rosja, Azja. Szkice
polityczno-literackie. Wilno 1922, s. 310.
5
F. Młynarski: Człowiek w dziejach. Jednostka — państwo — naród.
Warszawa—Kraków 1935, s. 16.
4
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wsze wymagają zaangażowania i „energii tworzenia”. Społeczeństwo
odczuwa potrzebę głoszenia nowych idei. Jednakże ówcześnie nie
podejmuje się żadnych środków, by wyzwolić w duszy człowieka
większe siły twórcze. Rewolucja duchowa zachodząca na początku XX
wieku jest — według opinii Młynarskiego — odwrotnością rewolucji
francuskiej. Ta ostatnia obdarzyła człowieka równością wobec prawa,
otworzyła też wolne pole do indywidualnej twórczości. Natomiast
rewolucja ówczesna była „antyindywidualna” i antydemokratyczna.
Zamiast kontynuować wyzwalanie człowieka, z powrotem starała się
go ujarzmić. Krępowano wolność myśli, wolność sumienia, wolność
tworzenia, a nawet wiarę w Boga w niektórych państwach usiłowano poddać kontroli. Doszło do zatracenia indywidualności6 człowieka
na rzecz bezdusznej maszyny politycznej — państwa. I w tym tkwi
istota kryzysu moralnego — pisze Młynarski — w jakim znalazła się
ówczesna cywilizacja. Pewne jest — stwierdza — że „ujarzmienie”
człowieka nie sprzyja aktywności twórczej. Zamiast wyzwalać nowe
siły, które by pozwoliły wyjść z kryzysu, zepchnięto człowieka do roli
narzędzia. Człowiek ówczesny potrzebuje większych niż dawniej sił
twórczych, by podołać zadaniom i pokonać trudności. Jednocześnie
coraz skuteczniej krępuje się jego aktywność. Z jednej strony dąży
się do podniesienia poziomu cywilizacji technicznej, a z drugiej — następuje coraz większa pauperyzacja. To nie ekonomia stanowi — według Młynarskiego — problem lecz organizacja władzy i zaprowadzenia takiego porządku społecznego, który zapewni, że indywidualność
człowieka nie straci „swobody twórczej”. Podobnie wypowiadał się
Florian Znaniecki, pisząc, że „ożywienie cywilizacji po kryzysie wymaga lepszego przygotowania, […] wyższych ideałów kulturalnych,
niż jej podtrzymywanie w normalnych czasach”7.
Dzieje ludzkości można sprowadzić — zdaniem Młynarskiego —
do relacji między jednostką a społeczeństwem. Mówiąc inaczej: do
ustalenia, czy prym w danym okresie historycznym wiedzie jednostka, czy też ogół. Historia ludzkości to ciągła walka między nimi.
Współczesny kryzys związany jest z brakiem poszanowania człowieka, jego indywidualności. „Duszożerstwo bowiem stanowi istotę
współczesnej choroby. Kaleczymy ludzką duszę w takim momencie
dziejowym, gdy Opatrzność postawiła nas na niebywale powikłanym
Prymat interesu społecznego nad indywidualnym we wszystkich dziedzinach
życia opisywał też w okresie międzywojennym S.I. Witkiewicz. Myśliciel ukazywał
w dziejach wzrost uspołecznienia, które stopniowo ogranicza jednostkową aktywność
oraz eliminuje indywidualistyczne formy życia społecznego, zastępując je „zmechanizowanym” życiem kolektywnym.
7
F. Znaniecki: Upadek cywilizacji zachodniej. Poznań 1921, s. 6.
6
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rozstaju dróg i gdy właśnie potrzeba działania pełnią duszy, aby
podołać zadaniom”8. Aby zrealizować wielkie zadania, przed którymi
stał człowiek tamtych czasów, należało ludzi ująć dobrocią, a nie
siłą, jak to czynił totalitaryzm. Kto przedkłada siłę nad serce, ten
„przetwarza” ludzi w „stado biczem popędzanego bydła”. Człowiek
powinien być podmiotem, a nie przedmiotem dziejów. Tylko pierwsze
stanowisko prowadzi do przyjęcia indywidualistycznego poglądu na
świat, natomiast drugie wyzwala uniwersalizm, który w praktyce
oznacza podporządkowanie jednostki społeczeństwu zorganizowanemu w państwo. Wiek XIX uchodził — w opinii Młynarskiego — za
stulecie przewagi indywidualizmu, a początek wieku XX to dominacja uniwersalizmu.

Dzieje ludzkości jako walka uniwersalizmu
z indywidualizmem
Walka uniwersalizmu z indywidualizmem jest — zdaniem
Młynarskiego — podstawowym czynnikiem rozwoju historycznego.
Jeśli przyjąć taki punkt widzenia, czasy starożytne stanowiły dominację uniwersalizmu. Życie polityczne opierało się na prymacie całości
nad częścią. Źródłem autorytetu była w początkowym okresie starożytności religia. Z istoty antycznego uniwersalizmu wynikało — pisze
Młynarski — że być członkiem związku państwowego to i być równocześnie członkiem wspólnej z resztą obywateli religii. Uniwersalizm
antyczny miał odniesienie religijne. Państwo było pojmowane jako
nadnaturalne, dlatego wszystko, co go dotyczyło, odbywało się w atmosferze przypisanych obrzędów i ceremonii religijnych. „Silne zabarwienie religijne uniwersalizmu antycznego musiało z natury rzeczy
opromieniać państwo antyczne aureolą świętości. Jako część składowa kultu, państwo musiało być zarazem przedmiotem kultu”9.
Wpłynęło to też na stosunek obywateli do państwa. Jednostka ludzka
stanowiła własność państwa — pana jej mienia i życia. Państwo było
wszystkim, jednostka — „niczym jako jednostka”. Państwa starożytne, w myśl swych założeń uniwersalistycznych — twierdzi Młynarski
8
9

F. Młynarski: Człowiek w dziejach…, s. 29.
Ibidem, s. 40.
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— wykazywały tendencje totalitarne. Uniwersalizm prowadził do
wszechwładzy państwa, które z kolei rozwijało totalizm jako system
rządzenia. Dla totalizmu „nie ma i być nie może granic władzy państwowej. Przed interwencją państwa nie ma ucieczki i być nie może,
nie powinno”10.
W starożytności nie ukształtowały się prawa wolnościowe człowieka, choć były okresy panowania demokracji, republik. Pojęcie wolności człowieka antycznego różni się zasadniczo od tego, jak je dziś rozumiemy. Wolność dla ludzi starożytnych oznaczała wyłącznie prawo
bezpośredniego udziału obywatela we władzach państwowych: prawo
do udziału w zgromadzeniach, do sprawowania urzędów, stanowienia
o wojnie i pokoju. Był to system, w którym jednostka mogła mieć
pełne prawa polityczne, a jednocześnie mało praw do samodzielnego
kształtowania swego życia prywatnego, które pozostawało pod kontrolą państwa. Wszechwładza państwa starożytnego nie znała granic,
przekraczała nawet próg domostwa. Świat starożytny „narodził się
i umarł” — zdaniem Młynarskiego — jako świat uniwersalistyczny,
w którym panował totalizm.
Chrześcijaństwu zawdzięczamy oddzielenie państwa od religii
i prawa od etyki. Ono też torowało drogę nowemu poglądowi
na świat, którego podstawą stała się idea równości wobec Boga.
Chrześcijaństwo pozwoliło pojmować człowieka jako „istność” niezależną od przemijających form państwowych i prawnych. Równając
w obliczu Boga wszystkich ludzi, chrześcijaństwo stwarzało przesłanki ideologiczne przyszłego indywidualizmu. Wraz z przyjęciem
chrześcijaństwa zwyciężyła idea równości ludzi wobec Boga, a jej
praktycznym zastosowaniem stała się świeckość państwa, jako przemijającego dzieła ludzi. Jednocześnie podniesiono człowieka w jego
godności. Chrześcijaństwo nie kwestionowało nierówności wobec prawa, chociaż szerzyło zasadę równości wobec Boga. Ugodowość społeczna, jaką głosiło pozwalała na zachowanie istniejących instytucji,
jak też utrzymanie dotychczasowego porządku społecznego. Świat
antyczny ściśle zespalał państwo i religię, natomiast chrześcijaństwo
oddzieliło je od siebie.
To w okresie feudalizmu należy — zdaniem Młynarskiego — szukać zarodków indywidualizmu jako „metody myślenia i działania politycznego”. Ważną rolę w procesie powstania indywidualizmu odegrał
spór filozoficzny realizmu z nominalizmem. Według tego ostatniego,
byt realny przysługuje tylko indywiduum, co prowadziło w późniejszym okresie do uznania jednostki za podmiot dziejów. Takie ujęcie
10

F. Młynarski: Totalizm czy demokracja w Polsce. Warszawa 1938, s. 22.
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podważyło wszelkie koncepcje, które opierały się na nadrzędności
całości nad częścią. Nominaliści zburzyli autorytet wielkich instytucji
społecznych, jak cesarstwo czy Kościół, jednocześnie nadali jednostce
ludzkiej uprzywilejowaną pozycję w świecie.
W końcu XVI wieku rozpoczęła się w Europie dominacja państw
absolutnych. Jednocześnie zmieniła się też rola jednostki ludzkiej
w procesie historycznym, człowiek pragnął być podmiotem dziejów.
Taka zmiana była skutkiem walk papiestwa z cesarstwem, walk
panujących z możnowładztwem. Wówczas „ziarno” indywidualizmu
powoli zaczęło kiełkować. Nowy prąd rozpoczął się od odrodzenia
nauki, postulatu wolności badań. Oprócz humanizmu rozwijała się
sztuka, powstawały ruchy religijne, odkrywano nowe lądy. Siły twórcze jednostki ludzkiej znalazły nowe możliwości aktywnego działania. Zaczęła się „wykluwać świadomość, że równość pod względem
bezpośredniego poddaństwa względem władzy monarszej zawiera
w sobie zasadę równości wobec prawa, skoro król stał się jedynym źródłem tego prawa”11. Wraz z głoszeniem — przez niektórych
myślicieli, jak Thomas Hobbes — poglądu, że państwo powstało
w wyniku umowy jednostek, podkopany został prymat państwa nad
jednostką. Jednocześnie zostały położone podwaliny pod postulat
równości wobec prawa. Antyczne pojęcie wolności jako udziału w życiu publicznym rozszerzyło znacznie zwój zakres. Człowiek domagał
się wolności, swobody w kształtowaniu swej osobowości, inicjatywy
gospodarczej. Jak wcześniej chrześcijaństwo w imię równości ludzi
wobec Boga, tak w XVIII wieku indywidualizm w imię równości wobec prawa porywa człowieka tamtych czasów. Wielka rewolucja proklamuje w 1791 roku równość wobec prawa. W pochodzie ludzkości
nastąpiło wyzwolenie człowieka z więzów totalizmu. Na progu nowej
epoki zapanował początkowo indywidualizm, kładący nacisk na osobowość człowieka jako twórczy podmiot dziejów. Praktycznym tego
wyrazem stał się liberalizm polityczny, a później z kolei liberalizm
gospodarczy prowadzący do kapitalizmu. Początek nowożytności to
czasy wolnościowe, burzące porządek stanowy, niosące hasła wolności
obywatelskiej oraz wolności narodów. Zasada równości wobec prawa
wyzwoliła w świadomości mas nowe pragnienia. Wiek XIX sprzyjał
postępowi materialnemu, a jednocześnie był okresem wspaniałego
rozkwitu kultury duchowej, rozwoju nauki, sztuki, techniki.
W przyszłości powinna się urzeczywistnić — według Młynarskiego
— zasada równości praw do udziału w repartycji dochodu społeczne11

F. Młynarski: Człowiek w dziejach…, s. 81.
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go. Zanim ukształtują się warunki, w których będzie można zrealizować tę zasadę, muszą dokonać się określone zmiany.
Zdaniem Młynarskiego, narody12 ukształtowały się dopiero w okresie rewolucji francuskiej. Już w starożytności można odnaleźć przykłady patriotyzmu, jednakże był on powiązany z poświęceniem dla
miasta, stanu, dynastii, państwa. „Naród budzi się do życia, gdy
błyśnie świadomość zbiorowej indywidualności wśród obywateli”13,
naród bowiem jest „zasadą duchową”. Uświadomione pojęcie narodu
przekształca całą sferę obowiązków i zadań obywatelskich. Według
Młynarskiego, tożsamość narodowa ukształtowała się dopiero w czasach nowożytnych. To wówczas pełna świadomość narodowa i interes
narodowy stały się podstawą nacjonalizmu. Nacjonalizm — zdaniem
filozofa — powstał w „atmosferze zdarzeń, które państwo uczyniły instytucją świecką, opierając je właśnie na moralności narodowej, jako
nowym tytule władzy”14. Młynarski sprzeciwia się łączeniu nacjonalizmu z uniwersalizmem, natomiast opowiada się za „pokrewieństwem”
nacjonalizmu z indywidualizmem. Przemawia za takim stanowiskiem
— według jego opinii — jednaki obowiązek wierności i służby dla dobra narodu i wszystkich jego członków. Nie było przecież rzeczą przypadku — pisze Młynarski — że walki o wolność obywatelską i walki
o wolność narodów zaczęły się w XIX wieku. Hasło „za naszą i waszą
wolność” wyrażało syntezę dążeń demokratycznych i nacjonalistycznych. „Gdzie nie ma równości wobec prawa, kooperacja jest możliwa
tylko jako kooperacja przymusowa”15. Dopiero zrównanie jednostek
wobec prawa i przepojenie ustroju nacjonalizmem pozwoliły na urzeczywistnienie w skali dotąd nieznanej zasady kooperacji mas w imię
interesu oraz obowiązku narodowego. Zanika wówczas podział na
rządzących i rządzonych, a społeczeństwo staje się „organizacją świadomego współdziałania”, zamiast jak dotychczas mechaniczną sumą
poddanych. Słusznie zauważył Leszek Gawor, że Młynarski „stara się
dowieść, wykorzystując swój podstawowy schemat dziejowy — mechanizm walki indywidualizmu z uniwersalizmem — iż nacjonalizm
jest najwyższym stopniem indywidualizmu”16.
Warto odnotować, że według licznych badaczy, geneza narodów Europy przypada na okres średniowiecza. Zob. A. Kłoskowska: Kultury narodowe u korzeni.
Warszawa 1996, s. 52. Formułuje się i takie opinie, że początki narodów przypadają
na koniec XVIII i początek XIX wieku.
13
J. Brzoza [F. Młynarski]: Zagadnienie polityki niepodległości. Kraków 1911,
s. 48.
14
F. Młynarski: Człowiek w dziejach…, s. 132.
15
Ibidem, s. 134.
16
L. Gawor: Myśliciele mało znani…, s. 215.
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Wizja przyszłości cywilizacji
Przez cały XIX wiek państwo górowało nad narodem, dopiero
w pierwszej połowie XX wieku relacja ta uległa zmianie. Powoli
odwraca się karta historii i naród zdobywa stanowisko nadrzędne
wobec państwa. Widać już rysy — pisze Młynarski — nowej formy
nacjonalizmu, która będzie jedną z głównych idei następnych lat.
Logika postępu dziejowego jest — według autora Człowieka
w dziejach — racjonalna, natomiast irracjonalna z powodu masy.
Irracjonalność prowadzi do osiągnięcia celów niezamierzonych17 i nieprzewidzianych przez jednostki. Ówczesny kryzys demokracji parlamentarnej doprowadził do dyktatur i totalitaryzmu w niektórych
państwach, a niezamierzonym efektem tych zmian będzie — zdaniem Młynarskiego — dominacja narodów nad państwami w imię
postępu. Zapisze się jedna z piękniejszych kart w dziejach ludzkości,
gdy narody zdobędą charakter „osobowości prawno-konstytucyjnej”,
nadrzędnej w stosunku do państwa i będą realizować postulat indywidualizmu: władzy pochodzącej z narodu i „przez naród służącej
narodowi”18. Państwo stanie się organem wykonawczym w służbie
zwierzchnictwa narodu. Nacjonalizm pozwoli na rozwój indywidualności ludzkiej, jej sił twórczych. Sens dziejów ludzkości polega — zdaniem Młynarskiego — na wyzwoleniu człowieka. Przyszłość należy do
syntezy indywidualizmu z uniwersalizmem, jaką może dać nacjonalizm przyszłości, czyniąc państwo „organem” narodu. Nacjonalizm tak
ujęty „zapewnia: zgodnie z uniwersalizmem prymat moralny narodu
nad jednostką, a równocześnie przez jej prymat logiczno-genetyczny
przed narodem nie prowadzi do gaszenia »iskry Bożej« w człowieku,
jako twórczym podmiocie dziejów”19.
Należy zauważyć, że Młynarski przyznaje nacjonalizmowi XIX wie
ku istotny wkład w ruch wyzwoleńczy, który przyczynił się do przekształcenia mapy Europy w państwa narodowe oraz wprowadził poPodobne stanowisko zajmuje I. Kant, który w swej filozofii dziejów opierał się
na przekonaniu, że bieg wydarzeń z punktu widzenia jednostek wydaje się przypadkowy, natomiast w istocie okazuje się procesem prawidłowym, jeśli rozpatrywać go
z punktu widzenia ludzkości jako całości. Również według G.W.F. Hegla jednostka,
realizując własne interesy, wypełnia zarazem fragment historycznego planu, choć
sama jednostka nie zdaje sobie z tego sprawy, że jej indywidualne tendencje pokrywają się z tendencją dziejową.
18
F. Młynarski: Człowiek w dziejach…, s. 139.
19
Ibidem, s. 143.
17
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jęcie narodu do prawa międzynarodowego. Zmiany te dokonały się
jednak za cenę „sprzymierzenia” się z doktryną państwa suwerennego, pojmowanego uniwersalistycznie, co prowadziło do powstania
totalitaryzmu. Nacjonalizm XIX wieku nie miał w sobie pierwiastków
twórczych ani nie potrafił przyciągnąć mas. Dlatego nadszedł czas na
rewizję jego założeń, a ta — według Młynarskiego — dokonała się
w pierwszej połowie XX wieku. W przyszłości narody zdobędą prymat
nad państwem, sprowadzając je do roli organu wykonawczego. Tę
przyszłą formę nacjonalizmu określa Młynarski mianem nacjokratyzmu. Jego postulatem jest reorganizacja społeczeństw, prowadząca do
przyznania narodom wewnętrznej suwerenności nad państwami narodowymi. Młynarski uważa, że takie zmiany doprowadzą nie do osłabienia, lecz do wzmocnienia „spoistości” wewnętrznej społeczeństw,
jak też do podniesienia ich ducha wierności i służby dla dobra narodu. Państwo jest bowiem — zdaniem Młynarskiego — organizacją
przymusową, a narody są zrzeszeniami dobrowolnymi; stąd ich przewaga. Naród powstaje przez zbudzenie się w człowieku świadomości,
że ma wspólne z resztą społeczeństwa pochodzenie, język, tradycję,
jak też „wspólne uczucia i ambicje tworzenia”. Fundamentem narodu — pisze Młynarski — jako pojęcia, jest moralność narodowa,
równająca zarówno rządzących, jak i rządzonych, bogatych i biednych. A wszystko to ze względu na służbę i wierność w interesie
dobrobytu i kultury duchowej własnego narodu. Moralność narodowa
sprawi, że masy będą pełnić służbę z poczucia powinności, a nie
ze strachu. Zbudzenie się poczucia obowiązku działania dla dobra
własnego narodu stanowi „sprawę indywidualną”, duchową, twórczą
osobowości ludzkiej. Potwierdza to opinię — pisze Młynarski — że
narodu nie można pojmować uniwersalistycznie, jako całości danej
z natury i mającej prymat przed uspołecznioną jednostką. Również
pierwszeństwo interesu narodowego przed interesem jednostki musi
się wywodzić z „aktu wolnej woli” człowieka, z jego decyzji. Naród
jako zrzeszenie dobrowolne nie może być czymś danym z góry niezależnie od woli jednostki. Na takim pojmowaniu narodu zbudowany
nacjonalizm przyszłości — nazwany przez Młynarskiego nacjokratyzmem — ma być syntezą indywidualizmu oraz uniwersalizmu.
Zgodnie z uniwersalizmem zapewnia prymat moralny narodu przed
jednostką. Naród jako wspólnota20 w naturalny sposób skłania do
służby na jej rzecz. Wolność polityczna w ustroju przyszłości powinWarto dodać, że można zauważyć zbieżność poglądów Młynarskiego z koncepcją J.G. Herdera, który zestawił naród z rodziną, by uzmysłowić, jak ważna to jest
wspólnota.
20
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na polegać na „homokratycznej praworządności”, sprawowanej przy
równości moralnej członków narodu, równości wobec prawa, równości
w oddziaływaniu na życie państwa oraz kontroli i odpowiedzialności
władzy przed reprezentacją narodu. Zdaniem Młynarskiego, ludzkość
wcześniej lub później pójdzie tą drogą, gdyż taki jest „duch dziejów”,
to stopniowe wyzwalanie człowieka stanowi przeznaczenie naszej
cywilizacji. Przyszłość urzeczywistni zasadnicze prawo moralne każdej jednostki ludzkiej do udziału w repartycji dochodu społecznego.
Jedynie nacjokratyzm — pisze Młynarski — wskazuje właściwą drogę naszej cywilizacji, gdyż docenia indywidualność ludzką, wspiera inicjatywę twórczą, zapewnia sprawiedliwość społeczną i wolność
człowieka. Nacjokratyzm był — według Młynarskiego — jedyną drogą do wolności i suwerenności.
Diagnoza stanu cywilizacji zachodniej pierwszej połowy XX wieku postawiona zarówno w sferze duchowej, jak i w obszarze społeczno-politycznym zapowiada, według Młynarskiego, głęboki kryzys.
Dramat Europy wszakże nie polega na całkowitym jej unicestwieniu,
lecz na przechodzeniu chwilowego obniżenia poziomu jej kultury
— podobnie kryzys interpretował na przykład Florian Znaniecki.
Osadzenie owego kryzysu w szerszych ramach historiozoficznych —
co charakterystyczne dla myśli Młynarskiego — jako elementu procesu historycznego o dającym się odczytać kierunku, wskazuje, że cywilizacja zachodnia stoi u progu korzystnych zmian, które prowadzą
ją w stronę panowania indywidualizmu.
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Nie wiem, czy wprowadzając do dyskursu o filozofii polskiej poglądy Rosjan i Białorusinów, nie zostanę zaliczony do Polaków „drugiego
sortu” albo tych o „mentalności najeźdźców”. Wszak aktualna polityka wchodzi wszędzie, może więc wejść także do filozofii… Spróbuję
jednak fenomenologicznie „wziąć ją w nawias” i poinformować państwa o tym, jak nas, a może raczej: nasz intelektualny dorobek, widzą ludzie mówiący i piszący po rosyjsku.
Niedawno odbyłem pierwszą (i pewnie ostatnią) służbową podróż
do Petersburga. Jednym z jej elementów był pobyt w Carskim Siole
(które dziś nazywa się Puszkino) i wizyta w słynnym liceum, do
którego uczęszczał wielki poeta i inne rosyjskie osobistości, które za* Referat wygłoszony na Seminarium Filozofii Polskiej w Katowicach, we wrześniu 2016 roku.
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pisały się w XIX-wiecznej historii nie tylko tego kraju. Jednym z najciekawszych fragmentów z pietyzmem przygotowanej ekspozycji jest
biblioteka szkolna. Za czasów poety znalazło się w niej sporo książek
obcojęzycznych: angielskich, francuskich i włoskich było razem 169,
niemieckich — 74, w języku greckim i po łacinie — 37, a książek
polskich było aż 68! Proporcja zupełnie przyzwoita, biorąc pod uwagę
czas i okoliczności… W ten sposób utwierdziłem się w przekonaniu,
że — bez względu na uwarunkowania polityczne — Rosjanie zwykle
interesowali się polską literaturą i kulturą.
Przekonanie takie powziąłem rok wcześniej, kiedy jedno z krakowskich wydawnictw podjęło się przygotowywania Wyboru pism
Mariana Massoniusa (1862—1945). Ten Polak po matce, Białorusin
po ojcu, oficerze armii carskiej, wychowany w Nowogródczyźnie
i Mińsku, gdzie chodził do gimnazjum, był — jak wiadomo — czołowym przedstawicielem drugiego pokolenia polskich pozytywistów.
Po studiach w Petersburgu, Warszawie, Berlinie i Lipsku został poproszony o to, by poinformować Rosjan o polskiej myśli filozoficznej.
Przygotował więc obszerne 100-stronicowe opracowanie pt. Fiłosofija
u Poliakow, które ukazało się w rosyjskojęzycznej wersji książki
Ueberwega i Heinzego pt. Zwięzły zarys historii filozofii nowożytnej
(w roku 1890). Warto dodać, że artykuł ten po raz pierwszy ukaże
się w polskim przekładzie, we wspomnianym Wyborze pism, oraz że
— o ile mi wiadomo — jest to do dziś jedyny tak obszerny rosyjski
tekst o filozofii polskiej.
Pracując nad wstępem do zapowiedzianego Wyboru…, nawiązałem kontakt z Petersburskim Uniwersytetem Państwowym, a duch
Massoniusa sprawił, że współpraca ta nabrała realnych kształtów. Wielka w tym zasługa Pani Profesor Valentyny Dianovej21,
która od lat zajmuje się myślą polską; naszą filozofią kultury,
teorią cywilizacji oraz dorobkiem bliskich mi myślicieli: Feliksem
Konecznym (1862—1949) i Marianem Zdziechowskim (1861—1938).
Korespondencja z Profesor Dianovą zaowocowała tym, że zaczęły do mnie docierać artykuły z Rosji i Białorusi, których autorzy
nie tylko wykazują dobrą znajomość naszej refleksji filozoficznej
i społecznej, lecz także podejmują jej interpretację w swoim kręgu
kulturowym. Tekstów uzbierało się 14! Postanowiłem więc wydać
je w jednym tomie22, opatrując krótkim komentarzem, aby polski
czytelnik, zwłaszcza ten, który zajmuje się rodzimą filozofią, miał
21
Walentyna M. Dianowa, profesor w Katedrze Kulturologii, Filozofii Kultury
i Estetyki Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego.
22
Zob. Myśl polska w obszarze rosyjskojęzycznym. Red. J. Skoczyński. Kraków
2016.
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świadomość, że cieszy się ona zainteresowaniem za naszą wschodnią
granicą; niekiedy stanowi punkt odniesienia dla myśli i samowiedzy
rosyjskiej czy rosyjskojęzycznej. Nie badałem, jak ta sprawa wygląda
na Zachodzie…
Imponujący jest wachlarz tego zainteresowania — zarówno czasowy, jak i przestrzenny. Dla przykładu — rosyjscy badacze sięgają do
historiografii polskiej myśli filozoficzno-społecznej od jej początków;
szczególnie interesują się filozofią nowożytną — wiekami XVIII, XIX
i XX, oraz współczesnymi zjawiskami — jak na przykład „estetyka
muzyczna” Krzysztofa Pendereckiego. „Przestrzeń” tych rozważań też
jest różnorodna i bogata; poza filozofią systematyczną są tam teksty
o mesjanizmie, fenomenie Witkacego, filozofii historii, kultury, cywilizacji, o historiografii filozoficznej, estetyce, sztuce; wreszcie rozważania charakterologiczne o Polakach i Rosjanach…
Nie przesądzając o kształcie recepcji tej książki w Polsce, chciałbym zwrócić uwagę na niektóre wątki, czytelne dla mnie — redaktora publikacji. Po pierwsze, polska myśl filozoficzna i społeczna jest
prezentowana i oceniana przez pryzmat „kulturologii”, („kulturaliz
mu”), czyli stanowiska określanego u nas jako „filozofia kultury”
(Sołonin23, Dudnik24). Ten punkt widzenia obecny jest w kilku tekstach dotyczących zarówno historii filozofii, filozofii społecznej, jak
i teorii cywilizacji. „Kultura” jest swego rodzaju motywem przewodnim, kluczem rosyjskojęzycznej recepcji myśli polskiej, co wiąże się
z faktem, że Rosja to kraj transkontynentalny, euroazjatycki, wielo
kulturowy, a ten fakt jej mieszkańcy uznają za wartość dodatnią;
inaczej niż w Polsce, gdzie wielokulturowość („multikulti”) to ostatnio
wartość ujemna. Rosjanie mają też świadomość, że w takiej sytuacji
trudniej budować własną tożsamość kulturową, ta bowiem staje się
wypadkową wielu kultur i wymaga uwzględnienia rozmaitych punktów widzenia.
Drugi wątek to dzieje filozofii polskiej, które chcą poznawać, ale
nie mają do tego odpowiednich źródeł. Dowodem są dwa teksty
o Marianie Massoniusie i znamienne zdanie w jednym z nich, doty
czące jego obszernego artykułu w książce sprzed 120 laty: „[…] do
dziś opracowanie to zachowuje wartość poznawczą i pozostaje jedy23
Jurij Sołonin (1941—2014), profesor Petersburskiego Uniwersytetu Państwo
wego, autor prac o filozofii europejskiej i myśli rosyjskiej.
24
Siergiej Dudnik, dyrektor Instytutu Filozofii Petersburskiego Uniwersytetu
Państwowego, zajmuje się współczesną myślą rosyjską, filozofią kultury, marksiz
mem i neomarksizmem. Tekst obu autorów: J. Sołonin, S. Dudnik: Filozofia i teoria
kultury w Polsce XIX—XX wieku. Pierwszy raz opublikowany w książce Filosofiâ
kuľtury. Stanovlenie i razvitie. Sankt Petersburg 1998.
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nym wartościowym źródłem rosyjskojęzycznym dla badaczy filozofii
polskiej. Żaden badacz zajmujący się historią filozofii polskiej i słowiańskiej nie może pominąć szkicu M. Massoniusa czy go bagatelizować. Bez wątpienia opracowanie to zachowa swoją wartość i w przyszłości” (Szalkiewicz25). Drugi tekst o naszym filozofie dotyczy jego
krytyki idealizmu transcendentalnego Kanta. Autorka (Adamiejko26),
wywodząca się z Białorusi, kładzie nacisk na szeroki, europejski —
a nie tylko polski — wymiar tej krytyki, o czym trudno przeczytać
w piśmiennictwie rodzimym.
Wschodnich sąsiadów interesują także poszczególne zjawiska
z dziejów naszej myśli filozoficznej i społecznej. Jednym z nich jest
mesjanizm, który w prezentowanym tu zbiorze ukazuje ideową sytuację trzech krajów: Rosji, Polski i Ukrainy „w świetle idei mesjanicznej” (Brodski27). Przyznam, że dawno nie czytałem tak wnikliwej
analizy współczesnej mentalności trzech wielkich społeczeństw, na
którą znaczny wpływ miała epoka romantyczna. Okazuje się bowiem,
że w myśleniu mesjanicznym nie byliśmy ani nie jesteśmy sami;
zarówno jeśli chodzi o chęć wprowadzenia w świecie ładu moralnego — „nowej, niepaństwowej formy zjednoczenia ludzi”, jak i ze
względu na fakt, że „we wszystkich trzech przypadkach idea ta była
wynikiem […] psychotraumatycznych okoliczności i spełniała funkcję
kompensacyjną”28. Sądziłem dotąd, że mesjanizm zakłada narodowy
ekskluzywizm; dowiedziałem się, że może być antidotum na izolacjonizm…
Aspekt porównawczy uruchomiony został również w tekście na
temat obrazu człowieka w kulturze rosyjskiej i polskiej (Babajewa).
Ta ciekawa analiza charakterologiczna przeciwstawia sobie „rosyjską
cierpliwość i polski honor” oraz konsekwencje tego — na poziomie
rzeczywistości i mitów. Często leżą one u podstaw wzajemnej niechęci, ale też „mogą pod wieloma względami sprzyjać rozwojowi
Wiaczesław Szalkiewicz, profesor Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego;
historyk filozofii, autor prac na temat białoruskiej myśli politycznej i społecznej.
Por. W. Szalkiewicz: Marian Massonius jako historyk filozofii polskiej. „Filosofiâ
i speciaľnye nauki. Naučnyj žurnal” 2008, nr 4.
26
Jelena Adamiejko, pracownik Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej
w Mińsku. Por. J. Adamiejko: Krytyka systemu transcendentalnego idealizmu I. Kanta
w filozofii agnostycyzmu nowokrytycznego M. Massoniusa. „Filosofiâ i speciaľnye nauki. Naučnyj žurnal” 2014, nr 3.
27
Aleksander Brodski, profesor w Katedrze Etyki Petersburskiego Uniwersytetu
Państwowego; badacz historii filozofii rosyjskiej, teorii idei i filozofii sztuki.
28
A. Brodski: Kto wstąpi na górę Pana?. „Veče. Žurnal russkoj filosofii i kuľtury” 2015, nr 27.
25
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pozytywnych relacji”, pewne bowiem „wyjątkowe cechy mentalności
umożliwiają głębsze zainteresowanie i chęć wzajemnego poznania”29.
Szczegółowym zjawiskiem naszej filozofii, żywo interesującym
Rosjan, jest Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy) — carski oficer
„Pawłowskiego Pułku Gwardii”, którego zapasowy batalion rozpoczął
rewolucję październikową, a jego samego zrewoltowani żołnierze wybrali na swego dowódcę (Golik30). Rewolucyjny epizod zaważył nie
tylko na twórczości pisarskiej Witkacego, ale również na nowatorskim kształcie teatru, jakim proponował zastąpić teatr tradycyjny.
Zdeformowana przez rewolucję rzeczywistość społeczno-polityczna
Rosji stała się dla dramaturga i pisarza impulsem do deformowania rzeczywistości teatralnej, niebędącej w stanie ukazać Czystej
Formy ani budzić „metafizycznego niepokoju” czy rozjaśniać Wiecznej
Tajemnicy Istnienia. Inspiracją dla niego okazali się rosyjscy lewicowi dramaturdzy, historycy i teoretycy teatru.
Polska myśl filozoficzna i społeczna jest dla badaczy rosyjskich
punktem odniesienia analiz porównawczych; szczególnie jeśli chodzi
o wiek XX. Szukają oni podobieństw, różnic, inspiracji; słowem —
wchodzą z nami w intelektualny dyskurs. Dla przykładu: punktem
wyjścia refleksji o filozofii historii oraz teorii cywilizacji jest pisarstwo
Feliksa Konecznego zestawione z dorobkiem rosyjskich historiozofów:
Trubeckiego i Danilewskiego (Dianowa31). Cała trójka umieszczona
została w szerokim kontekście — zarówno antycznym (Herodot),
jak i współczesnym (Toynbee, Huntington). Interesujące są „paralele znaczeniowe”, na które polscy badacze rzadko zwracają uwagę,
choć dopiero na ich tle można mówić o oryginalności naszych autorów. Podobnie jest z dorobkiem dwu wybitnych socjologów: Floriana
Znanieckiego i Pitirima Sorokina (Prozierski32), których naukowa
działalność miała wymiar światowy; obaj przyczynili się do przezwyciężenia w socjologii paradygmatu pozytywistycznego, obaj też
29
Anna Babajewa, profesor Wydziału Filozofii Rosyjskiego Uniwersytetu
Państwowego (filia w Woroneżu); autorka prac z zakresu kultury, religii i przemian
społecznych. Por. A. Babajewa: Obraz człowieka w kulturze polskiej i rosyjskiej: rosyjska cierpliwość i polski honor. „Studia Culturae” 2013, nr 16, s. 25—32.
30
Nadieżda Golik, profesor Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego; zajmuje się etyką, filozofią kultury i edukacją humanistyczną. Por. N. Golik: Stanisław
Ignacy Witkiewicz w Rosji. „Studia Culturae” 2013, nr 16, s. 32—38.
31
Zob. V. Dianowa: Filozofia historii Feliksa Konecznego. „Filosofskoe obrazovanie. Vestnik Assotsiatsii filosofskih fakul’tetov i otdelenij” 2015, nr 1, s. 154—164.
32
Wadim Prozierski, profesor w Instytucie Filozofii Petersburskiego Uniwersytetu
Państwowego; autor prac z historii estetyki i ekologii. Por. W. Prozierski: Fenomen
kultury w koncepcjach Floriana Znanieckiego i Pitirima Sorokina. „Studia Culturae”
2013, nr 16, s. 128—135.
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ugruntowali pozycję „socjologii rozumiejącej”, a dokładniej — „socjologii kultury”. Jakkolwiek nie zgadzali się w kwestiach szczegółowych
i toczyli z sobą spory naukowe, warto pamiętać, że Sorokin w roku
1964 zastąpił Znanieckiego na stanowisku prezesa Amerykańskiego
Towarzystwa Socjologicznego, które Polak piastował przez 10 lat.
Wpływ obu myślicieli na kształt współczesnej socjologii, choć nie tylko, jest bezdyskusyjny.
Osobny nurt w rozważaniach badaczy rosyjskojęzycznych zajmuje historia filozofii; w tym względzie na uwagę zasługują dwa
teksty: o Władysławie Tatarkiewiczu i Andrzeju Walickim. Wydanie
w Permie w roku 2000 rosyjskiego przekładu naszej Historii filozofii
stało się okazją do rozważań nad dorobkiem, warsztatem i koncepcją
nie tylko historiografii filozoficznej Tatarkiewicza, ale również nad
jego wizją rozwoju filozofii jako nauki oraz dyscyplin pokrewnych —
etyki i estetyki (Kwaskow33). I choć autor wytyka Tatarkiewiczowi
brak zainteresowania myślą rosyjską, docenia warsztat polskiego
uczonego, wskazując na jego miejsce w kulturze powszechnej, natomiast rosyjski przekład dzieła uznaje za „wkład w rozwój polsko-rosyjskich związków naukowych”.
Drugą osobą — choć dla Rosjan pierwszą, ze względu na podejmowaną problematykę — jest Andrzej Walicki, którego książki o filozofii rosyjskiej, znane w całym świecie, w Rosji zaczęły się ukazywać
dopiero okresie pierestrojki. Autor obszernego eseju, drukowanego
wcześniej w czasopiśmie „Kronos” (Maslin), zwraca uwagę, że prace
Walickiego w niczym nie ustępują rozprawom, a niekiedy przewyższają publikacje uczonych radzieckich, i od lat tworzą na Zachodzie
„korzystny obraz rosyjskiej kultury filozoficznej”. Następnie przywołuje najważniejsze z nich, poświęcając każdej obszerny komentarz.
Książki te określa mianem „wielkich”, opartych na „oryginalnej metodologii”, a przede wszystkim „wiarygodnych pod względem historycznym”. Walicki upowszechnił przekonanie, że „filozofia rosyjska
jest organiczną częścią ogólnoeuropejskiej myśli filozoficznej i dlatego
może i powinna być rozpatrywana w związku z nią, a nie w opozycji
do niej”34. Autor eseju podkreśla szczególne zainteresowanie polskieWładimir Kwaskow (1944—2014) kierował Katedrą Filozofii w Państwowym
Uniwersytecie Medycznym w Permie; zajmował się historiografią filozofii i typolo
gią poznania filozoficznego. Por. W. Kwaskow: O Władysławie Tatarkiewiczu i jego
koncepcji rozwoju nauk filozoficznych. V: Antičnaâ i srednevekovaâ filosofiâ. Perm
2000.
34
Michaił Maslin, profesor w Katedrze Filozofii Rosyjskiej Moskiewskiego
Uniwersytetu Państwowego; historyk myśli rosyjskiej. Por. M. Maslin: Andrzej
Walicki jako historyk filozofii rosyjskiej. „Kronos” 2015, nr 35, t. 4.
33
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go historyka rosyjską filozofią prawa, której przedstawiciele „zabiegali o to, by walka polityczna odbywała się w wyraźnych granicach
prawa”; wedle zasady, „zgodnie z którą rozstrzygnięcia prawne nie
mogą być zależne od »interesu politycznego«, albowiem to prawo
dyktuje reguły dla polityki, a nie odwrotnie”35. Poglądy te głoszono
w Rosji jeszcze przed rewolucją, choć w rzeczy samej mają one walor
ponadczasowy. „Walicki jako historyk myśli rosyjskiej wypracował
samodzielną, niejednostronną, za to całościową wizję historyczno-filozoficznego rozwoju Rosji”36. Zdanie to jest niewątpliwie wyrazem
uznania rosyjskiej historiografii filozoficznej dla polskiego badacza.
Na osobną uwagę zasługują teksty poświęcone estetyce. Tu na
czoło wysuwa się artykuł o Romanie Ingardenie i jego analizie strukturalnej fenomenu estetycznego (Akindinowa37). Autorka przywołuje rozważania filozofa o dziele literackim, malarskim, muzycznym
i architektonicznym, zwracając uwagę na filozoficzny kontekst tych
rozważań; wszak podejmowali je egzystencjalista Martin Heidegger
oraz neokantyści Hermann Cohen i Ernst Cassirer. Ponadto zwraca
uwagę na wcześniejsze afilacje rozważań filozofa, sięgające średniowiecza, renesansu czy reformacji. Podkreśla, że „analiza fenomenologiczna” Ingardena „pozwala uchwycić w dziejach kultury artystycznej
pewną prawidłowość” — formy i gatunki sztuki rodzą się i konkretyzują przez słowo, dzięki któremu nie tylko zyskują „samowiedzę i autonomię”, lecz także kreują „nowe metody twórczości artystycznej”,
przekraczające możliwości języka.
W kręgu estetyki mieści się interesująca analiza porównawcza
stylu barokowego, jaki się wykształcił w Petersburgu i w Polsce
(Ustjugowa38). Styl petersburski ma wyraźnie charakter imperialny
i świecki; dominuje w pałacach i rezydencjach. Polski barok w przeważającej mierze jest związany z architekturą kościelną i służy
wyrażeniu treści religijnych. W Rosji styl ten pojawił się dopiero
pod koniec XVII wieku, stając się pomostem między średniowieczem i czasami nowożytnymi. W Polsce był następstwem stylu reIbidem.
Ibidem.
37
Tatiana Akindinowa, profesor w Państwowym Uniwersytecie Petersburskim;
zajmuje się filozofią, estetyką i badaniami nad światopoglądem. Por. T. Akindinowa:
Romana Ingardena analiza strukturalna fenomenu estetycznego w kontekście badań
nad historycznym rozwojem form artystycznych. „Studia Culturae” 2013, nr 16,
s. 8—15.
38
Jelena Ustiugowa, profesor Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego; autorka publikacji z zakresu filozofii sztuki i historii estetyki. Por. J. Ustiugowa:
Dialog w kontekście baroku: Sankt Petersburg — Polska. „Studia Culturae” 2013,
nr 16, s. 157—164.
35
36
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nesansowego, reformacji i kontrreformacji. Barok petersburski jest
poszukiwaniem „tożsamości narodowej w europejskim kontekście” —
nasz barok stał się wyrazem tożsamości budowanej na fundamencie
religijnym. Wspólne obu stylom są: teatralność budowli, ich dekoracyjny charakter, iluzjonizm, gra świateł i cieni, ceremonialność
oraz sztuczny patos. Barok w Rosji okazał się stylem krótkotrwałym
i przejściowym (rychło zastąpił go klasycyzm); w Polsce trwał i oddziaływał znacznie dłużej.
W rozważaniach Rosjan nie mogło zabraknąć miejsca dla muzyki
i jej teorii, której symbolem jest Krzysztof Penderecki, uważany przez
nich za jednego z „głównych przedstawicieli kultury muzycznej awangardy”; jest zaliczany do grona najwybitniejszych muzyków i teoretyków sztuki XX wieku (Konanczuk). Bezsporne osiągnięcie „drugiej
awangardy” muzycznej (1946—1968), czyli sonoryka, „wywalczyła sobie status kategorii myślenia muzycznego”. Penderecki poświęca temu
zjawisku wiele uwagi, co sprawia, że jego muzyka „jest na wskroś filozoficzna”. Rozmaite płaszczyzny sonoryki powodują, że stała się ona
estetycznym fundamentem współczesnej twórczości muzycznej — jej
istotą i syntezą. Zjawiska i instytucje muzyczne w Polsce, takie jak
Warszawska Jesień czy Studio Eksperymentalne Polskiego Radia,
są „ośrodkami sztuki współczesnej, dzięki którym Rosja miała możliwość zapoznania się z awangardą muzyczną”39. W kontekście tej wypowiedzi trudno się dziwić, że Krzysztof Penderecki został uhonorowany profesurą aż dwu uczelni — Konserwatorium Petersburskiego
i Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego.
Zainteresowanie Rosjan i Białorusinów polską myślą filozoficzną
i społeczną nie ogranicza się wyłącznie do historiograficznej retrospekcji, czego wyrazem jest tekst na temat „obrazu współczesności” w ujęciu filozofów naszych narodów (Markow). W obszernym,
wnikliwym eseju na ten temat jest mowa o aktualnych i przyszłych
problemach regionu i świata, o kondycji społeczeństw postkomunistycznych, mentalności mieszkańców tej części Europy, kulturach
„lepszych” i „gorszych”, o miejscu dla „obcego” i „innego” w świadomości narodowej tych społeczeństw, wreszcie o ich resentymentach
i formach protestu. Autor zastanawia się nad „misją intelektualistów
w społeczeństwie postkomunistycznym”, które weszło w fazę „rewolucji negatywnej”, kiedy mentalność społeczeństw Europy Wschodniej
okazała się „tak odmienna i trwała”. Młode pokolenia, niepamiętające
Swietłana Konanczuk, docent w Petersburskim Uniwersytecie Państwowym;
zajmuje się estetyką teoretyczną i eksperymentalną. Por. S. Konanczuk: Krzysztof
Penderecki i estetyka muzyczna XX wieku. „Studia Culturae” 2013, nr 16, s. 70—75.
39
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doświadczeń ojców i dziadów, gotowe są do protestów i podejmowania
ryzyka. A skoro ze świata nie usunięto na trwałe zła, przemocy czy
ubóstwa, trudno oczekiwać zaproponowania jakiegoś „nowego rozumnego porządku”, za którym stałaby prawda filozoficzna, oderwana
od rzeczywistości współczesnego świata. Diagnoza współczesności,
charakterystyka społeczeństwa przyszłości to ważne zagadnienia aktualne „dla Polski i Rosji”, wymagające ideowej reorientacji i trzeźwego namysłu, a przede wszystkim nowego stawiania problemów,
co znaczy, że „należy wyrzec się mesjanizmu”. „Filozofia musi uznać
niejaką różnorodność rozumu w skali światowej, który zadowala się
nie prawdą całkowitą, ale prawdą pod pewnym względem potrzebną,
żeby żyć i kierować sobą”40. Przypominam, że wątek mesjaniczny
powraca w tych rozważaniach już któryś raz, co powinno dawać do
myślenia… W trakcie lektury tego ciekawego tekstu przypomniały
mi się opinie polskich autorów z przełomu XIX i XX wieku, którzy
podkreślali, że Rosjanie w swym filozoficznym myśleniu prezentują
większy realizm niż Polacy…
Kończę tę pobieżną prezentację wypowiedzi naszych wschodnich
sąsiadów na temat filozofii polskiej kilkoma uwagami. Najbardziej
oczywista jest ta, że wykazują oni chęć dialogu z polską myślą filozoficzną i społeczną. Po wtóre, że myśl ta jest dla nich swoistym,
lecz wcale nie marginalnym punktem odniesienia; wszak kiedyś —
szczególnie w czasach Związku Radzieckiego — była ich „oknem na
świat”. Po trzecie, niektóre zjawiska czy kwestie filozoficzne są nam
wspólne i pozostają trudne do zrozumienia, jeśli się nie uwzględni
stanowiska drugiej strony. Po czwarte, zawiłości i komplikacje historycznopolityczne między naszymi krajami nie obciążają nadmiernie refleksji filozoficznej, dążącej do bezstronności, merytoryczności
i odrzucenia paternalizmu, na który jesteśmy tak wrażliwi. Po piąte,
Rosjanie i Białorusini nie tylko potrafią docenić polską myśl, ale też
nie kryją swego dla niej zrozumienia, a niekiedy podziwu. Uwag
mogłoby być drugie tyle, ale nie wyręczajmy Czytelnika…
Rozpoczynałem ten krótki przegląd piśmiennictwa rosyjskojęzycznego (wszak nie uwzględniłem Litwy ani Ukrainy, gdzie też piszą
po rosyjsku!) na temat polskiego dorobku intelektualnego od uwagi
stricte politycznej i, niestety, muszę zakończyć w podobnym duchu.
Podczas pobytu w Petersburgu koledzy Rosjanie podarowali mi kilka
wartościowych książek, które — by nie obciążać mego bagażu —
40
Borys Markow, profesor Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego;
autor prac z zakresu historii filozofii, antropologii i teorii bytu. Znawca myśli
F. Nietzschego. Por. B. Markow: Obraz współczesności w pracach filozofów polskich
i rosyjskich. „Studia Culturae” 2013, nr 16, s. 94—107.
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włożyli do kopert, zaadresowali i wysłali do Krakowa. Po miesiącu
oczekiwania otrzymuję od nich informację, że przesyłki wróciły do
nadawcy, z adnotacją „adresat nieznany” i pieczątką poczty krakowskiej, na której jest data i numer urzędu. Przesyłki zwrócono, ponieważ… były zaadresowane cyrylicą. Do dziś nie wiem dlaczego? Czy
tak głęboko sięgają skutki „dobrej zmiany” w naszym kraju? Czy też
w byłej stolicy Polski, mieście najstarszego uniwersytetu, nie znalazł
się na poczcie ani jeden człowiek, który zna język rosyjski? Kiedy nadawca powtórnie zaadresował przesyłkę alfabetem łacińskim, książki
doszły. Zaznaczam, że wszystkie moje listy do Rosjan, adresowane
łacinką, dochodzą bez przeszkód.
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Człowiek i jego prawa
w ujęciu Mieczysława A. Krąpca*

Man and His Rights According to Mieczysław A. Krąpiec
Abstract: The aim of this article is to present the philosophical conception of man
formulated by M.A. Krąpiec, one of the foremost representatives of existential
Thomism. This conception is shown within the context of the philosophical foundations of social and political life. It is justified by the fact that man is the real purpose
and subject of political activity. However, the understanding of politics depends on
the understanding of man; from this perspective man appears as a person — an independently existing subject, comprising a unity of body and soul and endowed with
intellectual cognition and free will. Such a person expresses him-/herself most fully
through acts of decision; in these acts, as well as in acts of cognition and love, the
human person transcends nature and society. This attests to the particular dignity
of the human person and points to the fact that every human person has inherent
inalienable rights.
Keywords: Mieczysław A. Krąpiec, man, person, body, soul, human rights

Zagadnienia wstępne
W filozoficznej refleksji nad sferą społeczno-polityczną nie sposób
uciec od pytania o to, kim jest człowiek. Rozumienie bytu ludzkiego
* Artykuł ten stanowi przeformułowany rozdział II pracy magisterskiej autora,
zatytułowanej „Człowiek, społeczeństwo, państwo w myśli o. M.A. Krąpca”, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Kautego. Katowice UŚ 2011.
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warunkuje bowiem w dużej mierze wizję społeczeństwa, państwa
i działalności politycznej1. Nietrafne, redukcjonistyczne pojmowanie
człowieka skutkuje powstawaniem rozmaitych ideologii, stojących
nierzadko u podstaw systemów totalitarnych2. Dlatego też nie można
przecenić roli refleksji filozoficznej w życiu człowieka. Choć filozofia
jest zasadniczo dziedziną poznania teoretycznego, to jednak jej ustalenia rzutują w sposób bardzo głęboki na działania praktyczne człowieka, i to zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym3.
Rzetelnie i odpowiedzialnie uprawiana filozofia jest — według słów
Mieczysława A. Krąpca, którego refleksja antropologiczna zostanie
w niniejszym artykule przybliżona — „zdolna dostarczyć intelektualnych podstaw […] prowadzenia prawdziwie ludzkiego, rozumnego,
a zarazem wolnego życia”4, zatem „może stać się podstawą światopoglądu, życia i kultury jednostki, a zarazem całych społeczeństw”5.
W ciągu wieków różni myśliciele, opierając się na ogólnym rozumieniu człowieka i świata, formułowali wielorakie koncepcje życia
zbiorowego. Wiele z nich, pomimo zmieniających się warunków i in1
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Arystotelesa: „Kto z należytą starannością chce się zająć zagadnieniem najlepszego ustroju, musi przede wszystkim
określić, jakie życie najbardziej godne jest pożądania”. Arystoteles: Polityka, 1323a.
Tłum. L. Piotrowicz. Warszawa 2006. Niewątpliwie zaś ustalenie kryteriów życia
„godnego pożądania” wiąże się ściśle z określonym rozumieniem bytu ludzkiego.
W tym duchu Mieczysław A. Krąpiec zauważa: „[…] podstawą zatem rozumienia
wszelkich działań społecznych i politycznych jest uprzednie rozumienie — mniej lub
bardziej uświadomione — realnego podmiotu wszelkich ludzkich czynności. Zresztą
jakieś założone, domniemanie przyjęte, rozumienie podmiotu politycznych działań
stoi zawsze u podstaw formowania politycznych doktryn”. M.A. Krąpiec: O ludzką
politykę. Lublin 1998, s. 17.
2
Niewątpliwie sprawdza się tu formuła, którą za Arystotelesem przytacza św.
Tomasz z Akwinu: Parvus error in principio magnus est in fine („Mały błąd na
początku wielkim jest na końcu”). Święty Tomasz z Akwinu: De ente et essentia. W:
M.A. Krąpiec: Byt i istota. Św. Tomasza „De ente et esssentia” przekład i komentarz.
Lublin 2001, s. 9. O „błędzie antropologicznym” jako podstawie tworzenia się ideologii totalitarnych mówił Jan Paweł II w swojej encyklice Centesimus Annus. Jan
Paweł II: Encyklika „Centesimus Annus”. Wrocław 2000, nr 13, s. 29 i nast.
3
Zob. S. Swieżawski: O roli filozofii i o niektórych jej typach. W: Idem: Prawda
i tajemnica. Pisma filozoficzne. Warszawa 2007, s. 7—32. Wspomniany autor zauważa, iż „zachodzi tu dziwny, głęboki paradoks i pozorna sprzeczność: zadaniem
filozofii nie jest poprawa życia, a zarazem jest faktem niezaprzeczonym, że filozofia
jest jednym z tych czynników, które najskuteczniej przyczyniają się do tej poprawy”.
I dalej wyjaśnia: „[…] tylko zupełnie wolna i bezkompromisowo służąca prawdzie
twórczość filozoficzna naprawdę wzbogaca człowieka i tą jedynie pośrednią drogą
naprawia życie i na nie wpływa”. Ibidem, s. 18—19.
4
M.A. Krąpiec: Filozofia i filozofie. W: Idem: Człowiek — kultura — uniwersytet.
Wybór i oprac. ks. A. Wawrzyniak. Lublin 1982, s. 311.
5
Ibidem, s. 320.
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nego kontekstu historycznego, zachowało w dużej mierze aktualność
do dziś6.
Pośród myślicieli, których dorobek ma charakter ponadczasowy, z pewnością można umieścić Arystotelesa i Tomasza z Akwinu.
Spuścizna Tomasza z Akwinu, który jako teolog i filozof przepracował i rozwinął we własną oryginalną myśl poglądy Arystotelesa, choć
doceniana, przez wieki nie była właściwie interpretowana7. Dopiero
wiek XX sprawił — za sprawą takich uczonych, jak choćby Étienne
Gilson czy Jacques Maritain — że myśl Tomasza, oczyszczona z naleciałości licznych komentarzy i podręczników, stała się na powrót
ważnym głosem w filozoficznym dyskursie8.
Wśród filozofów, którzy tworząc własne filozoficzne ujęcia, inspirowali się na nowo „odkrytą” myślą Tomasza z Akwinu, niewątpliwie
ważne miejsce zajmuje ojciec Mieczysław Albert Krąpiec (1921—
2008), uważany za jednego z głównych reprezentantów kierunku
filozoficznego zwanego tomizmem egzystencjalnym, w którym akcent kładzie się na zagadnienie realnego istnienia bytu9. Nawiązując
twórczo do myśli Arystotelesa i — przede wszystkim — Tomasza
z Akwinu, stworzył własną oryginalną syntezę filozoficzną. Opierając
się na metafizyce jako filozofii pierwszej, opracował zagadnienia takich dyscyplin filozoficznych, jak antropologia filozoficzna, filozofia
polityki, filozofia prawa, filozofia kultury czy teoria poznania.
W czasach współczesnych, przepełnionych chaosem spowodowanym wzajemnie sprzecznymi poglądami na temat podstaw życia społecznego, gdy kwestionuje się istnienie obiektywnej prawdy, warto
przyjrzeć się owocom dociekań lubelskiego filozofa. Opierając się na
gruntownie opracowanej metafizyce (teorii bytu) oraz antropologii
filozoficznej, Krąpiec podjął się ukazania filozoficznych podstaw rozumienia społeczeństwa, państwa i prawa.
6
Jak zauważa Jerzy Szacki, wielcy myśliciele „uczestniczą w ponadczasowym
uniwersum dyskursu; należąc do wszystkich epok, nie należą w istocie do żadnej”. J. Szacki: Dylematy historiografii idei. W: Obecność. Leszkowi Kołakowskiemu
w 60-lecie urodzin. Londyn 1987, s. 93.
7
Zob. S. Swieżawski: Święty Tomasz na nowo odczytany. Poznań 2002; M. Gogacz:
Tomizm egzystencjalny na tle odmian tomizmu. W: W kierunku Boga. Red. B. Bejze.
Warszawa 1982; E. Morawiec: Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej.
Studium historyczno-analityczne. Warszawa 2004.
8
Zob. R. Heinzmann: Filozofia średniowiecza. Tłum. P. Domański. Kęty 1999,
s. 216.
9
Reprezentanci tego nurtu przypomnieli, zapomnianą przez lata, centralną
rolę, jaką w metafizyce św. Tomasza odgrywa istnienie, rozumiane jako szczyt
doskonałości i naczelny akt każdego bytu. Por. np. W. Stróżewski: Trzy koncepcje
istnienia. W: Idem: Istnienie i sens. Kraków 2005, s. 55—80.
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Elementy antropologii filozoficznej
Cechą charakterystyczną myśli M.A. Krąpca jest przyznanie centralnego miejsca metafizyce, rozumianej przezeń jako teoria bytu
realnego (pojmowanego analogicznie, jako każda konkretna treść istniejąca), a zarazem jako naczelna i podstawowa dyscyplina filozoficzna10. Narzędzia wypracowane w metafizyce mogą także służyć do
analizy wyodrębnionych obszarów bytu, między innymi pozwalają na
filozoficzną analizę człowieka (antropologia filozoficzna)11.
W swojej refleksji nad człowiekiem Krąpiec wskazuje niewystarczalność nauk szczegółowych, co nie pozwala na wypracowanie całościowej wizji człowieka12. Antropologia lubelskiego filozofa opiera
się na faktach stwierdzanych w poznaniu potocznym (zdroworozsądkowym), poddawanych następnie zreflektowanemu i metodologicznie
uzasadnionemu filozoficznemu wyjaśnianiu. Wyjaśnianie to polega
na wskazywaniu czynników uzasadniających (czyniących niesprzecznymi) dostrzeżone fakty bytowe — stąd mowa jest o tak zwanych
racjach uniesprzeczniających13. W przypadku bytu ludzkiego można
tu wymienić takie fakty, jak współwystępowanie w człowieku elePor. np. M.A. Krąpiec: Metafizyka. Zarys teorii bytu. Lublin 1978; Idem: Teoria
analogii bytu. Lublin 1993.
11
Podstawową pracą Krąpca z zakresu antropologii filozoficznej jest monografia Ja — człowiek. Lublin 2005. Odnośnie do charakteru antropologii filozoficznej
Krąpca warto przytoczyć słowa W. Chudego: „Konsekwentnie do metody całego
systemu M.A. Krąpca, również jego podejście do problemu człowieka cechuje dominacja aspektu metafizycznego. Punktem wyjścia tej filozofii są dane refleksyjne […].
Analizie filozoficznej tych danych służą rezultaty metafizyki ogólnej; osoba ludzka
podlega w ten sposób charakterystyce ontycznej, a antropologia filozoficzna w swym
fundamentalnym wymiarze jest metafizyką człowieka, której cel stanowi określenie
uniesprzeczniającej ontycznej struktury bytu ludzkiego oraz ukazanie i wyjaśnienie dynamiki transcendentalnej człowieka”. W. Chudy: Dziedziny badań i wykaz
publikacji M.A. Krąpca. W: Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji
jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. Mieczysława A. Krąpca. Red.
Z.J. Zdybicka, A. Maryniarczyk. Lublin 2001, s. 21—22.
12
„Obraz człowieka dostarczony przez nauki szczegółowe jest tylko pozornie
jednolity, a w rzeczywistości zróżnicowany ze względu na różnoaspektowość przedmiotów poszczególnych nauk szczegółowych. Rezultat dociekań poszczególnej nauki
tudzież jakiś ewentualnie ogólny obraz zbioru nauk szczegółowych są całkowicie
związane z dobranymi aspektami i metodami nauk szczegółowych”. M.A. Krąpiec:
Ja — człowiek…, s. 57.
13
Wyjaśnianie filozoficzne w ujęciu Krąpca polega na wskazywaniu racji „uniesprzeczniających” dane nam do wyjaśnienia fakty, to znaczy na wskazywaniu racji koniecznych, których negacja prowadziłaby do konieczności zanegowania do10
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mentu zwierzęcego (cielesność i materialność) oraz duchowego (sfera
poznania intelektualnego i woli), a także dane doświadczenia wewnętrznego (poznanie własnego „ja” jako podmiotu, sprawcy i źródła
aktów „moich”). Filozoficzna interpretacja i wyjaśnienie tych faktów
prowadzą do ustalenia bytowej struktury człowieka oraz do sformułowania teorii bytu osobowego. Opisu struktury bytowej człowieka
dokonuje się, korzystając z metafizycznych kategorii aktu i możności,
istoty i istnienia, formy (w przypadku człowieka jako bytu ożywionego określanego mianem duszy) i materii, substancji i przypadłości.
Określenie człowieka jako osoby wiąże się z jego atrybutami, jakimi
są poznanie, miłość, wolność, podmiotowość wobec prawa, zupełność
(całość) i godność. Wprowadzi to tematykę praw człowieka jako naturalnych uprawnień przysługujących każdemu z racji bycia osobą
ludzką.

„Fakt (fenomen) ludzki”
Zgodnie ze słowami Krąpca w filozoficznej antropologii „faktem danym nam do wyjaśnienia jest sam człowiek ujęty w swych istotnych
bytowych właściwościach”14. Wobec wspomnianych wcześniej ograniczeń poznania dokonywanego w naukach szczegółowych Krąpiec
postuluje umieszczenie w punkcie wyjścia filozoficznej refleksji
nad człowiekiem danych pozyskanych w poznaniu przednaukowym
(zdroworozsądkowym)15. „Filozofia klasycznie pojęta — pisze Krąpiec
— wychodzi z poznania przednaukowego i dane tego poznania swoiście opracowuje — jest bowiem samodzielną dziedziną poznawczą,
której rezultaty nie są zależne od nauk szczegółowych”16. Obraz człowieka otrzymany w takim poznaniu jest w mniejszym stopniu obciążony założeniami teoretycznymi, może więc odgrywać rolę „faktu”
(choć należy pamiętać, że nie istnieją „fakty nagie”, to znaczy wolne
od interpretacji) wymagającego wyjaśnienia. W poznaniu przednaustrzeżonych pierwotnie faktów, czyli prowadziłaby do absurdu. Zob. M.A. Krąpiec:
Metafizyka…, s. 235—238.
14
M.A. Krąpiec: Ja — człowiek…, s. 57.
15
Faktem danym do filozoficznego wyjaśnienia nie może być obraz człowieka
dostarczany przez nauki szczegółowe ze względu na wspomnianą wcześniej (patrz
przypis 13) zależność rezultatów nauk od przyjętych uprzednio założeń (także filozoficznych) odnośnie do przedmiotu i metod poznania.
16
M.A. Krąpiec: Ja — człowiek…, s. 57.
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kowym, zasadniczo wspólnym wszystkim ludziom, człowiek jawi się
jako byt specyficzny, łączący w sobie element zwierzęcy (twór przyrody) i przekraczający świat przyrody element rozumny. Krąpiec pisze: „Właśnie w przednaukowym, tzw. zdroworozsądkowym poznaniu
człowiek ukazuje się jako wysoko rozwinięte zwierzę kręgowe (ssak),
które transcenduje dzięki rozumowi całą przyrodę i świat zwierzęcy.
Takie rozumienie pokrywałoby się z przyjętą w niektórych kręgach
filozoficznych definicją człowieka: »zwierzę rozumne« — ANIMAL
RATIONALE — ZOON LOGIKON”17.
Określenie „zwierzę rozumne” wskazuje dwa istotne wymiary charakteryzujące człowieka. Zwierzęcość odnosi się do jego sfery biologicznej (cielesnej), zasadniczo wspólnej człowiekowi i przyrodzie.
Jednocześnie człowiek dysponuje sferą jemu tylko właściwą, określaną mianem rozumności. Rozumność (zdolność poznania intelektualnego) zaś leży u podstaw specyficznego dla człowieka zjawiska, jakim
jest kultura18. Właśnie zdolność poznania intelektualnego (zdolność
do abstrakcji, wytwarzania pojęć ogólnych) odróżnia człowieka od
świata zwierząt.
Warto zatem zwrócić uwagę na zasadnicze przejawy ludzkiej aktywności racjonalnej, ujawniające transcendencję człowieka wobec
przyrody19. Pierwszy z nich to dziedzina techniki, czyli produkcji różnorakich narzędzi będących ucieleśnieniem ludzkiej myśli. Drugim
przejawem rozumności człowieka jest tworzenie przezeń więzów społecznych łączących wolne osoby w przeciwieństwie do zwierzęcych
społeczności o charakterze instynktownym (na przykład mrówki czy
termity). Społeczeństwo ludzkie wiąże się z faktem przekazu tradycji, co pozwala na wzrost zasobów ludzkiej kultury. Jest to możliwe
dzięki ludzkiej zdolności posługiwania się językiem jako systemem
znaków umownych. Kolejny przejaw stanowi nauka jako zorganizowane, metodyczne, bezinteresowne (mające na celu poznanie prawdy
dla niej samej) i stale rozwijane racjonalne poznanie. Inny przykład
to sfera sztuki i przeżyć estetycznych jako doznań czysto kontemplacyjnych (gdzie kontemplacja jest celem samym w sobie). Podobnie
Ibidem, s. 58. Warto dodać, że pojmowanie człowieka jako swoistego „połączenia” elementu zwierzęcego i rozumnego ma bardzo długą historię. W kulturze
europejskiej pojawiło się już w orfickich mitach na temat powstania człowieka jako
zawierającego w sobie element tytaniczny (zwierzęcy) i dionizyjski (rozumny). Zob.
A. Krokiewicz: Studia orfickie. W: Idem: Studia orfickie. Moralność Homera i etyka
Hezjoda. Warszawa 2000, s. 7—78; P. Świercz: Jedność wielości. Świat, człowiek,
państwo w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego. Katowice 2008.
18
Na temat kultury zob. M.A. Krąpiec: Człowiek i kultura. Lublin 2008.
19
Zob. M.A. Krąpiec: Ja — człowiek…, s. 61—65.
17
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rzecz ma się z kontemplacją i całą sferą religijną. Wreszcie człowiek
jako jedyny ze stworzeń jest świadomy własnej śmierci, dlatego stawia pytania o sens życia i o swój los po śmierci. Z kolei nieustanne
stawianie pytań (teoretycznych i praktycznych) także jest cechą wyróżniającą człowieka.
Podsumowując omawiane zagadnienie, Krąpiec stwierdza: „Czło
wiek zatem, będąc zarazem zwierzęciem, a przez to tworem przyrody,
wyraża się nieustannie, jako człowiek, w różnorakiej transcendencji, dzięki której może za przedmiot swoich działań wziąć całość
świata, a może też, transcendując się, poprzez refleksję również
siebie samego czynić przedmiotem działania poznawczego, twórczego
i wolitywnego”20. Dokonany opis człowieka zwraca zatem uwagę „na
nas samych jako byt dziwny i wyjątkowy, wyłaniający się z przyrody
i będący tej przyrody częścią, ale zarazem wielostronnie tę przyrodę
transcendujący, mający za cel swoich działań nie przyrodę, ale siebie samego jako opanowującego, przekształcającego i przyporządkowującego przyrodę swoim pozaczasowo-przestrzennym celom. Takie
niezrozumiałe zjawisko »faktu człowieka« domaga się bardziej zorganizowanych interpretacji i wyjaśnień”21.
Filozoficzna interpretacja zarysowanego „faktu ludzkiego” powinna — zdaniem Krąpca — wyjaśnić „ostatecznie ludzki byt w kontekście najwyższej jego czynności, a […] podane wyjaśnienie będzie
takie, że jego ewentualne zaprzeczenie lub odrzucenie pociągnie za
sobą z konieczności zaprzeczenie »faktu« ludzkiego danego nam w doświadczeniu przednaukowym, a więc zaneguje dostrzeżone ważne elementy faktu ludzkiego”22. Należy przy tym pamiętać, że „fakt ludzki”
jawi się nam dwustronnie: „a) jako »natura« (biologiczna, swoista
strona człowieka) i b) jako »duch«, którego momentami są: technika,
język, pojęciowe poznanie, poznanie kontemplatywne, samowiedza,
społeczność”23. Dlatego adekwatne filozoficzne wyjaśnienie „faktu
ludzkiego” nie może przekreślić lub zredukować jednej ze „stron”
człowieka, zarazem zbyt akcentując drugą „stronę”24. W przeciwieństwie do kierunków absolutyzujących jeden z aspektów bytu ludzkieIbidem, s. 64.
Ibidem, s. 65.
22
M.A. Krąpiec: Człowiek i prawo naturalne. Lublin 1993, s. 117.
23
Ibidem.
24
Przykładem mogą tu być z jednej strony teorie sprowadzające człowieka do
roli wyłącznie tworu materii (ewolucjonizm, marksizm, strukturalizm, koncepcja
Sigmunda Freuda), a z drugiej — koncepcje utożsamiające człowieka z duchem
jedynie przypadłościowo związanym z ciałem (nurt orficko-pitagorejski i tradycja
platońska oraz w filozofii nowożytnej tradycja kartezjańska).
20
21
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go należy w filozoficznej interpretacji uwzględnić zarówno zwierzęcą,
jak i rozumną (określaną też mianem „ducha”) stronę człowieka.

Struktura bytowa człowieka
W celu wypracowania całościowej wizji człowieka Krąpiec postuluje odwołanie się w punkcie wyjścia do przeżyć wewnętrznych, danych
bezpośrednio każdemu człowiekowi. Jak pisze, „mamy niesłychanie
mało aktów bezpośredniego poznania. Sprowadza się ono chyba do
poznania przez sądy egzystencjalne (gdy stwierdzam, że ten oto Jan
istnieje) i gdy poznajemy coś, co się w nas świadomie dzieje […].
Dane bezpośrednie naszej świadomości są czymś zasadniczym i niepowątpiewalnym w procesie interpretacji człowieka. Wszelkie tezy
uzyskane w wyniku interpretacji (filozoficznej lub naukowej) w stosunku do bezpośrednio danych i z nimi niezgodne muszą być odrzucone jako fałszywe”25.
W doświadczeniu wewnętrznym stwierdzamy istnienie własnego
„ja” (jaźń, podmiot), będącego źródłem i sprawcą aktów „moich”26.
Pojawia się tu dychotomia „ja” — „moje”. „Ja” jest mi dane bezpośrednio od strony egzystencjalnej27. Wiem, że istnieję jako podmiot
aktów „moich”, ale nie wiem, kim jestem. Aby się dowiedzieć, kim
jestem, muszę pójść drogą okrężną, a więc zanalizować treść aktów
„moich”, podmiotowanych (spełnianych) przez „ja”. Zauważamy, że
„ja” jest zawsze obecne (immanentne) w aktach „moich” (jako ich
źródło, podmiot i „spełniacz”). Zarazem jednak „ja”, choć uobecnia się
w aktach „moich”, to jednak się w nich nie wyczerpuje. „Ja” jest czym
innym niż akty „moje”. „Ja” jako podmiot nie utożsamiam się z aktami „moimi”. „Ja” jest więc immanentne w aktach „moich” i zarazem
je przekracza (transcenduje), gdyż nigdy się w nich nie wyczerpuje.
Akty „moje” stanowią emanat jaźni. Co ważne, obecność „ja” jako
M.A. Krąpiec: Człowiek i prawo naturalne…, s. 127.
Zob. M.A. Krąpiec: Ja — człowiek…, s. 119—126; Idem: Człowiek i prawo naturalne…, s. 127—128; Idem: O ludzką politykę…, s. 19—20.
27
Zachodzi tu analogiczna sytuacja, jak w poznaniu świata zewnętrznego. W obu
tych przypadkach afirmujemy istnienie, formułując sąd egzystencjalny („ja istnieję”,
„x istnieje”). Wyrażając sąd „ja istnieję”, stwierdzam istnienie siebie jako podmiotu, natomiast w przypadku sądu „x istnieje” afirmuję istnienie rzeczy zewnętrznej.
Ponieważ istnienie nie utożsamia się z istotą, stwierdzając istnienie „jaźni”, nie
znam treści własnego „ja”.
25
26
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podmiotu dotyczy zarówno aktów o naturze cielesno-fizjologicznej
(„ja” oddycham, trawię, jem), aktów poznania zmysłowego („ja” widzę,
słyszę), jak i psychiczno-duchowych („ja” myślę, kocham, podejmuję
decyzję). Doświadczamy więc tożsamości „ja” obecnego we wszystkich
aktach „moich”. Oznacza to, że to samo „ja” jest źródłem i podmiotem
zarówno aktów wegetatywnych, zmysłowych (a więc materialnych),
jak i aktów psychicznych (które, co zostanie omówione w dalszej części tekstu, są w swej strukturze niematerialne).
Przedstawione wcześniej dane bezpośredniego doświadczenia należy poddać filozoficznej interpretacji i wyjaśnieniu, które musi spełnić
stosowne warunki. „Chodzi o to, by — pisze Krąpiec — pojawiająca
się w wyniku wyjaśniania struktura człowieka była całkowicie zgodna
z danymi bezpośrednimi naszej świadomości i by zarazem wyjaśniała
ostatecznie, dlaczego właśnie przeżywamy »moje« akty materialne
i niematerialne jako zapodmiotowane w tym samym »ja«”28.
W doświadczeniu wewnętrznym stwierdzam bezpośrednio istnienie siebie (sąd egzystencjalny „ja istnieję”) jako samoistnego podmiotu i „centrum” wszystkich aktów „moich”29. Doświadczam siebie jako
stale tożsamego (pomimo zmienności aktów) i niezapodmiotowanego
w innym bycie. Zaś na oznaczenie bytu, który istnieje samodzielnie,
nie będąc zapodmiotowanym w innym bycie, używa się kategorii
substancji. Jak podkreśla Krąpiec (odrzucając zarzuty filozofów niechętnych tradycyjnej terminologii), nie chodzi tu w żadnym wypadku
o „urzeczawianie” czy „schematyzowanie” człowieka: „To prawda, że
model arystotelesowskiej substancji pojętej statycznie i jednoznacznie
przeniesionej na człowieka byłby czymś sztucznym. […] Jest jednak
w koncepcji substancji coś niezwykle wartościowego, mianowicie wyrażenie możliwości samobytowania, możliwości takiego (bliżej nam
nieznanego) bytu, który już samoistnieje, który już nie jest cechą czegoś; którego istnienie jest oryginalnym aktem, konstytuującym to coś
jako byt realny, nosiciela wielu cech. Właśnie na oznaczenie realnej
tożsamości bytu ludzkiego, mimo jego wielostronnej zmienności, nazywamy człowieka samoistniejącym bytem — »substancją«”30. Człowiek
jest więc samodzielnie (substancjalnie) istniejącym podmiotem, „nietkwiącym” w żadnym różnym od niego podłożu ani nieredukowalnym
do aktów świadomości. Cechuje go także bytowa tożsamość. „Nie znaczy to wcale — pisze Krąpiec — że człowiek się nie zmienia, nawet
M.A. Krąpiec: Człowiek i prawo naturalne…, s. 128.
M.A. Krąpiec: Ja — człowiek…, s. 126—131. Warto dodać, że zdolność stwierdzenia własnego istnienia jest jedną z cech wyróżniających człowieka spośród reszty
przyrody.
30
Ibidem, s. 131.
28
29
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w układzie swych jakości substancjalnych. Swoje bowiem jakościowo
substancjalne uposażenie może człowiek poprzez swe akty tak rozumnie i wolnie modyfikować, że uzyskują swój właśnie substancjalno-osobowy, niepowtarzalny wyraz. Być takim samoistnym podmiotem,
będącym w sobie i dla siebie, to »być człowiekiem«”31.
Dane doświadczenia wewnętrznego wskazują także, że to samo
„ja” jest obecne zarówno w aktach natury fizjologicznej, jak i psychicznej (przede wszystkim akty poznania intelektualnego). Jak już
wspomnieliśmy, akty poznania intelektualnego mają charakter niematerialny, a więc przekraczający poziom poznania zmysłowego32.
Krąpiec pisze: „W wypadku materii i intelektualnego poznania zachodzi sprzeczność, ponieważ intelektualne poznanie pojęciowe jest
ogólne, koniecznościowe, bytowe, podczas gdy materia — dana nam
w empirii zmysłowej — jest zawsze jednostkowa, konkretna, zmienna
i czasowa”33. Jak widać, „ja” obecne jest zarówno w aktach o charakterze materialnym, jak i niematerialnym. Należy zatem „wskazać
na te czynniki, które uniesprzeczniają pierwotnie dany nam w doświadczeniu fakt bytowy, jakim jest »ja« podmiotujące akty o treści materialnej i niematerialnej, a nade wszystko immanencję »ja«
w aktach »moich«, przy zachowaniu jedności i tożsamości »ja«, mimo
ciągle zmieniającej się mnogości aktów moich. Pierwszą więc sprawą,
która domaga się filozoficznego wyjaśnienia, jest uniesprzecznienie
bytu, który jawi się jako istotnie jeden (doświadczenie tożsamości
»ja« w aktach zmiennych i mnogich »moich«) i zarazem »złożony«
z wielu czynników (aktów, które nie integrują wprawdzie, bo tego nie
doświadczam, ale w których uobecnia się immanentne »ja«)”34.
Skoro akty wyłonione z „ja” mają charakter materialny i niematerialny, to — zgodnie z zasadą racji bytu — również podmiot
Ibidem.
W poznaniu intelektualnym posługujemy się pojęciami ogólnymi wyrażającymi
ogólną i konieczną treść, a więc mającymi naturę zupełnie różną od bytów materialnych, które są jednostkowe, konkretne, czasowo-przestrzenne i ilościowo mierzalne.
Także poznanie przez sądy ma charakter niematerialny, gdyż ujmujemy w nim niematerialne istnienie (sądy egzystencjalne), bądź też przynależność części (cech) bytu
do całości (sądy podmiotowo-orzecznikowe). Ponadto jesteśmy zdolni intelektualnie
poznawać przedmioty niematerialne (bez względu na to, czy istnieją realnie, czy są
tylko wytworem myśli), jak duch, Bóg, relacja, negacja czy brak. Innym przykładem
niematerialnej natury poznania intelektualnego jest zdolność ujmowania prawd
o charakterze absolutnie koniecznym (tak zwane pierwsze zasady, zasady wynikania
logicznego, aksjomaty matematyczne). Także zdolność refleksji (poznawczego przeniknięcia siebie) ma charakter niematerialny. Zob. ibidem, s. 147—150, 179—222;
M.A. Krąpiec: Realizm ludzkiego poznania. Lublin 1995, s. 457—481.
33
M.A. Krąpiec: Ja — człowiek…, s. 148.
34
Ibidem, s. 133.
31
32
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(„ja”) tych aktów, doświadczany jako istotnie jeden i stale tożsamy,
musi być w swej strukturze zarazem materialny i niematerialny.
Struktura jaźni ma zatem charakter złożony. Jak wiadomo z analiz metafizycznych, jedność bytu pomimo jego złożenia jest możliwa
i niesprzeczna tylko wówczas, gdy wielość elementów o charakterze
możnościowym jest przyporządkowana do jednego naczelnego aktu35.
Tak więc do opisu struktury jaźni konieczne będzie wykorzystanie
kategorii aktu i możności. Aktem w strukturze jaźni musi być element niematerialny, a więc formalny (zwany duszą), a możnością
— element materialny. Zatem (wbrew tradycji orficko-platońskiej
i kartezjańskiej) człowiek jest bytem istotnie jednym (dzięki przyporządkowaniu materii do formy-duszy na sposób możności i aktu)
w swej bytowej złożoności, a nie jedynie niezrozumiałym „zlepkiem”
nieprzystających do siebie elementów: duchowego i materialnego.
Podsumowując rozważania na temat danych wewnętrznego doświadczenia, można sformułować następujące wnioski. W doświadczeniu wewnętrznym stwierdzam bezpośrednio istnienie własnej jaźni
(podmiotu i źródła aktów), danej mi tylko od strony egzystencjalnej.
Jest to doświadczenie „od wewnątrz” własnego osobowego bytowania.
Aby poznać naturę „ja”, muszę zbadać treść wyłonionych przez nie
aktów. Skoro akty te są zarówno materialne, jak i duchowe, to także
podmiot („ja”) tych aktów musi mieć naturę materialno-duchową, zarazem jednak będąc bytem istotnie jednym. Oznacza to jego złożenie
z formy-duszy jako aktu i materii jako możności. Zatem „jeśli istnieje
jeden byt — człowiek, to jego złożenie z ducha i ciała jest możliwe tylko wówczas, gdy jest jeden akt konstytuujący bytowość: akt istnienia
będący własnością i przynależący do duszy — jaźni jako do formy”36.
Dusza stanowi w człowieku formę organizującą materię do bycia ludzkim ciałem37. Warunkuje jedność i tożsamość człowieka od
powstania pierwszej komórki aż do śmierci pomimo nieustannego
„przepływu” materii. Oznacza to, że dusza nie może być wynikiem
organizacji materii. Co więcej, organizacja materii dokonuje się właśnie dzięki niematerialnej duszy, która może pełnić swoją funkcję
dlatego, że istnieje samoistnie38. W przeciwieństwie więc do innych
Zob. M.A. Krąpiec: Metafizyka…, s. 272—273.
M.A. Krąpiec: Ja — człowiek…, s. 142.
37
Zob. ibidem, s. 132—144. Por. też S. Kamiński: Metodologiczna problematyka
poznania duszy ludzkiej. W: Idem: Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii
klasycznej. Lublin 1989, s. 263—277.
38
Oprócz intelektualnego poznania w jego wielorakich przejawach o niematerialności ludzkiej duszy świadczą inne specyficzne dla człowieka działania. Można tu
wskazać czynności wolitywne, motywowane nigdy niewygasłym pragnieniem szczęś35
36
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bytów, w których istnienie przysługuje całości złożonej z materii
i formy, w przypadku człowieka istnienie przysługuje duszy (stąd
jej samoistność), która zarazem organizuje materię (za pomocą kodu
genetycznego) w ten sposób, by utworzyła ciało. Zatem człowiek jako
byt duchowo-cielesny istnieje istnieniem duszy (formy ciała), w której istnieniu ciało partycypuje. Zatem: „Jedno jest tylko istnienie
człowieka, a jest nim istnienie jego niematerialnej duszy, która istniejąc w sobie, natychmiast organizuje dla ludzkich celów materię,
która czyni sobie ciało ludzkie, która wraz z istniejącym przez duszę
ciałem jest człowiekiem i działa tylko jako człowiek — przez ciało”39.
Samoistność i niematerialność duszy dają także podstawy do uznania
jej nieśmiertelności40. Dusza jednak nie istnieje wcześniej niż ciało,
gdyż do jej natury należy formowanie materii w celu ukonstytuowania ciała.
Z kolei ciało ludzkie nie jest, jak głosiła tradycja orficko-platońska,
„grobem duszy” (ciało — grób, po grecku soma — sema), lecz stanowi
konieczny współczynnik konstytuujący byt ludzki41. Potwierdzają to
dane wewnętrznego doświadczenia, gdy stwierdzamy obecność „ja”
jako podmiotu aktów także o charakterze fizjologicznym. Dusza jest
z materią przez siebie organizowaną istotnie (a nie przypadłościowo)
związana. Krąpiec pisze: „Materia jest dla dobra samej duszy — »jaźni«, gdyż ona tylko poprzez organizowaną przez siebie materię potrafi
się wyrazić, potrafi wejść w kontakt z bytem, potrafi się udoskonalić,
bo ona tylko samodzielnie istnieje. Słowem, materia organizowana przez duszę jest organizowana dla celów duchowych, dla celów
cia („czegoś więcej”), co potwierdza istnienie podmiotu przekraczającego materialne
uwarunkowania. Świadczy o tym także zdolność przezwyciężania się (powiedzenia
samemu sobie „nie”). Zob. M.A. Krąpiec: Ja — człowiek…, s. 144—152. Na temat
filozoficznych racji wskazujących na istnienie pierwiastka duchowego (duszy) w człowieku por. R. Darowski: Filozofia człowieka. Kraków 2008, s. 69—79. Por. także próbę oceny przywołanych tu argumentów z perspektywy współczesnej filozofii umysłu,
metodologii nauk i nauk szczegółowych: P. Duchliński: W stronę aporetycznej filozofii
klasycznej. Konfrontacja tomizmu egzystencjalnego z wybranymi koncepcjami filozofii
współczesnej. Kraków 2014, s. 633—676. Tamże obszerna literatura.
39
M.A. Krąpiec: Ja — człowiek…, s. 166. Jedyną racją uzasadniającą zaistnienie
samoistnej niematerialnej duszy jest akt stwórczy Absolutu. Siły materialne bowiem
nie są zdolne wyłonić z siebie bytu, który w swej naturze jest niematerialny.
40
Krąpiec pisze: „[…] rozpadnięcie się ciała i jego dezorganizacja nie dotyczy
samego faktu istnienia duszy, która i zaistniała nie w wyniku organizacji materii,
i istnieje w sobie jako podmiocie, a nie w ciele, chociaż ciału temu udziela istnienia,
by być człowiekiem. Jeśli zatem dusza w swym bytowaniu jest niezależna od ciała,
istniejąc sama w sobie jako podmiocie, to może nadal zachować swe istnienie po
śmierci człowieka, czyli po ostatecznym rozpadnięciu się ciała”. Ibidem, s. 166—167.
41
Zob. ibidem, s. 157—177.
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transcendentnych”42. Zatem: „Ten sam i tożsamy ze sobą człowiek
jako podmiot wyłaniający swe akty duchowe i cielesne jest zarazem
ciałem i duszą. To samo istnienie przenika stronę duchową i cielesną
człowieka. Więcej, dusza, istniejąc w sobie, udziela istnienia materii
jako ludzkiemu ciału. Ciało partycypuje w bytowaniu duszy wedle
swych cielesnych możliwości i bytując jako człowiek, wyciska istotne
piętno, charakterystyczne właśnie dla ludzkiego działania”43. Dlatego
też wszelkie ludzkie działania, włączając w to niematerialne w swej
naturze akty intelektu i woli, są naznaczone piętnem materialności
(cielesności). Dusza, istniejąc samodzielnie, działa zawsze w ciele
i przez ciało.
Zatem ciało nie jest przeszkodą w działaniu duszy, lecz — przeciwnie — stanowi warunek wyzwolenia przez nią właściwego sobie
działania44. To ciało jest racją obecności człowieka w świecie i warunkiem poznania rzeczywistości (możliwego dzięki cielesnym zmysłom).
Z kolei poznanie rzeczywistości zewnętrznej jest warunkiem wyzwolenia się w człowieku świadomości i samoświadomości. Zatem tylko
w ciele i za pośrednictwem ciała dusza może działać, może się sobie
sama uświadomić, wejść w poznawczy kontakt ze światem i zyskać
swój osobowy wyraz. Ponadto ciało warunkuje komunikację międzyosobową. Zatem materialne ciało służy człowiekowi (jako niezbędny warunek) do wyzwolenia działań o charakterze przekraczającym
determinację materii (akty intelektu i woli), zarazem nadając tym
działaniom swoiste materialne piętno45.

M.A. Krąpiec: Człowiek i prawo naturalne…, s. 130.
M.A. Krąpiec: Ja — człowiek…, s. 167.
44
Na temat znaczenia i funkcji ciała zob. ibidem, s. 170—177. W tym miejscu
Krąpiec podąża za ujęciem Tomaszowym, zgodnie z którym konieczna łączność z ciałem nie stanowi degradacji duszy, ale wręcz przeciwnie, służy jej dobru (ad melius
animae). Por. É. Gilson: Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu.
Przeł. J. Rybałt. Warszawa 2003, s. 223; S. Swieżawski: Wstęp do kwestii 76. W:
Święty Tomasz z Akwinu: Traktat o człowieku [Summa teologii 1, 75—89]. Przełożył
i oprac. S. Swieżawski. Kęty 2000, s. 79.
45
Jak pisze Krąpiec: „I na tej właśnie zdeterminowanej biologicznie naturze
człowieka, jakby na wielkim instrumencie, organach, dusza ludzka musi »wygrywać« swoją wolną, poprzez akty decyzyjne, melodię życia osobowego. Życie bowiem
osobowe, w postaci intelektualnego poznania i działalności ludzkiej woli, twórczości,
jest zaszczepione na zdeterminowanej naturze biologicznej”. M.A. Krąpiec: O ludzką
politykę…, s. 22.
42
43
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Człowiek jako byt osobowy
W ludzkim doświadczeniu wewnętrznym następuje bezpośrednie
ujęcie od strony egzystencjalnej siebie jako podmiotu. Fakt ten
jest podstawą teorii człowieka jako bytu osobowego. W tradycji
filozoficznej, z której obficie czerpie Krąpiec, rozumienie bytu osobowego sięga klasycznej definicji Boecjusza (przejętej przez Tomasza
z Akwinu): osoba to jednostkowa (niepodzielna) substancja natury
rozumnej46. Definicja ta wskazuje, że osoba jest bytem substancjalnym, a więc istniejącym samodzielnie (a nie jako cecha czy
przypadłość innego bytu), cechującym się wewnętrzną jednością.
Zarazem zostaje tu podkreślona cecha wyróżniająca osobę spośród przyrody: zdolność intelektualnego poznania. Zdaniem Krąpca,
„właśnie doświadczane bezpośrednio JA, jako istniejący podmiot
czynności »moich«, jest osobą. JA — jako podmiot czynności natury rozumnej — jest bytem osobowym. I właśnie doświadczane
nieustannie JA, od strony egzystencjalnej (a nie esencjalnej, treściowej) potwierdza dawno przeprowadzone dociekania filozoficzne
św. Tomasza na temat bytu osobowego. Tomasz bowiem zwracał
uwagę, że osoba — będąca naturą rozumną — jest przez to samo
ukonstytuowana jako byt osobowy, przez co jest zasadniczo bytem.
A bytem jest przez swe istnienie jako ostateczny, najdoskonalszy
akt […]. I właśnie istnienie natury rozumnej — doświadczane
w świadomym ludzkim życiu jako JA — jest »osobą«, a przez to
najwyższą, szczytową formacją bytową”47.
Człowiek jako byt osobowy między innymi tym wyróżnia się
spośród innych bytów spotykanych w przyrodzie, że nie można go
ujmować jako „egzemplarza” gatunku o z góry zdeterminowanej
„naturze”. Wynika to stąd, że będąc podmiotem i autorem własnych
działań, w dużej mierze sam kształtuje sobie jednostkową „naturę”,
własną i niepowtarzalną osobową „twarz”. Krąpiec pisze: „[…] człoNaturae rationabilis individua substantia. Cyt. za: R. Heinzmann: Filozofia
średniowiecza…, s. 106.
47
M.A. Krąpiec: O ludzką politykę…, s. 20—21. Na temat centralnej roli aktu
istnienia jako podstawy specyfiki bytu osobowego por. między innymi M. Piechowiak:
Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony. Lublin 1999, s. 271—277; Idem: Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja
osoby i jej godności. Komentarz do Summy Teologii, część I, kwestia 29, artykuł 1.
W: Szkice o godności człowieka. Red. M. Piechowiak, T. Turowski. Zielona Góra
2012, s. 35—48; M. Piechowiak: Tomasza z Akwinu koncepcja godności osobowej jako
podstawy prawa. Komentarz do rozdziałów 111—113 księgi III Tomasza z Akwinu
Summa contra gentiles. „Poznańskie Studia Teologiczne” 2003, t. 14, s. 219—242.
46
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wiek nie jest tylko jakąś naturą zdeterminowaną, jakąś »naturą
ludzką« uszczegółowioną w stosunku do ogólnej »idei człowieka«, ale
jest przede wszystkim samoistniejącym bytem osobowym, uświadamianym i przeżywanym jako »ja« — jako podmiot, który organizuje
sobie naturę jednostkową poprzez wyłanianie z siebie aktów zarówno
duchowych, jak i fizjologicznych, które są aktami »moimi« o treści
nadanej przez »ja«. […] Nie tyle więc jest mi dana »ludzka natura«, ile raczej naturę tę tworzy — w aspekcie materii podlegając
prawom przyrody — z zastanych elementów materii transcendująca
osoba — »ja«”48.
Przytoczony cytat wskazał ważną cechę charakteryzującą osobę
ludzką, mianowicie transcendencję, która dokonuje się — jak zobaczymy — zarówno względem przyrody, jak i względem społeczeństwa i państwa. Z jednej strony człowiek — jako byt, który zawiera
w swej strukturze materialne ciało — podlega prawom przyrody.
Zarazem jednak — jako obdarzony zdolnością intelektualnego poznania i wolnością woli podmiot — przyrodę i jej determinacje
nieustannie przekracza (transcenduje)49. Warto tu zwrócić uwagę na
najważniejsze własności i atrybuty bytu osobowego, uwyraźniające
jego transcendencję względem świata przyrody (poznanie, miłość,
wolność) i społeczeństwa (podmiotowość wobec prawa, zupełność,
godność)50.
Poznanie. Poznanie racjonalne jest fundamentem życia osobowego. Jak zauważa Krąpiec: „Całe życie świadome, wszystkie ludzkie
czynności są następstwem działania jego rozumu. To wszystko, co
jest pochodne od człowieka, co jest w najszerszym sensie rozumianą
kulturą, jest naznaczone piętnem racjonalnej, rozumnej pochodności.
Stąd życie ludzkie, społeczne, gospodarcze, jak i życie wewnętrzne,
jest przejawem ludzkiego rozumu”51. W poznaniu ludzkim można
wyróżnić struktury zmysłowe (materialne) oraz intelektualne (niematerialne, odróżniające człowieka od zwierząt). Zasadniczo jednak
należy mówić o jednej ludzkiej funkcji poznawczej, łączącej w sobie
wątki intelektualne i zmysłowe. W przeciwieństwie do zwierząt (których zmysłowe poznanie ma związek z zachowaniem życia), człowiek
w swoim zmysłowo-intelektualnym poznaniu nakierowany jest na
zinterioryzowanie i rozumienie istniejącego bytu (człowiek otwiera
M.A. Krąpiec: Ja — człowiek…, s. 415.
Na temat transcendencji człowieka por. szerzej: I. Dec: Transcendencja bytu
ludzkiego w ujęciu twórców szkoły lubelskiej. Wrocław—Lublin 1991.
50
Zob. M.A. Krąpiec: O ludzką politykę…, s. 23—30; Idem: Ja — człowiek…,
s. 417—425; Idem: Człowiek i prawo naturalne…, s. 133—142.
51
M.A. Krąpiec: Suwerenność — czyja?. Lublin 1996, s. 135.
48
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się na cały byt)52, często bez nakierowania na bezpośrednie korzyści
praktyczne. Wyróżnia się trzy dziedziny życia intelektualnego: poznanie teoretyczne (podstawowe, którego celem jest poinformowanie
się o faktycznym stanie rzeczy), poznanie praktyczne (przyporządkowane postępowaniu) oraz poznanie pojetyczne, czyli przyporządkowane twórczości.
Miłość. Oprócz poznania intelektualnego (nakierowanego na interioryzację bytu, który jest zarazem prawdą, dobrem i pięknem),
istnieje w człowieku także ściśle z owym intelektualnym poznaniem
skorelowana władza rozumnego (zatem różnego od zmysłowego) chcenia, czyli wola53. Przedmiotem woli jest (rozpoznany uprzednio przez
intelekt) byt jako dobro. Byt jako dobro staje się celem (motywem)
ludzkiego działania. Z kolei ludzkie rozumne chcenie określa się
mianem miłości. Miłość jest aktem pożądania przez człowieka bytu
będącego zarazem dobrem. Dlatego też miłość ściśle wiąże się z poznaniem (żeby coś umiłować, muszę to najpierw choćby niedoskonale
poznać54) i wolnością. Na szczególną uwagę zasługuje miłość do osoby
drugiej, uwyraźniająca specyfikę człowieka jako bytu osobowego55.
W akcie tym człowiek konstytuuje się jako „byt dla drugiego”. „Akt
i stan miłości — pisze Krąpiec — jako dopełniający poznanie, czyni człowieka jakby małym kosmosem, w którym wszystko jest zawarte. Jeśli bowiem przez akt poznania łączymy się intencjonalnie
z bytem i zawartość tego bytu w sobie wyrażamy — to będąc tak
wewnętrznie ubogaceni w akcie miłości darowujemy się osobie drugiej, darowując wraz z sobą całe bogactwo wewnętrzne. […] miłość
powodująca specyficzny stan bycia »dla osoby drugiej« konstytuuje
Trzeba jednak pamiętać, że zarazem poznanie ludzkie jest zawsze niedoskonałe, aspektowe. Aspektowość poznania nie odbiera mu jednak waloru prawdziwości.
53
Należy odróżnić duchową władzę woli (skorelowaną z intelektem) od zmysłowo-uczuciowego dążenia. Jak pisze Krąpiec: „Owa właśnie duchowo-psychiczna dążność
ku dobru, organizująca, a nie wykluczająca najrozmaitsze zmysłowo-pożądawcze tendencje, które niekiedy trzeba w walce przezwyciężyć w imię właśnie intelektualnie
ujrzanego dobra, jest w ścisłym znaczeniu wolą sprzężoną bezpośrednio z intelektualnym poznaniem, wraz z którym buduje duchowe, osobiste oblicze człowieka. […]
Można zatem mówić o istnieniu w nas władzy ujawniającej się w aktach dążności
ku intelektualnie poznanemu dobru”. M.A. Krąpiec: Ja — człowiek…, s. 283.
54
Na temat korelacji intelektu i woli Krąpiec pisze: „[…] prądowi interioryzacji
treści bytowych natychmiast towarzyszy prąd drugi, jakby eksternalizacja, jakby
prąd kierujący się od wnętrza ku rzeczom. […] Po prostu człowiek, ubogacając się
poznawczo, poprzez zinterioryzowane racjonalne treści, wychodzi od siebie w akcie
woli i miłości, pragnąc połączyć się realnie z treściami przedstawionymi intencjonalnie w swym rozumie”. M.A. Krąpiec: Suwerenność…, s. 135.
55
Miłość do osoby drugiej może dotyczyć zarówno drugiego człowieka, jak
i Osoby transcendentnej — Absolutu (Boga).
52
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zasadniczo sensowność życia i działania osobowego. […] Miłość powoduje nowy stan bytowania osobowego, stan relacyjny, który głęboko
wnika w strukturę bytu osobowego. Przez miłość osoba bytuje dla
osoby drugiej. I właściwie trudne, wręcz niemożliwe jest rozerwanie
takiego sposobu bytowania od bytu osobowego. Tak też pojęta miłość
jest podstawą ładu społecznego i ostatecznym, optymalnym modelem
stosunków społecznych”56.
Wolność. Wolności doświadcza człowiek bezpośrednio, stanowi
więc ona fakt dany do filozoficznego wyjaśnienia57. Zasadniczym momentem wolności człowieka jest akt decyzji, w którym człowiek konstytuuje się jako źródło działania, determinując samego siebie (autodeterminacja) do podjęcia (lub niepodjęcia) określonego działania.
W akcie decyzji następuje sprzężenie aktów intelektualnego poznania
i wolitywnego chcenia58. To intelekt rozpoznaje byt, który zarazem jest
dobrem (byt i dobro to określenia zamienne). Przedmiotem, ku któremu zawsze kieruje się ludzka wola, jest dobro rozpoznane uprzednio
przez intelekt. Zatem można powiedzieć, że dobro stanowi przedmiot
formalny ludzkiej woli. Wobec tego wola nie może nie chcieć dobra59.
Jednocześnie jednak w życiu nie spotykamy bytów o charakterze
absolutnym i nieograniczonym. Każdy spotkany byt konkretny jest
dobrem ograniczonym i skończonym. Skończone i konkretne dobra
nie determinują ludzkiej woli, co daje podstawy wolności człowieka.
Jednocześnie w rozważaniach na temat wolności trzeba uwzględnić
ludzką przygodność i niedoskonałość bytową. W związku z tym ludzka wolność, choć realna, to jednak zawsze musi być rozumiana jako
wolność na miarę człowieka, a więc jako wolność ograniczona.
Aktem, w którym człowiek spełnia się jako osoba, jest decyzja, będąca zarazem autodeterminacją i samostanowieniem60. Mamy tu do
czynienia ze specyficznym dla człowieka aktem, od którego nie może
się on uwolnić. Ze względu na niego człowiek jest podmiotem moralM.A. Krąpiec: Człowiek i prawo naturalne…, s. 135—136.
Zob. między innymi M.A. Krąpiec: Ludzka wolność i jej granice. Lublin 2000,
s. 7—12.
58
Jak pisze Krąpiec, intelekt i wola „są sobie przyporządkowane, one mają się
w szczytowym momencie spleść w jeden »wierzchołek« ludzkiego działania wolnego
— w akt decyzji, który jest aktem »świadomym« (rozumnym) i dobrowolnym, a więc
aktem ludzkim jako ludzkim”. Ibidem, s. 29.
59
Wyrazem przyporządkowania woli do dobra jest stale obecne w człowieku
pragnienie szczęścia. Pragnienie to można interpretować jako nieuświadomione
pragnienie Absolutu (Boga) jako pełni bytu i dobra.
60
Pojęcie „samostanowienie” na oznaczenie bytowego dynamizmu osoby konstytuującej się w akcie decyzji Krąpiec zapożycza od Karola Wojtyły i jego analizy
czynu ludzkiego. Zob. K. Wojtyła: Osoba i czyn. Kraków 1985.
56
57
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ności, będącym za swoje czyny odpowiedzialnym61. W akcie decyzji
człowiek sam wybiera w sposób wolny jeden z sądów praktycznych
intelektu nakazujących określone działanie w perspektywie rozpoznanego bytu — dobra62. Dlatego też Krąpiec pisze: „Akty decyzji
opierają się na rozeznaniu prawdy o dobru. Możemy bowiem »odczytać« prawdziwą — a nie tylko zafałszowaną — treść dobra i to dobro
realizować. […] Prawda i dobro wiążą się nierozdzielnie w aktach
wolnych decyzji człowieka, realizujących rzeczywiste dobro. Dobro
bowiem jest zawsze motorem — motywem wszelkiego ludzkiego decyzyjnego działania. […] Zatem rzeczywiste — prawdziwe — dobro,
wybrane przez człowieka jako motyw działania, ostatecznie uzasadnia ludzką wolność ujawniającą się w aktach decyzyjnych. Wolność
bowiem jest zawsze wolnością do realizowania dobra, a nigdy zła,
w każdej dziedzinie życia”63.
Co zarazem niezwykle istotne, spełniając akty decyzyjne, człowiek
kształtuje siebie jako podmiot działań, zyskując własną osobową
„twarz”. Proces ten może prowadzić zarówno w kierunku rozwoju ku
coraz pełniejszej wolności, nakierowanej na realizowanie dobra, lub
też w kierunku przeciwnym, gdy wybierając dobra pozorne, człowiek
popada w coraz większe zniewolenie. „Przez wykonywanie coraz bar61
O odpowiedzialności za czyny można mówić tylko w odniesieniu do działania podjętego w sposób świadomy (czego warunkiem jest intelektualne poznanie)
i dobrowolny (co jest warunkowane wolnością woli). Dlatego też tylko człowiek jako
jedyny spośród całej przyrody jest podmiotem moralnie odpowiedzialnym za swoje
czyny, działającym zawsze w polu dobra i zła.
62
Podobnie jak w porządku teoretycznym intelekt „odczytuje” podstawowe prawa bytu (przybierające postać tak zwanych pierwszych zasad), tak też w porządku
praktycznym intelekt „odczytuje” z bytu będącego zarazem dobrem podstawę prawa
naturalnego w postaci sądu „dobro należy czynić, a zła unikać”. Poznając konkretne
byty — dobra, intelekt formułuje sądy praktyczne, nakazujące podjęcie określonego
działania. Spośród tych sądów człowiek wybiera (moment wolności woli) jeden, determinując się tym samym do określonego działania i konstytuując się suwerennym
sprawcą czynu. Krąpiec pisze: „Wola więc i nasz wybór (akt woli) idą zawsze za
praktycznym sądem naszego intelektu, nas osobiście determinującego do działania
tego oto czynu. Wola więc wyznacza ostatni sąd praktyczny intelektu. Czy w tych
okolicznościach jest ona nadal jeszcze wolna? Tak! — gdyż ona właśnie decyduje,
który sąd praktyczny intelektu ma być tym sądem ostatnim: ostatecznie nas determinującym. Wola może przerwać proces intelektualnego poszukiwania i nakazać:
tak chcę. Obiera sobie ostatni sąd i sama siebie determinuje treścią poznawczą
ostatniego sądu praktycznego. Tak więc w przypadku człowieka mającego działać
zachodzi autodeterminacja. Musi ona zajść, jeśli w człowieku ma się wyłonić jakieś
działanie. To jednak człowiek sam się determinuje za pomocą swych sił racjonalnych
rozumu i woli. To zaś, że tak właśnie się zdeterminował, a nie inaczej, uchodzi za
moment wolności człowieka”. M.A. Krąpiec: Ja — człowiek…, s. 290.
63
M.A. Krąpiec: Ludzka wolność…, s. 214.
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dziej zreflektowanych i świadomych aktów decyzji — pisze Krąpiec
— możemy nie tylko opanować mechanizmy determinacji, poddać
je autodeterminacyjnej decyzji i usprawnić się w wolnym wyborze,
a przez to kształtować w coraz pełniejszym znaczeniu nasze osobowe oblicze i same decyzje podejmować roztropnie i »cnotliwie«, […]
albowiem akty decyzji stoją u podstaw kształtowania się każdej intelektualnej i moralnej cnoty człowieka”64. Dlatego też człowiek nie
tyle jest reprezentantem czy egzemplarzem ogólnej „natury ludzkiej”,
ile będąc samodzielnie istniejącym i suwerennym podmiotem poznania i wolnej decyzji, w dużej mierze sam kształtuje własną osobową
„naturę”. W związku z tym decyzja jako szczytowy akt ludzki (sprzęgający poznanie intelektualne i działanie woli) jest aktem samostanowienia.
Dopełniające się akty poznania, miłości i wolności, ukazujące górowanie człowieka nad przyrodą, warunkują zarazem kolejne cechy
bytu osobowego. Podmiotowość wobec prawa, zupełność oraz godność
— bo o nich teraz będzie mowa — świadczą o transcendencji osoby
ludzkiej względem społeczności.
Podmiotowość wobec prawa. Jak już powiedzieliśmy, człowiek
w akcie decyzji dokonuje autodeterminacji, którą z kolei warunkują
intelektualne ujęcie i zrozumienie konkretnego dobra, jakie mamy
spełnić, wykonując czyn. Z kolei rozumienie konkretnego dobra jest
właśnie ujrzeniem treści prawa naturalnego: „Dobro należy czynić,
a zła unikać”. Powstaje tu pytanie, jak rozumieć dobro, które byłoby należne każdej osobie ludzkiej? Aby na nie odpowiedzieć, trzeba
najpierw wskazać istotny fakt, jakim jest spotencjalizowanie osoby
ludzkiej, przede wszystkim w zakresie poznania, miłości i wolności65.
Wobec tego zasadniczym dobrem osobowym (czyli dobrem każdej
osoby ludzkiej) jest aktualizacja tkwiących w człowieku potencjalności osobowych. Przyporządkowanie każdej osoby wewnętrznemu
rozwojowi stanowi podstawę wspólnego dobra (gdyż dobrem każdego
człowieka jest jego wewnętrzny rozwój) oraz posiadania określonych
uprawnień w odniesieniu do innych osób. Fakt zaś posiadania okreś
lonych uprawnień w kontekście wspólnego dobra czyni osobę ludzką
Ibidem, s. 59.
Oznacza to, że zasadnicze atrybuty bytu osobowego (poznanie, miłość i wolność) stanowią w człowieku możność, która domaga się zaktualizowania. Jak wiemy
z doświadczenia, człowiek nie dysponuje od urodzenia ukształtowaną zdolnością
poznania intelektualnego czy też zdolnością podejmowania odpowiedzialnych decyzji.
W człowieku tkwi jedynie potencjał poznawczo-wolitywny, który wymaga długotrwałego rozwoju i doskonalenia. Jak więc możność jest przyporządkowana aktowi, tak
też w człowieku jego przyrodzone zdolności są przyporządkowane rozwojowi.
64
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podmiotem prawa66. Na podmiotowość prawną człowieka wskazuje
także istotny fakt, że człowiek w akcie decyzyjnym obiera sobie
w sposób wolny regułę działania, a więc sam staje się dla siebie prawodawcą, „od wewnątrz” zobowiązującym się do działania67.
Całość (zupełność). Określenie bytu osobowego jako cechującego się bytową całością (zupełnością) stanie się bardziej zrozumiałe,
gdy skontrastuje się je z koncepcjami uznającymi człowieka za element składowy wyższej od siebie całości (przyrodniczej, społecznej
lub państwowej). W perspektywie przeprowadzonych analiz koncepcje te trzeba określić jako zasadniczo mylne. Człowiek bowiem jest
bytem samodzielnym, ukonstytuowanym własnym, niepowtarzalnym
aktem istnienia; nie istnieje więc istnieniem jakiejś większej od niego „całości” społecznej bądź przyrodniczej. To człowiekowi — a nie
społeczeństwu (jako układowi relacji między osobami) lub kosmosowi
(jako sumie bytów konkretnych) — przysługuje istnienie substancjalne, a więc samodzielne, odrębne od innych bytów i cechujące się
wewnętrzną jednością. Ponadto człowiek jest (dzięki aktom poznania,
miłości oraz wolności) świadomym i dobrowolnym podmiotem, a zarazem źródłem własnego działania. W związku z tym Krąpiec pisze:
„Jeśli bowiem zwrócimy uwagę na strukturę ludzkiego bytu i jego
specyficznie ludzki, osobowy charakter działania, to uprzytomnimy
sobie zasadnicze twierdzenie antropologiczne: że człowiek, będąc osobą, transcenduje materię w bytowaniu (istnieje nie w wyniku organizacji materii, lecz zaistniawszy w materii, jako dusza samoistniejąca,
tę materię organizuje do celów pozamaterialnych) i w specyficznie
ludzkim działaniu, przejawiającym się przede wszystkim w poznaniu intelektualnym i miłości jako zasadniczym akcie woli. […] osoba
ludzka jest bytem o najdoskonalszym sposobie bytowania: bytuje jako
samoświadomy podmiot, a więc jako byt w sobie i dla siebie, co się
nieustannie przejawia w stosunku »ja« do »moje« w danych bezpośrednich naszego poznania. Będąc bytem — podmiotem, człowiek nie
jest już zapodmiotowany w innym bycie i dlatego nie może być pojęty
jako »część« tejże ewentualnej całości. Jest bytem autonomicznym,
samoistniejącym. Nie zyskuje swego istnienia od »całości«, a więc
przyrody i społeczeństwa […]. Zatem nie istnieje już nad bytem
osobowym jakiś inny byt samoistniejący, którego częścią, emanatem,
momentem lub refleksem byłby byt osobowy. Byt osobowy jest więc
sam dla siebie zupełnym, tworzącym najwyższą całość bytową”68.
Zob. M.A. Krąpiec: Ja — człowiek…, s. 421—422.
Zob. M.A. Krąpiec: O ludzką politykę…, s. 27—28.
68
M.A. Krąpiec: Człowiek i prawo naturalne…, s. 139. Zarazem Krąpiec w tym
samym miejscu dopowiada: „[…] nie znaczy to wszakże, by istnienie człowieka nie
66
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Godność. Najogólniej godność69 oznacza, że człowiek jako byt
osobowy powinien być zawsze celem (nigdy środkiem do celu) działania70. Używając klasycznej terminologii, człowiek stanowi dobro
godziwe (bonum honestum). Podstawy godności osoby ludzkiej to jej
swoista bytowość, transcendująca (przez poznanie, miłość i wolność,
czyli akty w swej strukturze niematerialne) wszelkie przyrodnicze
formy istnienia, a także to, że osoba jest podmiotem prawa71. Ludzkie
transcendowanie przyrody oznacza, że ostateczne wytłumaczenie człowiek zyskuje nie wskutek odniesienia do świata przyrody, lecz dzięki
odniesieniu do Osoby transcendentnej — Absolutu (fenomen religii)
i w tym zasadniczo przejawia się godność osoby ludzkiej72.

Prawa człowieka

W wyniku dotychczasowych rozważań człowiek ukazuje się nam
jako bytowo samodzielny i samoświadomy podmiot, wyróżniający
się zdolnością do intelektualnego poznania, miłości oraz podejmowania świadomych, dobrowolnych i odpowiedzialnych decyzji bębyło uwarunkowane przyrodą i społeczeństwem, by istniał on niezależnie od nich —
ale znaczy, że zarówno przyroda, jak i społeczeństwa nie stanowią adekwatnej racji
istnienia człowieka!”. Przypomnijmy, że adekwatną przyczyną zaistnienia człowieka
jest akt stwórczy Absolutu. Stworzona bezpośrednio przez Absolut dusza organizuje
za pomocą kodu genetycznego materię do bycia ludzkim ciałem.
69
Na temat godności człowieka (godności osoby ludzkiej) i jej filozoficznych podstaw por. szerzej między innymi M. Szymonik: Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej. Lublin 2015; F.J. Mazurek:
Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin 2001.
70
Stwierdzenie to koresponduje z myślą wyrażoną przez Immanuela Kanta:
„Postępuj tak, abyś człowieczeństwa tak w swojej osobie, jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka”. I. Kant:
Uzasadnienie metafizyki moralności. Tłum. M. Wartenberg. Kęty 2009, s. 46.
71
Zob. M.A. Krąpiec: Człowiek i prawo naturalne…, s. 141.
72
„Godność człowieka wiąże się nierozerwalnie z religijnym sposobem działania.
Jeśli bowiem życie ludzkie i sens jego istotnie ludzkich działalności nie tłumaczy się
ostatecznie prawami przyrody, jako zespołem relacji rzeczowych, lecz przeciwnie, tłumaczy się przez relacje międzyosobowe, nacechowane »racją bytu sensowności« tychże działalności ludzkich, to osoba zasadniczo znajduje się w »klimacie religijnym«,
czyli takim, w którym uzasadniamy sensowność naszego działania ludzkiego przez
odwołanie się i przyporządkowanie życia osobie drugiej, drugiemu »ty« — ostatecznie
zaś »Ty« Absolutu”. Ibidem.
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dących podstawą działania. Dlatego też człowieka można określić
mianem suwerennego bytu osobowego73. Człowiek bowiem, dzięki
intelektualnemu rozpoznaniu bytu — dobra, w akcie decyzyjnym
konstytuuje siebie sprawcą działania, dokonuje zatem aktu autodeterminacji i samostanowienia. W akcie decyzyjnym właśnie (w którym następuje sprzężenie intelektualnego poznania i wolności woli)
przejawia się w sposób szczególny suwerenność osoby, a także jej
transcendencja względem przyrody i społeczności (w tym państwa).
Jak pisze Krąpiec: „W akcie osobowej decyzji stykamy się po raz
pierwszy z faktem suwerenności bytowej ludzkiej osoby i na wzór
tej właśnie suwerenności kształtujemy sobie model suwerenności
społecznej, narodowej, państwowej”74. Jako suwerenny byt osobowy,
człowiek charakteryzuje się ponadto zupełnością, podmiotowością
wobec prawa i przyrodzoną godnością.
Jednocześnie człowiek cechuje się, o czym już wspomniano, bytowym spotencjalizowaniem75. Wynika to z faktu, że człowiek, mimo
przysługującej mu bytowej jedności, jest zarazem w swej strukturze
wielorako złożony. Dostrzegamy w nim takie części konstytuujące jego bytowość, jak istnienie i istotę czy formę (duszę) i materię (zorganizowaną w ciało), przyporządkowane sobie jako możność
i akt (jak pamiętamy, jedność bytu pomimo wewnętrznej złożoności
jest możliwa dzięki przyporządkowaniu poszczególnych elementów
do jednego naczelnego aktu — istnienia). Zarazem w organizmie
ludzkim zauważamy nieustanny ruch i przepływ materii, procesy
rozwoju i starzenia się. Dostrzegamy też, że człowiek działa przez
swoje liczne władze, jak intelekt, wola, zmysły, władze motoryczne
i wegetatywne. Wszystkie te sfery domagają się rozwoju i zharmonizowania. Oznacza to, że charakterystyczne dla człowieka atrybuty
(poznanie intelektualne, miłość, wolność), leżące u podstaw specyficznie ludzkich działań (poznania, postępowania moralnego i twórczości), stanowią w człowieku możność (potencjalność) domagającą się
zaktualizowania (urzeczywistnienia). „Osoba ludzka — pisze Krąpiec
— jest konkretnym, jednostkowym compositum [złożeniem — T.Ć.],
w którym elementy materialno-zmysłowe oraz racjonalno-wolitywne
stanowią specyficzną jedność — jedność dynamiczną, podległą ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu”76. Ów rozwój, czyli aktualizacja potencjalności osobowych (rozwój osobowy człowieka), wymaga wieloletniej
Zob. M.A. Krąpiec: Suwerenność…, s. 33—55; Idem: O ludzką politykę…,
s. 30—38.
74
M.A. Krąpiec: Suwerenność…, s. 51.
75
Zob. M.A. Krąpiec: Ja — człowiek…, s. 330—334.
76
Ibidem, s. 331.
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pracy i kontekstu społecznego (pomocy innych ludzi). Wiąże się również z faktem, że człowiek w dużej mierze sam, za pośrednictwem
aktów decyzyjnych kształtuje swoją indywidualną, osobową „twarz”.
Zidentyfikowanie człowieka jako suwerennego bytu osobowego (cechującego się zupełnością, podmiotowością wobec prawa i godnością),
naznaczonego zarazem spotencjalizowaniem, a więc przyporządkowanego wewnętrznemu rozwojowi, leży u podstaw koncepcji praw
człowieka77. Przez prawa człowieka należy zaś rozumieć niezbywalne
uprawnienia przysługujące zawsze każdemu z racji bycia człowiekiem, a nie w wyniku czyjegoś ustanowienia czy nadania. Krąpiec
pisze: „Tak pojęte prawo-uprawnienie jest czymś z natury pierwszym
od prawa rozumianego jako »norma« prawna kierująca lub też mająca kierować ludzkimi czynami w jakiejś społeczności. Zanim bowiem
wydane będą jakiekolwiek prawa jako normy postępowania, już zastajemy w świecie realnie istniejących ludzi podstawowy fakt prawa, jawiący się wraz z człowiekiem i od człowieka nieodłączny. Ten
właśnie fakt prawny, czyli prawo pojęte jako jakiś realny byt, należy
do bytowej kategorii relacji i koniecznościowo wypływa ze struktury
bytowej człowieka. Dlatego że człowiek rodzi się człowiekiem i pozostaje człowiekiem, wyłaniają się konieczne relacje jednego człowieka
do drugiego. Relacji międzyludzkich jest ogromna ilość; ale relacja
prawna tym różni się od innych, że jest nacechowana »powinnością
działania« człowieka lub też »zaprzestania tego działania«, a to ze
względu na osobowe dobro samego człowieka”78.
Poszczególne uprawnienia przysługujące człowiekowi dostrzega się
w świetle koncepcji prawa naturalnego79. Prawo naturalne najogólniej
można określić jako odczytanie przez ludzki intelekt realnego dobra
77
„Ogólnie mówiąc — pisze Krąpiec — zespół praw mających chronić życie
ludzkie wypływa z samej ludzkiej natury, z tego, że człowiek rodzi się człowiekiem,
a więc bytem rozumnym, wolnym, obdarzonym przymiotami bytu osobowego, który
jest podmiotem praw, celem ludzkich działań — a przez to samo przysługuje mu
wewnętrzna godność, której istotnym przejawem jest fakt transcendowania w stosunku do całej przyrody, w stosunku do społeczeństwa, a nawet w stosunku do
samego siebie. Tak rozumiany ludzki byt jest czymś wyjątkowym w hierarchii bytów, z którymi człowiek posiada poznawczy kontakt”. M.A. Krąpiec: Suwerenność…,
s. 141. Na temat personalistycznych podstaw praw człowieka por. między innymi
M. Piechowiak: Filozofia praw człowieka…; F.J. Mazurek: Godność osoby ludzkiej
podstawą praw człowieka…; K. Stępień: Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw
dziecka. Studium z filozofii prawa i praw człowieka. Lublin 2016.
78
M.A. Krąpiec: Suwerenność…, s. 131.
79
Swoją koncepcję prawa naturalnego Krąpiec najpełniej wyłożył w cytowanej tu
monografii Człowiek i prawo naturalne… Por. też K. Stępień: W poszukiwaniu podstaw racjonalności prawa. Lublin 2015; P. Skrzydlewski: Antropologiczne i społeczne
determinanty prawa. Studium z filozofii prawa. Lublin 2013.
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— celu postępowania. Tylko realne dobro może być celem — motywem ludzkiego racjonalnego działania. Dlatego też najogólniejszy nakaz tego prawa brzmi: „Czyń dobro, a zła unikaj”. Prawo naturalne
uwzględnia trzy podstawowe skłonności (inklinacje) ludzkiej natury
racjonalnej: do zachowania życia, do przekazania życia oraz do rozwoju
życia osobowego80. Zgodnie z tym porządkiem naturalnych inklinacji,
wyrażających bytową strukturę człowieka i wskazujących kierunek realizacji dobra, każdemu człowiekowi przysługuje prawo do zachowania
integralności życia, do przekazywania życia i do osobowego rozwoju81.
Dodajmy, że za adekwatny wyraz przyrodzonych uprawnień człowieka
(a więc w zakresie zachowania, przekazywania i rozwoju życia osobowego) Krąpiec uznaje Powszechną deklarację praw człowieka, proklamowaną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku82.
Poszanowanie integralności ludzkiego życia obejmuje — co znajduje odzwierciedlenie w treści Deklaracji… — między innymi takie
zagadnienia, jak prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa, nietykalności osobistej, a tym samym zakaz niewolnictwa, tortur i nieludzkiego traktowania. Prawo do przekazywania życia dotyczy takich
sfer życia, jak prawo do założenia rodziny (opartego na dobrowolnej
zgodzie) i wychowania dzieci czy poszanowanie własności prywatnej
(w tym rodzinnej). Z kolei prawo do rozwoju życia osobowego oznacza przede wszystkim wolność myślenia, sumienia i religii. Wiąże
się także z prawem do organizowania życia społecznego (wolność
zgromadzania się i zrzeszania, prawo do uczestnictwa w rządzeniu
swym krajem) oraz zagwarantowaniem możliwości korzystania przez
80
Zgodnie z zasadą sformułowaną przez Tomasza z Akwinu (w nawiązaniu do
stoików): secundum ordinem inclinationum naturalium datur ordo praeceptorum legis naturae — „wedle porządku naturalnych inklinacji jest porządek nakazów prawa
natury”. Tomasz z Akwinu: Summa theologiae, I—II q. 94 a. 2. Cyt. za: M.A. Krąpiec:
Suwerenność…, s. 164.
81
„Człowiek bowiem — pisze Krąpiec — będąc bytem potencjalnym, jest przyporządkowany aktualizowaniu się swoich naturalnych potencjalności. A więc musi żyć,
a przez to jest przyporządkowany faktowi odżywiania się, oddychania, wzrastania,
przekazywania życia itp. Jest również przyporządkowany swemu rozwojowi wewnętrznemu […] — słowem jest przyporządkowany doskonaleniu się jako człowiek.
I właśnie ze względu na konieczność aktualizowania ludzkich potencjalności, czyli
konieczność samego życia »po ludzku«, według (przynajmniej minimalnych) wskazań
rozumu, my sami musimy wykonać pewne czynności wobec nas samych i drugich,
jak i drudzy ludzie muszą takie czynności wykonywać”. Ibidem, s. 131—132.
82
Zob. ibidem, s. 131—173; M.A. Krąpiec: O ludzką politykę…, s. 99—166.
Warto zwrócić uwagę na nazwę „deklaracja”, która oznacza, że nie mamy tu do
czynienia z aktem „nadania” praw, lecz z ich swoistym „odkryciem”, gdyż — jak
zauważa Krąpiec — „deklaruje się to, co rozum powszechny ludzkości odczytuje
w ludzkiej naturze i co formułuje w postaci prawa”. Ibidem, s. 103.
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człowieka z praw ekonomicznych, socjalnych (prawo do pracy i sprawiedliwej płacy, urlopu i wypoczynku, prawo do zabezpieczenia na
wypadek choroby, bezrobocia itp.) oraz kulturowych (prawo do oświaty, uczestniczenia w życiu kulturalnym).
Zagadnienie praw człowieka wiąże się z problematyką uznania
(bądź nieuznania) ich obowiązywalności. Krąpiec zwraca uwagę na
swoiste a priori warunkujące uznanie (lub jego brak) przyrodzonych
uprawnień przysługujących zawsze i wszędzie każdemu człowiekowi.
Należy tu wskazać a priori cywilizacji, koncepcji filozoficznych oraz
teorii poznania naukowego.
Omawiając wpływ cywilizacji na kwestię uznawania i przestrzegania praw człowieka, Krąpiec korzysta z ustaleń polskiego historyka
i myśliciela Feliksa Konecznego (1862—1949)83. Zgodnie z ustaleniami Konecznego cywilizację można określić jako sposób życia zbiorowego. Zasadniczym kryterium, pozwalającym wyszczególnić i ocenić
poszczególne cywilizacje, jest ich stosunek do pięciu podstawowych
kategorii bytu ludzkiego (na których oznaczenie Koneczny używał
określenia quincunx): dobra i prawdy (związanych ze sferą duchową),
zdrowia i dobrobytu (związanych z cielesnością) oraz piękna (jako
wspólnego dla sfery duchowej i cielesnej). W czasach współczesnych
można wyróżnić — zdaniem Konecznego — siedem wielkich cywilizacji: łacińską, bizantyjską, turańską, żydowską, arabską, bramińską,
chińską. Spośród nich jedynie cywilizacja łacińska ma charakter personalistyczny, pozostałe zaś mają charakter gromadny. Tylko w cywilizacji łacińskiej (powstałej na fundamentach starożytnego Rzymu
i zachodniego chrześcijaństwa84) człowiek ma więc wartość jako konkretna osoba, w pozostałych zaś jest tylko elementem kolektywu
(którego ewentualną wartość wyznacza rola spełniana w ramach kolektywu — całości). O ile więc w cywilizacji łacińskiej można mówić
o przyporządkowaniu społeczności ku dobru osób, o tyle w cywilizacjach gromadnych jednostka zostaje całkowicie przyporządkowana
kolektywowi. Tylko w personalistycznej cywilizacji łacińskiej występuje dualizm prawa prywatnego i publicznego, w pozostałych cywi83
Zob. M.A. Krąpiec: Suwerenność…, s. 175—197; Idem: O ludzką politykę…,
s. 187—210. Zamieszczone tu skrótowe omówienie koncepcji F. Konecznego dokonane jest przez pryzmat ujęcia M.A. Krąpca. Nie stanowi zatem — i w ramach
tematyki niniejszego artykułu stanowić nie może — rekonstrukcji oryginalnej myśli
Konecznego. Zainteresowanemu Czytelnikowi polecić można następującą literaturę: F. Koneczny: O ład w historii. Warszawa 1991; Idem: O wielości cywilizacyj.
Warszawa 2002. Por. P. Skrzydlewski: Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej
w ujęciu Feliksa Konecznego. Lublin 2013.
84
Warto dodać, że według Krąpca, religia stanowi istotną gwarancję praw człowieka. Zob. M.A. Krąpiec: Suwerenność…, s. 199—212.
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lizacjach panuje prawny monizm (monizm prawa prywatnego, czyli
władca jest właścicielem państwa i jego mieszkańców — cywilizacja
turańska; monizm prawa publicznego — despotyzm władzy państwowej w cywilizacji bizantyjskiej). Cywilizacja łacińska akcentuje także
wartość rodziny opartej na małżeństwie monogamicznym (większość
cywilizacji dopuszcza poligamię).
Widzimy zatem, że jedynie cywilizacja łacińska przyjmuje obraz
człowieka zgodny z tym, jaki wyłania się dzięki zaprezentowanej
dotychczas filozoficznej interpretacji. Tylko w niej bowiem człowiek
jest rozumiany jako byt samodzielny (mówiąc językiem filozoficznym
substancjalny) i osobowy, a więc będący wolnym i odpowiedzialnym
za czyny podmiotem, cechującym się bytową zupełnością i godnością,
żyjącym społecznie ze względu na przyporządkowanie do osobowego
rozwoju. W pozostałych cywilizacjach dominuje rozumienie człowieka
jako „części” w ramach „całości”, jaką jest kolektyw. Problematyczne
staje się tu uznanie godności i przyrodzonych uprawnień człowieka,
który zostaje przyporządkowany bez reszty dobru „ogółu”85. W związku z tym — zdaniem Krąpca — prawa człowieka mogą być zasadniczo uznane i przestrzegane tylko w cywilizacji łacińskiej, stanowiącej
„ostoję praw człowieka”86. Z perspektywy zaś cywilizacji gromadnych
prawa człowieka są czymś niezrozumiałym, dlatego też cywilizacje te
nie są w stanie zagwarantować ich przestrzegania.
Oprócz a priori cywilizacyjnego Krąpiec akcentuje także znaczenie przyjętej koncepcji filozofii (zwłaszcza jej przedmiotu i metod)
odnośnie do uznania praw człowieka. Zwraca uwagę, że przyjęcie
określonych założeń ontologicznych skutkuje wykrzywionym obrazem
człowieka, często wykluczającym możliwość uznania jego podstawowych uprawnień87. Dlatego też — zdaniem Krąpca — zasadniczo nurt
85
Krąpiec podkreśla: „Stosunek człowieka do społeczności w duchu personalizmu
— a przez to samo w duchu uzgodnienia się ze stanem realnym bytów — jest zabezpieczony zasadniczo jedynie w cywilizacji łacińskiej. Tylko bowiem ta cywilizacja
w pełni afirmuje godność osoby ludzkiej. Wszelkie natomiast cywilizacje gromadne
stawiają wyżej społeczność niż człowieka, który w takich cywilizacjach jest zasadniczo tylko »częścią«, mającą być podporządkowaną danym społecznościom. Jedynie
w cywilizacji łacińskiej można uzasadnić stanowisko wyższości człowieka — osoby
nad społecznością. Jest bowiem człowiek wyższą bytową naturą od społeczności,
szerzej ogarniającą rzeczywistość niż społeczeństwo jako takie, jest bytem »zupełnym«, całością w sobie i dla siebie. Tego wszystkiego nie można mówić o różnych
społecznościach. Dlatego one istnieją »dla« człowieka; ich ustrój zatem winien być
przyporządkowany dobru człowieka”. Ibidem, s. 195—196.
86
M.A. Krąpiec: O ludzką politykę…, s. 204—210.
87
W tej kwestii Krąpiec wskazuje między innymi tradycję filozoficzną wywodzącą się z dociekań Jana Dunsa Szkota, który przyjął jednoznaczne rozumienie
bytu (w przeciwieństwie do rozumienia analogicznego, proponowanego za Tomaszem
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filozofii realistycznej (klasycznej) w pełni współbrzmi z koncepcją
praw człowieka i dostarcza narzędzi do racjonalnego uzasadnienia
tychże praw: „Chyba jedynie wielki nurt filozofii wieczystej, wspólnej
wszystkim ludziom, nurt realistyczny i racjonalny filozofii klasycznej
Arystotelesa, Nemezjusza z Emezy, Augustyna i Tomasza przedziwnie koheruje z przyjętą Deklaracją praw człowieka i prawa te wyjaśnia i uzasadnia. Szczególnie zaś filozoficzna antropologia Tomasza,
będąca dziedzictwem platonizmu, arystotelizmu, myśli chrześcijańskiej i arabskiej (Avicenny), wypracowała racjonalnie i głęboko uzasadniała taką koncepcję człowieka, która w pełni zgadza się z zadeklarowanymi prawami człowieka i jest władna prawa te racjonalnie
uzasadnić”88.
Wreszcie Krąpiec zauważa także wpływ określonego rozumienia
nauki na możliwość uzasadnienia praw człowieka. Niektóre bowiem
koncepcje nauki i poznania naukowego, jeśli zostaną zabsolutyzowane oraz uznane za jedyne, mogą skutkować zinstrumentalizowaniem
człowieka i zakwestionowaniem jego podstawowych praw89.
z Akwinu przez Krąpca). W myśl tej koncepcji naturą bytu (przedmiotem metafizyki)
wspólną wszystkiemu, co istnieje, jest wewnętrzna niesprzeczność. Bytem jest zatem
to, co wewnętrznie niesprzeczne, a więc sfera możliwości (co przejął Christian Wolff),
abstrahująca od wszelkich determinacji. Tym samym, przedmiotem metafizyki nie
jest już byt konkretny, lecz abstrakcyjne „pojęcie bytu”. Do tej koncepcji nawiązał
G.W.F. Hegel, zauważając, że abstrakcyjny byt (wolny od treściowych determinacji)
utożsamia się z nicością. U źródeł więc rzeczywistości tkwi sprzeczność, która ulega
rozwiązaniu w procesie dialektycznego stawania się. W takim schemacie (przejętym
przez marksizm) konkretny człowiek jawi się tylko jako moment w dialektycznym
procesie rozwoju całości. Pokrewna wizja świata i człowieka występuje także w różnych koncepcjach ewolucjonistycznych, gdzie człowieka — jako będącego etapem
procesu ewolucji — wyjaśnia się poprzez odwołanie do pierwotnych sił biologicznych (np. Freud). Podobne niebezpieczeństwo widzi Krąpiec także w strukturalizmie
(Claude Levi-Strauss), negującym podmiotowość człowieka, dającego się rzekomo
zredukować do struktur pierwotniejszych, ostatecznie opierających się na „prawie
przypadkowości”. Także w koncepcji Kanta, przyjmującej (wobec niepoznawalności
rzeczy samej w sobie) etykę obowiązku — podporządkowania prawu (w miejsce
moralności rozumianej jako działanie skierowane ku realnemu dobru, które ludzki
intelekt jest władny odczytać), widzi Krąpiec niebezpieczeństwo podporządkowania
człowieka każdemu (będącemu nieraz wręcz „antyprawem”) prawu państwowemu.
Zob. M.A. Krąpiec: O ludzką politykę…, s. 211—228. Na temat dziejów pojmowania
bytu jako przedmiotu metafizyki szerzej zob. M.A. Krąpiec: Byt i istota…; É. Gilson:
Byt i istota. Tłum. D. Eska i J. Nowak. Warszawa 2006; P. Jaroszyński: Metafizyka
czy ontologia. Lublin 2011. Por. też M. Gogacz: Platonizm i arystotelizm. Dwie drogi
do metafizyki. Warszawa 1996.
88
M.A. Krąpiec: Suwerenność…, s. 169.
89
Należy pamiętać, iż każde rozumienie nauki jest uwarunkowane założeniami
filozoficznymi. Krąpiec wyróżnia trzy podstawowe koncepcje poznania naukowego: 1)
klasyczną (platońsko-arystotelesowską), opartą na pytaniu dia ti („dla-czego”?), ot-
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Zakończenie
Zarysowana w niniejszym artykule filozoficzna koncepcja człowieka zaproponowana przez M.A. Krąpca stanowi wynik refleksji łączącej w sobie zarówno odniesienie do danych doświadczenia wewnętrznego, jak i analizy dokonywanej przy użyciu narzędzi i aparatury
pojęciowej, wypracowanej w ramach metafizyki. Dane doświadczenia wewnętrznego, jak też „zdroworozsądkowy”, przednaukowy obraz
człowieka stanowią materiał, który podlega analizie, interpretacji
i wyjaśnieniu za pomocą narzędzi i ustaleń wypracowanych w metafizyce.
Zależność ustaleń Krąpca (dotyczących rozumienia człowieka,
a w dalszej kolejności społeczeństwa i państwa) od rozstrzygnięć
metafizycznych nie powinna być powodem do stawiania jej autorowi
zarzutu „systemowości”90. Wręcz przeciwnie, świadczy raczej o rzetelnych podstawach jego myśli, w której rozważania antropologiczne
nie są „zawieszone w próżni”, ale są owocem pogłębionego i metodologicznie uzasadnionego rozumienia świata. Jest to niewątpliwa zaleta
myśli Krąpca, gdyż od przyjęcia określonych założeń metafizycznych
(od których de facto zależy „wszystko”) nie sposób uciec91. Jeśli zaś
wartą na całą rzeczywistość, stanowiącą podstawę wartościowego poznania; 2) kantowską, skupiającą się na pytaniu o tkwiące w podmiocie aprioryczne warunki możliwości wartościowego poznania; 3) pozytywistyczną, opartą na pytaniu o to, „jak” (to
know how?) przebiegają zjawiska, dążącą do odkrycia praw rządzących zjawiskami
w celu uzyskania korzyści praktycznych. Krąpiec zwraca uwagę, że absolutyzowanie
drugiej i trzeciej koncepcji poznania naukowego w oderwaniu od bazowego poznania
typu pierwszego niesie zagrożenie praw człowieka. W przypadku koncepcji kantowskiej wynika to z faktu, że wobec braku odwołania do realnego bytu (uznawanego
za niepoznawalny) jedynym uzasadnieniem prawa staje się kolektyw podmiotów —
państwo. Z kolei koncepcja pozytywistyczna, mająca nastawienie utylitarne, przynosi
ryzyko zinstrumentalizowania człowieka, a więc wykorzystania go jako środka do realizacji celów. Zob. M.A. Krąpiec: O ludzką politykę…, s. 228—242. Na temat nauki
i koncepcji poznania naukowego por. szerzej S. Kamiński: Pojęcie nauki i klasyfikacja
nauk. Lublin 1981; P. Jaroszyński: Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury.
Lublin 2008.
90
Zarzut taki postawił — przede wszystkim wobec antropologii filozoficznej
Krąpca — Józef Tischner w artykule Człowiek przez okna systemu. „Znak” 1976,
nr 2 (260), s. 213—234.
91
Jak zauważa trafnie S. Kamiński, nawet programowo zwalczający metafizykę
przedstawiciele neopozytywizmu, „wyrzuciwszy […] uroczyście metafizykę frontowymi drzwiami, musieli wpuścić ją od kuchni. Trzeba bowiem przyjąć implicite
wiele fundamentalnych założeń ontologicznych i teoriopoznawczych dla zbudowania
pełnej teorii nauki. Nadto nawet zafascynowany rewolucją naukowo-technologiczną
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jakikolwiek autor wypiera się filozoficznych (przede wszystkim metafizycznych) założeń, tym samym oznacza to, że po prostu ich sobie
nie uświadamia92. Dlatego też czymś wartościowym jest, gdy twórca
danej koncepcji w sposób jawny i otwarty przedstawia metafizyczne
podstawy swoich ustaleń. Choć z pewnością niesie to z sobą pewne
obciążenie i wymaga od czytelnika znajomości określonych pojęć.
Należy więc pamiętać, że bezkrytyczne operowanie kategoriami metafizycznymi w opisie człowieka może rodzić ryzyko i pokusę „zamknięcia się” w ramach jednej szkoły myślenia, co ostatecznie skutkuje skostnieniem i swoistym uwiądem myśli93. Niewątpliwie zatem,
uprawiając filozofię człowieka, nie należy zamykać się na wyniki dociekań innych szkół czy kierunków filozoficznych, ani na wyniki badań nauk szczegółowych. Sama zaś metafizyka musi być uprawiana
w ten sposób, by umożliwiać stałą styczność poznawczą z przedmiotem badań, a zatem ciągły kontakt z rzeczywistością, umożliwiający
dokonywanie nieustannych poprawek, które przybliżają do bardziej
adekwatnego ujęcia przedmiotu badań94.
Dlatego też ujęcie, jakie zaproponował Krąpiec, również będzie
się domagało poprawek i uzupełnień, aby zyskać jak najbardziej
adekwatny opis ludzkiej osoby. Nie należy zatem traktować owego
ujęcia jako wykluczającego dorobek innych szkół czy kierunków filozoficznych95. Zresztą Krapiec zdaje sobie z tego sprawę, podkreślając,
że należy przyjąć tylko taki system myślenia, który „jest nieaprioi zmęczony tempem życia człowiek nie przestaje interesować się ogólnoegzystencjalnym aspektem rzeczywistości oraz szukać ostatecznych racji świata i zrozumienia
najgłębszego sensu życia. Jeśli nie wypada mu tego robić w ramach akademickiej
filozofii, to przenosi się na teren prywatnej mistyki lub irracjonalnych rozmyślań na
marginesie pracy naukowej”. S. Kamiński: Z metafilozofii człowieka. W: M.A. Krąpiec:
Ja — człowiek…, s. 20, przypis 28.
92
Zob. J. Pieper: W obronie filozofii. Tłum. P. Waszczenko. Warszawa 1985,
s. 74; W. Stróżewski: Fenomenologia i dialektyka. W: Idem: Istnienie i sens…, s. 260.
93
„Każda doktryna godna miana filozofii — zauważa É. Gilson — wychodzi
z konkretu i powraca do konkretu, każda natomiast scholastyka wychodzi z filozofii
i powraca do filozofii. Filozofia musi wyrodzić się w scholastykę, gdy uczyni przedmiotem swych rozważań nie konkret istniejący, który powinna coraz gruntowniej
zgłębiać, przenikać i wyjaśniać, ale gotowe sformułowania pewnych hipotez wyjaśniających, tak jak gdyby same te formuły — a nie to, czego one dotyczą — stanowiły
rzeczywistość”. É. Gilson: Tomizm…, s. 419.
94
Niezwykle celnie ujął to Mieczysław Gogacz: „[…] interesuje nas i jest dla nas
ważna prawda o bycie, a nie stanowiący metafizykę układ zdań. Metafizyk nie broni
metafizyki, broni zawsze rzeczywistości, a tym samym prawdy o bytach. Jest wierny
istnieniu i istocie bytu, a nie ujęciom i wiedzy”. M. Gogacz: Elementarz metafizyki.
Warszawa 2008, s. 12.
95
Zob. S. Kowalczyk: Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły. Lublin
2010, s. 205—211.
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ryczny, realny, uzdalniający do ciągłej (w kontakcie z rzeczą) samokorektury i zarazem zdolny do wchłonięcia każdej realistycznej myśli
wyjaśniającej”96.
Wreszcie zaproponowana tu koncepcja człowieka dzięki wyeksponowaniu problematyki przysługujących mu praw może odegrać ważną rolę także w refleksji nad sferą społeczno-polityczną. To przecież
człowiek jest zasadniczym autorem i celem działalności politycznej.
Rzetelnie uprawiana filozofia człowieka pozwala na przezwyciężenie myślenia ideologicznego, zamykającego się w myślowych konstruktach. W dzisiejszym chaotycznym świecie „postmodernizmu”
i „postprawdy” jej aktualność jawi się szczególnie mocno.
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Ksiądz Stanisław Chołoniewski (1791—1846)
jako sufler współczesności
O użyteczności dawnych pojęć

Priest Stanisław Chołoniewski (1791—1846)
as a prompter of contemporaneity
About the usefulness of the old notions
Abstract: The aim of this paper is an indication that some of the problems experienced by Stanisław Chołoniewski (1791—1846) — slogans of age and salon and
anti-salon — may be useful in describing the current reality.
The concept of slogans of ages is an original representation of catchwords which
affect people remarkably, as the cnocept engages it’s audience and enduce strong
emotions. Chołoniewski characterizes these slogans, examines their origins and the
manner of their action. The following issue described is the relation between two
social groups: salon and anti-salon, who compete for influence over society. This
competition, except outside manifestations, takes place also within the individuals
as a conflict of values.
Both of these questions are indirectly related to the Idea of Progress, which was
analyzed by Chołoniewski from a Catholic point of view. A juxtaposition of these three
elements completes the understanding of each of them. This analysis concerns 19th
century and may also explain some of the important social questions that society
is faced with today.
Keywords: Stanisław Chołoniewski, slogan of ages, salon and anti-salon, progress

Stanisław Chołoniewski jest dziś postacią zapomnianą i nie zajmuje odpowiadającego jego dokonaniom miejsca w historiografii. Czasem
twierdzi się nawet, że żaden polski intelektualista tego formatu nie
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popadł w tak całkowitą niepamięć potomnych1. Warto jednak zainteresować się jego twórczością nie tylko z faktu zapomnienia, ale
z uwagi na walory jego utworów. Z pewnością był on pisarzem swoich
czasów2. W treści jego dzieł uwagę zwraca kwestia konserwatywnej
reakcji na oświecenie, któremu poświęcił sporo miejsca3. Można powiedzieć, że ścieranie się z sobą epok wiary i rozumu, czyli wieku
XVIII z wiekiem XIX, jest głównym problemem jego twórczości4.
O tym, że jego postać została zapomniana, świadczy ilość literatury, którą można znaleźć na jego temat. Ostatnią wydaną biografią jest pochodząca z 1888 roku książka Jana Badeniego5. Odtąd
pojawiały się głównie wzmianki dotyczące jego w kontekście innych
osób lub miejsc6. Ostatnie lata przynoszą większe zainteresowanie,
czego dowodem jest kilka opublikowanych na ten temat artykułów,
a największe znaczenie miało wydanie w 2015 roku wyboru pism
pod tytułem Filozofia antysalonu…, który opracował i skomentował
Michał Otorowski. W tym artykule będę powoływał się na wyniki
najnowszych badań.
Celem niniejszego tekstu jest zatem wskazanie niektórych wątków i pojęć z twórczości pisarza, które mimo upływu czasu mogą
być użyteczne do analizy rzeczywistości. Chodzi o zagadnienie haseł
wieku jako wyrażeń o ponadprzeciętnym stopniu oddziaływania na
ludzi, którego oryginalną wykładnię znajdziemy w pierwszej czę1
Zob. M. Otorowski: Przedmowa. W: S. Chołoniewski: Filozofia antysalonu.
Wybór pism. Warszawa 2015, s. VII.
2
Nauczycielem i przyjacielem Chołoniewskiego do końca życia pozostał Jan
Potocki. Wiemy, że Potocki „zaprosił” młodego Chołoniewskiego na swoje samobójstwo. Duży wpływ miał też na niego francuski filozof Joseph de Maistre, prywatnie
przyjaciel Potockiego. To pod jego wpływem ks. Chołoniewski zaczął publikować
swoje teksty. Jego wpływ widoczny jest też w samych teoriach, w których można znaleźć wiele zbieżnych z sobą pomysłów. Zob. M. Otorowski: Filozofia antysalonu. Ksiądz Stanisław Chołoniewski między Josephem de Maistre’em i Janem
Potockim. „Kronos” 2012 , nr 2 (21), s. 206—229. Por. A. Wielomski: Od grzechu do
apokatastasis. Historiozofia Josepha de Maistre’a. Lublin 1999.
3
Warto dodać, że Chołoniewski był zarówno filozofem, jak i literatem, a jego
twórczość płynnie przebiega między tymi dziedzinami. W tekstach filozoficznych
używa często poetyckiego języka (por. Odpowiedzi na dwa pytania…), natomiast
powieści pełne są odniesień filozoficznych i historiozoficznych, ukrytych pod licznymi
symbolami (por. Sen w Podhorcach; Dwa wieczory pani starościny olbromskiej).
4
M. Otorowski: Filozofia antysalonu…, s. 209. Podobnie jak de Maistre, stawiał
się po stronie wieku XVIII, jako wieku wiary. Zob. A. Wielomski: Od grzechu…,
s. 230—233.
5
Zob. J. Badeni: Ksiądz Stanisław Chołoniewski. Kraków 1888.
6
Zob. między innymi: L. Bazylow: Polacy w Petersburgu. Wrocław 1984.
A. Litwornia: Rzym Mickiewicza. Poeta nad Tybrem 1829—1831. Warszawa 2005.
A. Ślisz: Henryk Rzewuski. Życie i poglądy. Warszawa 1986.

Ksiądz Stanisław Chołoniewski (1791—1846)…

87

ści jego głównego dzieła filozoficznego7, a także o problem salonu
i antysalonu jako dwóch przeciwstawnych i rywalizujących na polu
kulturowym grup społecznych, co przedstawione jest w manifeście
antysalonowym8. Oba te pomysły łączą się przynajmniej pośrednio
z problemem postępu, a w efekcie dopełniają rozumienie filozoficznych i historiozoficznych rozważań o nim, oraz z bliskim socjologii
tematem salonu i antysalonu9. Dlatego też w syntetycznym skrócie
przedstawię najpierw, jak Chołoniewski ujmował postęp, a następnie
przejdę do haseł wieku oraz salonu i antysalonu.
Ambicją pisarza było przekształcenie laickiego znaczenia terminu
„postęp” na pojęcie o konotacjach chrześcijańskich. Miało to być doskonalenie ludzkości, a Kościół zajmował w tym procesie centralne
miejsce, dlatego że zapewniał dwa niezbędne elementy składowe: po
pierwsze, dawał ogląd zarówno punktu wyjścia, jak i celu człowieka,
czyli okresu od stworzenia świata do scalenia się z Bogiem przy
ponownym przyjściu Chrystusa na ziemię; po drugie, wskazywał
siły, które utrzymują ten świat w ruchu, czyli Boską opatrzność10.
Zjawisko postępu przedstawia się tu jako ruch w stronę Boga. Ten
bieg może być jednak zakłócony tak zwanym ruchem wstecznym,
czego przyczyną jest „oderwanie się woli i rozumu człowieka od woli
i rozumu Boga”, a skutkiem — odejście od postępu11. Pierwszym
i znamiennym przykładem ruchu wstecznego jest grzech pierworodny. Człowiek, mając wolną wolę, wybiera, czy chce się przybliżać do
czy oddalać od Boga12.
Dzieje świata są dla pisarza pasmem naprzemiennie zmieniających się epok postępu i regresu. Przejście od postępu do regresu jest
jasne, ponieważ dotyczy poważnego grzechu człowieka, którego skutki
dotykają całej ludzkości. Trudniejsza sytuacja zachodzi w przypadku
przejścia odwrotnego. Wstępny warunek możliwego ruchu postępowego stanowi uświadomienie sobie trudnego położenia, czyli bycie zbuntowanym wobec Boga, niezdolność władz moralnych i fizycznych do
prawidłowego działania oraz fakt, że samemu z tego położenia nie
Zob. S. Chołoniewski: Odpowiedzi na dwa pytania. Co znaczy słowo „postęp
ludzkości” w duchu nauki Chrystusowej?. W: Idem: Filozofia antysalonu…, s. 194—
284.
8
Zob. S. Chołoniewski: Do Redaktora „Athenaeum” list pierwszy. W: Idem:
Filozofia antysalonu…, s. 25—39.
9
Problemy, które nazwałem socjologicznymi, są jednak tylko punktem wyjścia
rozważań filozoficznych.
10
Zob. S. Chołoniewski: Odpowiedzi na dwa pytania…, s. 205—206.
11
Ibidem, s. 208.
12
Proces przybliżania i oddalania się od Boga opisuje również de Maistre. Zob.
A. Wielomski: Od grzechu…, s. 25.
7
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można się wydostać13. Już u Adama po wygnaniu z raju rozpoznane
zostało tak zwane rozdwojenie ducha, czyli swego rodzaju konflikt
wartości wewnątrz człowieka, który nie wyklucza działań dobrych
i złych14. Rozdwojenie to widać zarówno w jednostkach, jak i całych
społecznościach, co będzie miało swoje konsekwencje w trakcie dalszych analiz.
Podsumowując, wobec tak przedstawionych założeń postęp, według Chołoniewskiego, jest „powrotem człowieczeństwa do Boga drogą przez Boga skreśloną, pod przewodnictwem Boga-człowieka”15.
Zagadnienie haseł wieku pojawiło się niejako na marginesie
w Odpowiedziach na dwa pytania, w formie uwag wprowadzających
do analizy zjawiska postępu, mówiących nie o nim samym, lecz
o specyficznej kategorii słów, które w sposób nadzwyczajny wpływają
na ludzi16. Są to słowa, które mimowolnie wchodzą do rozmowy, ale
często okazuje się, że aby rozpoznać ich faktyczne znaczenie, trzeba
odsunąć na bok towarzyszące temu emocje. To właśnie one wywołują
zainteresowanie i sprawiają, że ludzie niejako gromadzą się wokół
tych terminów.
Na przełomie XVIII i XIX wieku hasłem wywołującym poruszenie
znacznej części społeczeństwa był właśnie „postęp”. Chołoniewski
zdaje sobie sprawę, że wyjątkowe oddziaływanie poszczególnych terminów jest cechą przejściową, zależną od okoliczności zewnętrznych.
Nie są więc określeniami uniwersalnymi, występują w konkretnym
kręgu kulturowym i w konkretnym czasie, a wyróżnia je szczególna
podatność na emocje, które wywołują w ludziach. Dotyczą one najczęściej kwestii spornych, wobec których trudno przejść obojętnie.
Ciekawie przebiega proces powstawania i oddziaływania haseł
wieku, ale nie jest możliwe pełne wyjaśnienie tego zjawiska. Tak też
uważa pisarz, którego niewypowiedziane wprost podejście metodologiczne opiera się na założeniu istnienia zjawisk wykraczających poza
poznanie naukowe, wobec czego nie stara się tego głębiej dociekać17.
Zob. S. Chołoniewski: Odpowiedzi na dwa pytania…, s. 217—218.
Ibidem, s. 218.
15
Ibidem, s. 238.
16
Zob. ibidem, s. 196—205.
17
Chołoniewski pisze to z perspektywy filozofa chrześcijańskiego, dla którego
religia — z definicji zakładająca ludzką ograniczoność poznania świata — stanowi
jedno z podstawowych narzędzi jego rozumienia. Zob. M. Otorowski: Wstęp. W: Filo
zofia antysalonu…, s. XXI—XXV. Ponadto przywołać można tu bardzo ogólnie ujętą
epistemiczną przesłankę myślenia konserwatywnego, która w swojej negatywnej
wersji głosi, że człowiek nie dysponuje narzędziami poznania pewnego, a nawet nie
jest zdolny dokonać adekwatnych aktów poznawczych, co sprawia, że — w kontekście polityki — nie jest w stanie formułować powszechnie obowiązujących norm. Zob.
13
14
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Nie dziwi więc stwierdzenie, że słowa te „moc swoją czerpią z ducha,
który je natchnął, a który jest wyższy od ducha ludzkiego”18.
Nie jest ważne, czy wypowiedział je geniusz czy człowiek pospolity; słowa geniusza wpływają na pojedyncze umysły, hasła wieku zaś
„całymi narodami wstrząsają”19. Nie chodzi też o stopień emocjonalności danego terminu, ale o umiejętność przedstawienia danego pojęcia w kontekście, który pozwoli odczytać je na nowo. Staje się ono
„własnością ludu, bo wszystkie serca na nie się składały i wszystkie
je w bolach porodziły”20. Zarówno autorstwo, jak i ostateczne ukontekstowienie są już nieistotne — kluczowa jest odtąd „siła” samego
hasła, nazywana przez niego mocą.
Nie jesteśmy w stanie określić długości trwania tej mocy, ponieważ poza stwierdzeniem, że odpowiada za nią „dusza słowa tego myśl
poruszająca”, autor nie podaje zasad jej działania. Z niewiadomych
dla nas przyczyn owa moc utrzymuje się określony czas, po którym
ustaje, w związku z czym na powrót staje się pospolitym i niewyróżniającym się wyrazem. Następne epoki — dodaje pisarz — dziwić się
będą, dlaczego to słowo, dziś typowe i powszednie, kiedyś rozpalało
tak wielkie emocje.
Hasło mające taką moc wydaje się więc dobrym i skutecznym
narzędziem w sporach. Użyte w odpowiednim kontekście, może przeważyć dotychczasowe argumenty i przechylić rację na stronę posługującej się nim osoby. Nie działają na nie bowiem żadne — nawet
najsilniejsze — racjonalne argumenty. Może być to pomocne, dopóki
dane wyrażenie nie zostanie skonfrontowane z innym, skierowanym
przeciwnie hasłem wieku, bo tylko to może okazać się skuteczne.
Należy je traktować poważnie, ale też ostrożnie. Nieumiejętne posługiwanie się nimi może przysporzyć problemów, „bo takie słowa są jak
miecze obosieczne, ranią zarówno wroga [jak] i przyjaciela prawdy,
każdego, kto ich zręcznie w rękę ująć nie umie”21.
B. Szlachta: O potrzebie refleksji konserwatywnej. W: Idem: Szkice o konserwatyzmie.
Kraków 2008, s. 17—18.
18
S. Chołoniewski: Filozofia antysalonu…, s. 197. Podobne stwierdzenie o niezbadanej sile tlącej się w odpowiednio ujętych słowach, w tym wypadku w sofistycznej „wymowie”, znajdziemy w Platońskim Gorgiaszu. Dla Sokratesa siła ta wydaje
się „nadludzka”, Gorgiasz natomiast uważa, że ona „wszystkie siły w ogóle razem
w sobie skupia”. Platon: Gorgiasz, Menon. Tłum. W. Witwicki. Kęty 1999, (456 A),
s. 25. De Maistre uważa, że istnieją pewnego rodzaju „magiczne” słowa, takie
jak „konstytucja”, za którymi kryło się coś nowego i pociągającego dla ludu. Zob.
A. Wielomski: Od grzechu…, s. 335—336.
19
S. Chołoniewski: Filozofia antysalonu…, s. 197.
20
Ibidem, s. 198.
21
Ibidem, s. 204.
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Jedną z ich głównych cech jest swoista zmiana znaczenia danego
wyrażenia. Konflikty i emocje związane z dotyczącym hasła problemem odwracają uwagę od samego pojęcia i kierują ją ku wykładniom
podnoszonym przez strony. To odsuwa pierwotne znaczenie i uniemożliwia zrozumienie istoty toczonej debaty, „samo zaś słowo misterne, które się stało ich powodem, spoczywa nietknięte na stronie”22.
W przypadku końca aktywności danego hasła traci ono „pierwsze swe
znaczenie”, czyli przyjętą i powszechnie uznawaną, „nową” wykładnię
danego słowa. Na to miejsce ponownie wchodzi niebudzące takich
emocji pierwotne znaczenie.
Nowa, wtórna wykładnia wyłania się kosztem rzetelności i obiektywności, która w sytuacjach nadzwyczajnych jest niezbędna, ale
trudna do osiągnięcia. W takim wypadku często dochodzić może
do sytuacji, gdy niełatwo dojść do porozumienia, ponieważ będący
w obrębie swojej wizji rzeczywistości członkowie poszczególnych grup
nie okażą się skorzy do podjęcia dialogu, utwierdzając się w swoim
przekonaniu23. Efektem może być radykalizacja poglądów i wyraźniejsza różnica wobec drugiej strony, co jeszcze bardziej zawęzi
pole możliwej dyskusji. Do przyczyn tego stanu Chołoniewski zalicza
właśnie trudności związane z dokładnym określeniem przedmiotu
sporu, który bywa nawet zapominany, a konflikt toczy się wtedy siłą
swego impetu.
Jasne określenie spornych kwestii jest jednym z elementów możliwego załagodzenia nieporozumień. Wtedy będzie można przekazać
ten spór ludziom „mądrym i poczciwym”, czyli swego rodzaju instancji odwoławczej, która zbada sprawę. Ich głównym zadaniem będzie
przede wszystkim „podnieść zasłonę zapuszczoną na przedmiot sporu”, a następnie nie tyle badać siłę argumentów przedstawianych
przez zwaśnione stronnictwa, ile utrzymywać między nimi dialog
i sprawić, by przypatrzyli się problemowi bez emocji24. Chołoniewski
uważa, że „już tym samym większa część trudności pokonaną została”. Wydaje się jednak, że jest to pomysł z gruntu utopijny, ponieważ
nie wiemy, na jakiej podstawie wcześniejsze namiętności mają zostać
powściągnięte na rzecz racjonalnej dyskusji, a rozwiązanie konfliktu
przekazane osobom „mądrym i poczciwym”.
Jak widać, analiza pojęć, które angażują ludzi, przeprowadzona
w pierwszej połowie XIX wieku wydaje się całkiem adekwatnie opisywać również dzisiejszą rzeczywistość. Być może dziś, kiedy dostęp do
22
23
24

Ibidem.
Zob. ibidem, s. 205.
Ibidem.
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informacji z różnych źródeł nie stanowi problemu, widać to wyraźniej
niż kiedyś. Fenomen scharakteryzowany przez pisarza miał swoje
rozwinięcie w XX-wiecznej humanistyce25, niemożliwe jest jednak,
aby rozwijane to było z inspiracji jego tekstami26.
Następne podnoszone zagadnienie to relacja między salonem i antysalonem opisana w manifeście antysalonowym. Jest to opis układu i zależności panujących w wyższych warstwach społeczeństwa
XIX wieku, a jednocześnie silne zwrócenie uwagi na los marginalizowanego antysalonu. Chołoniewski wskazuje nie tylko „zewnętrzne”
relacje, ale również pewnego rodzaju stan emocjonalny i mentalny
członków obu grup, co ma niebagatelne znaczenie dla lepszego zrozumienia ich położenia.
Sprawę przedstawia prosto i dosadnie. „Oto w całym kraju naszym jak długi i szeroki mamy dwa odrębne światy. Jeden salonowy
francuski, drugi niesalonowy rodzinny [podkr. w oryg. — E.A.]”27.
Pierwsza grupa zostaje pod wpływem modnych ówcześnie pomysłów
francuskich, które dominowały na salonach Europy. Jest to sytuacja
towarzyska mocno sformalizowana, w której człowiek „jak na mękach
siedzieć musi”28. Z przeprowadzanych rozmów trudno się dowiedzieć
czegoś ciekawego; nie można porozmawiać szczerze, ponieważ panują
tam zasady niezobowiązujących pogawędek. Takie skostniałe schematy wyraźnie nie odpowiadają Chołoniewskiemu.
W obrębie drugiej grupy — antysalonu — obowiązują zgoła odmienne zasady: „[…] bierze górę mowa ojczysta, ukazują się na jaw myśli,
uczucia, wyskoki fantazji rodzinnej […] prawdziwa oryginalność”29.
Natężenie tego ukazuje się często w stopniu odwrotnie proporcjonalnym do stopnia skrępowania formami salonowymi. Osoby z towarzystwa nie chcą zapoznawać się z tutejszymi pomysłami, nie potrafią
dostrzec i zrozumieć ich doniosłości.
25
Jak podaje Otorowski, są to między innymi koncepcje Lwa Gumilowa „impulsu pasjonarnego”, Carla Beckera „klimatu opinii”, Erica Voegelina „władzy o reprezentację” i „symboli językowych” czy przede wszystkim program „semantyki historycznej” Reinhardta Kosellecka. M. Otorowski: Wstęp. W: S. Chołoniewski: Filozofia
antysalonu…, s. XXXI.
26
Koncepcja semantyki historycznej zakłada jednak analizę zmiany treści pojęć,
która miała ukazać narodziny nowożytnego świata. Początkiem okresu zmian był
(w przypadku języka niemieckiego) rok 1700. Zob. R. Koselleck: Podstawowe pojęcia
historii. Wprowadzenie. W: Idem: Semantyka historyczna. Tłum. W. Kunicki. Poznań
2001, s. 29—30. Chołoniewski pokazuje nam, że hasła wieku występują w każdej
epoce, a zmiana semantyczna poszczególnych wyrażeń nie jest tak trwała.
27
S. Chołoniewski: Filozofia antysalonu…, s. 28.
28
Ibidem, s. 27.
29
Ibidem, s. 29.
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Na salonach rozmowa opiera się na nic nieznaczących fraszkach
i „bawidełkach”. Wydają się one infantylne i lekkie, ale Chołoniewski
uważa, że może być to poza, której celem jest „zagłuszyć burzę
w sercu, niespokojność w umyśle”, co wiąże się z narastającym kryzysem epoki30. Świat antysalonowy przeciwnie — nie potrafi wytrwać
„pod maską dobrowolnego złudzenia”, którą utrzymują członkowie
salonów31. Stara się ją zdjąć, aby dokładnie przeanalizować „krainę
własnego ducha”; mierzy się z własnym sumieniem, a pomaga mu
w tym wiara katolicka. Do złudzeń należą przede wszystkim szkodliwe z perspektywy katolickiej panteizm czy materializm. To sprawia,
że osoby pozostające pod wpływem tych ideologii nie są w stanie
poznać prawdy i prawdziwego celu ludzkości, który tożsamy jest
z objawieniem.
Spór tych dwóch grup najwyraźniej widać w literaturze, a objawy
najłatwiej dostrzec w poruszanych tematach; dotyka to jednak zjawisk głębszych z punktu widzenia psychologii, które wykraczają poza
dziedzinę twórczości. Na salonach sprawy poważne zostają odsunięte
na rzecz przyjemnej, niewymagającej wysiłku rozrywki32. Autorzy
antysalonowi — przeciwnie: trudne tematy podejmują bez zbędnego
pardonu, ponieważ uważają, że są to kwestie kluczowe dla ich rozwoju i samodzielnego określenia się w świecie. Niemniej, rozbieżności
między tymi grupami nie leżą jedynie w różnych zapatrywaniach na
kwestie estetyczne czy moralne. Ważną przewagą salonu jest posiadanie o wiele większych dóbr, co przekłada się na większe oddziaływanie społeczne. Dla młodych autorów — twierdzi Chołoniewski
— nie może pozostać bez znaczenia fakt, kto ma większe wpływy,
bo od tego uzależnione są ich twórcze losy. Salon umożliwia autorom
publikacje, które jednak nie mogą być sprzeczne ze stanowiskiem
donatorów.
Pisarz często spotykał młodych twórców, którzy mieli właśnie
takie zmartwienia, dostrzegał w jednej osobie „jakoby dwóch ludzi
odrębnych i do siebie niepodobnych”33. Tego rodzaju dwoisty człowiek
— duplex homo — podlega walce wewnętrznej, która często oznacza
swoistą autocenzurę przejawiającą się w konformistycznym podjęciu
problemów salonowych w swojej twórczości. Nierzadko bowiem ta
zakrzyczana przez salonową rutynę kreatywność ma większe walory

30
31
32
33

Ibidem, s. 29—30.
Ibidem, s. 30.
Zob. ibidem, s. 31.
Ibidem, s. 34.
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artystyczne. Problem konfliktu wartości i zmagania się konwenansu
z oryginalnością jest więc sednem tego manifestu34.
Po charakterystyce obu grup, w ramach podsumowania, warto
wspomnieć, jak łączy się to z zagadnieniem postępu, ponieważ nie
jest to widoczne od razu. Świadome odsuwanie prawdy objawionej
przez salon można rozumieć jako celowe odrzucenie Boga, co w kategoriach postępu równoznaczne jest z ruchem wstecznym, czyli
regresem. Problem ten sięga jednak głębiej, a degeneracja towarzystwa salonowego staje się już tak zaawansowana, że trudno mówić
o wyborze między dostępnymi drogami. Ideologia oświeceniowa wyrugowała chrześcijaństwo na tyle, że elity o nim zapomniały, toteż
często nie zdają sobie sprawy ze swojego położenia. Dlatego też salon
nie pała chęcią zmiany zastanej sytuacji.
Wyróżnia się ponadto brakiem intelektualnej odwagi wyjścia poza
schemat35. Mimo to ciągle uosabia autorytet wyższych warstw społeczeństwa, co w tym wypadku bywa nadużywane36; jest przeniknięty indyferentyzmem, czyli „ostatnim owocem konającego pogaństwa,
co jak w bardzo bliskiej nam epoce zabijał wiarę, wszelkie życie
duchowe”37. Postęp i rozwój, o których mówią zwolennicy oświecenia,
okazują się tu tylko pozorne, bo niemożliwy jest ruch naprzód jedynie
przez powielanie pomysłów innych, jeśli w dodatku pozostaje się poza
obrębem prawdy objawionej.
Antysalon ma świadomość tego zastoju, co w tej koncepcji postępu
stanowi pierwszy krok do jego przezwyciężenia. Jest też pewny siebie — „więcej ufa sobie, czasem może zanadto” — i pragnie stawić
czoła wyzwaniom epoki przełomu XVIII i XIX wieku, z czym wiąże
się „zdejmowanie maski dobrowolnego złudzenia”. Nie jest to jednak
działanie proste, o czym świadczyć mogą osoby, wewnątrz których
„walczą” dwie jednostki. W teorii postępu tudzież w opisie salonu
i antysalonu znajdujemy tę konstrukcję.
Chołoniewski zdaje sobie sprawę, że problem, jeśli można tak
powiedzieć, historiozoficzno-społeczny, swoje źródło ma w myśleniu
elit pierwszej połowy XIX wieku. Wystarczy zatem zmienić myślenie
bądź wymienić elity. W ramach światopoglądu pisarza nie jest możliwe „mechaniczne” zastąpienie elit, bo to kwestionowałoby istotę porządku społecznego, a z punktu widzenia wartości konserwatywnych
Zob. M. Otorowski: Filozofia antysalonu. Ksiądz Stanisław Chołoniewski…,
s. 213.
35
Zob. M. Otorowski: Wstęp. W: S. Chołoniewski: Filozofia antysalonu…, s. XX.
36
Zob. M. Otorowski: Filozofia antysalonu. Ksiądz Stanisław Chołoniewski…,
s. 215.
37
S. Chołoniewski: Odpowiedzi na dwa pytania…, s. 232.
34
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byłoby działaniem wprost rewolucyjnym38. Krótko mówiąc, chce, żeby
ideologia ateistyczna zamieniona została na prawdę objawienia, którą głosi Kościół katolicki. Pomysł to całkiem naiwny, ale pisarz zdaje
sobie sprawę, że jest to proces złożony i długotrwały, a ponieważ
opiera się na trudnej do przeprowadzenia reedukacji elit salonowych,
to efekty powinno się wiązać z wymianą pokoleniową39.
Przedstawione dwie kwestie pokazują, jak połączyć podejście filozoficzne z aspektami praktycznymi, gdzie problemy historiozoficzne
splatają się z kwestiami społecznymi. Obie teorie są więc próbą
ujęcia zjawisk trudno dostrzegalnych. Hasła wieku — jako zjawisko
— wydają się uniwersalne, ponieważ spory ideologiczne znajdziemy
w każdym miejscu i czasie. Nie chcę przy tym powiedzieć, że fenomen
dwóch nastawionych do siebie opozycyjnie grup społecznych, które
różnicują poglądy estetyczne, moralne, polityczne, jest wyłącznie polskim wyróżnikiem, jednak w historii naszego kraju takie przedstawienie nie należy do rzadkości. Poczynając od XVIII‑wiecznego sporu
Familii z Republikantami, przez salon i antysalon, aż do współczesnych odsłon podobnego rodzaju konfliktów. To, co może nam
przekazać Chołoniewski, to umiejętność spojrzenia na dany problem
bez emocji, w sposób stonowany; ale też wniosek wywiedziony z jego
konserwatywnego usposobienia, że zmiany społeczne — nawet w sytuacji silnej niezgody na działania grupy dominującej — nie mogą
nosić znamion rewolucyjnych, ponieważ skutki tego działania mogą
być zdecydowanie negatywne dla całej wspólnoty.
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Jakość życia jako problem filozoficzny

Quality of Life as a Philosophical Problem
Abstract: The article deals with the problem of “quality of life” in the philosophical
perspective. In contemporary scientific studies, the issue of quality of life is analyzed
in sociological, political and medical aspects. The author of the article looks for a philosophical model of theoretical reflection on the quality of life, he refers this problem
in the recognition philosophy of values. His research is based on the ideas of Max
Scheler, and his later continuators. The author analyzes the problem of “quality of
life” in the axiological, biological and cultural perspective. The philosophical thought,
and especially its axiological approach, is necessary to understand the phenomenon
of quality of life in different contexts.
Keywords: quality of life, value, development, satisfaction with life, culture of
consumption

Tylko dzięki temu, że istnieją wartości duchowe i ujmujące je akty duchowe, życie po prostu — pomijając różnice dzielące jedne witalne
jakości wartości od innych — ma pewną wartość. Gdyby wartości były „relatywne” w stosunku do życia, samo życie nie miałoby żadnej wartości. Byłoby samo bytem aksjologicznie
obojętnym [pozbawionym jakości — M.W.]1.

„Jakość życia” rozumiana jako problem badawczy jest przedmiotem analiz wielu dziedzin: socjologii, polityki społecznej, psychologii,
ekonomii, medycyny, bioetyki. Badania nad „jakością życia” dotyczą
zazwyczaj takich zagadnień, jak: poziom i koszty życia, zdrowie, dłuM. Scheler: Wartości „wyższe” i „niższe”. W: Z fenomenologii wartości. Red.
i tłum. W. Galewicz. Kraków 1988, s. 78.
1
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gowieczność, satysfakcja z życia, stosunki i relacje społeczne, więzi
wspólnotowe, charakter relacji rodzinnych, źródła konfliktów i napięć społecznych, warunki mieszkaniowe, wysokość dochodów, poziom
skolaryzacji, dostęp do dóbr kultury, poziom zubożenia bądź ubóstwa
danej społeczności, umieralność, stopień zanieczyszczenia środowiska
naturalnego, a nawet zakres swobód i wolności politycznych. Badania
te dotyczą tych aspektów jakości życia, które dają się sparametryzować i operacjonalizować. Przekonanie, że jakość życia jest czymś
satysfakcjonującym dla jednostki okazuje się jednak ostatecznie odczuciem subiektywnym, i w tym sensie jest trudna do empirycznego
badania. Mamy tu na uwadze takie czynniki, jak zadowolenie z warunków życia, satysfakcję z wykonywanej pracy, poczucie spełnienia
(w potocznym rozumieniu: szczęścia), przekonanie o sensowności istnienia, poziom odczuwanego stresu w miejscu pracy, poczucie zaspokojenia życiowych i zawodowych aspiracji, a ponadto wiele innych
czynników, które wchodzą w zakres omawianej problematyki2.
Zainteresowanie zagadnieniem jakości życia ma długą historię,
jednakże o bardziej sproblematyzowanym zainteresowaniu tą kwestią
ze strony nauk społecznych, ekonomicznych czy medycznych można
mówić od lat sześćdziesiątych XX wieku. Wtedy też pojęcie „jakość
życia” stało się alternatywą dla modelu funkcjonowania człowieka,
które opierało się na dobrobycie materialnym, konsumowaniu rzeczy,
wrażeń zmysłowych, kolekcjonowaniu kontaktów towarzyskich.
W artykule chciałbym przeanalizować zagadnienie jakości życia
od strony filozoficznej. Problematyka ta jest czymś wielowątkowym,
„gęstym”, gdy chodzi o wielość znaczeń oraz ich możliwych odczytań.
W pospiesznym łączeniu tych dwóch słów: „jakość” i „życie”, gubimy
nieoczywistość takiego zestawienia — życie jest wartością z poziomu
biologicznego, którą można rozpoznawać w charakterze potrzeb —
przeżycia, podtrzymania własnego istnienia, przetrwania zagrożenia
w sytuacjach skrajnych: wojny, wysiedleń, skrajnego ubóstwa, utraty
poczucia bezpieczeństwa. Natomiast „jakość” dotyczy już innego poziomu, mianowicie takiego życia, które wiąże się z określoną satysfakcją z istnienia. Ten poziom można określić jako poziom kulturowy.
To, czy nasze życie odbieramy jako warte przeżycia, wynika w dużej
mierze z kontekstu społecznego. Wymownym przykładem takiego
stanu rzeczy jest uwaga znanego polskiego reportażysty Ryszarda
Kapuścińskiego, zawarta w książce Heban. Według niego, przełomowym wydarzeniem dla mieszkańców Afryki, podnoszącym w znacząZob. A. Campbell, P.E. Converse, W.L. Rogers: The quality of American life:
Perception, evaluation, and satisfaction. New York 1976, s. 172—177.
2
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cy sposób jakość ich życia, było zastosowanie plastikowych butelek
do noszenia wody. Szczególnie dotyczyło to poprawy jakości życia
afrykańskich kobiet, które dotąd nosiły wodę w ciężkich glinianych
dzbanach3. Zachodni kontekst kulturowy jest zupełnie inny. Tu wiele
zależy od statusu społecznego, materialnej zasobności, funkcjonowania jednostki w określonym środowisku, doświadczeń indywidualnych
oraz tych przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Wymienione przed chwilą czynniki nie zależą jedynie od wielkości dochodu, lecz także od określonej wrażliwości estetycznej. Można
przecież uzyskane środki finansowe przeznaczać na dodatkowe dobra
materialne (na przykład remont łazienki, kupno większego samochodu), a nie na korzystanie z dóbr kultury (zakup biletów do teatru
lub filharmonii). Nie chodzi jedynie o nawyki poszczególnych osób,
ale zwyczaje społeczne i rytuały, które akceptujemy4. Wartości poznawcze lub estetyczne wchodzą z zakres przeżywanej jakości życia.
Podobnie jest z wartościami moralnymi; choćby działanie ze względu na zasadę odpowiedzialności jest czymś powszechnie postulowanym — ogólnie wiemy, że powinniśmy postępować odpowiedzialnie,
a mimo to stosunkowo niewielu ludzi poczuwa się do faktycznej
odpowiedzialności w codziennych decyzjach. Poprawa jakości życia,
w tym wypadku jakości relacji społecznych (zaufania, wymiany dóbr,
zaufania do instytucji), w dużej mierze zależy od faktycznego przestrzegania reguły odpowiedzialności.
Zatem określenie „jakość życia” oznacza nałożenie na siebie dwóch
perspektyw — biologicznej i społecznej. To zestawienie wpisuje analizowane zagadnienie w kontekst napięcia między sferą natury a sferą
kultury, natomiast problematyka jakości życia stanowi współczesną
odsłonę tego napięcia. „Jakość” odnosi nas do kulturowo upowszechnionej, ale jednocześnie indywidualnie przeżywanej świadomości
spełnionego istnienia, samo „życie” zaś jest wartością podstawową,
którą chronimy, a jednocześnie chcemy ją uzupełnić jakimś wymiarem sensu istnienia. Wszyscy albo prawie wszyscy dbamy o sens
własnego życia (jego jakość), choć robimy to na sposób indywidualny.
Zob. R. Kapuściński: Heban. Warszawa 2008.
Między innymi Pierre Bourdieu poddał wnikliwej analizie relacje pomiędzy
kulturowymi i społecznymi preferencjami (habitus) a gustami i nawykami społecznymi. Dzięki koncepcji habitus starał się on wytłumaczyć podziały estetyczno-klasowe
zachodzące w nowoczesnym społeczeństwie. Współczesne formy walki o dominację
nie skupiają się jedynie na kapitale gospodarczym, ale przede wszystkim na kulturowym i symbolicznym. Analizy Bourdieu na tym tle odnosiły się przede wszystkim
do społeczeństwa francuskiego, ale z powodzeniem można je zastosować do innych
zachodnich społeczeństw. Por. P. Bourdieu: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy
sądzenia. Tłum. P. Biłos. Warszawa 2005, s. 101—103.
3
4
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Należy jednak pamiętać o wpływie kultury masowej, która dopasowuje tę indywidualność i związane z nim pragnienie autentyczności
do obowiązującego w danej kulturze modelu porządku aksjologicznego. W nim zawarta jest wskazówka, które propozycje spełnionego
życia są społecznie aprobowane.

Aspekt aksjologiczny

Połączenie kulturowej „jakości” i biologicznego „życia” jest problematyczne z punktu widzenia teorii wartości. Wszystkie wymienione
na początku artykułu aspekty dotyczące wyznaczników „jakości życia” odwołują się do obowiązującej w danej kulturze struktury świata
wartości. Nie posługuję się tu określeniem „system wartości”, ponieważ wydaje mi się ono nadużyciem. System może dotyczyć jedynie
modelu ułożenia relacji między wartościami; postępują w ten sposób
etycy, gdy tworzą systemy etyczne, lub matematycy, gdy konstruują
określony model aksjomatyczny. Oczywiście, w innych dziedzinach
wiedzy także tworzy się modele teoretyczne, w których chodzi o spełnianie warunku systemowości. W określonych relacjach społecznych
stykamy się z wieloma układami wartości, między którymi zachodzą
relacje horyzontalne, dotyczące wartości z tego samego poziomu, lub
wertykalne, dotyczące podziału na wartości wyższe lub niższe. Grupy
społeczne ani tym bardziej podmioty nie tworzą wartości, ale je zastają; stanowią one część wyposażenia kultury lub rodziny kultur,
które w procesie oddziaływania środowiskowego są nie tyle przekazywane, ile odkrywane5. Wartości nie należy jednak utożsamiać z potrzebami (pragnieniami), stanowią one raczej kryterium ich oceny.
Wartość jest podstawą preferencji odczuwanej i/lub rozważanej jako
postawa lub zachowanie. Należy uznać, że wartości raczej są, niż powstają, sądzę jednak, że jest to kwestia trudna do empirycznego czy
teoretycznego rozstrzygnięcia.
Głoszona, między innymi przez Martina Heideggera, teza, że narodziny oznaczają „wrzucenie w świat”, oznacza także „wrzucenie
Zob. C. Kluckhohn and other: Values and value-orientation in the theory of
action. An exploration in definition and classification. In: Toward a general theory
of action. Eds. T. Parsons, E. Shills. Cambridge 1951, s. 388—433.
5
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w świat wartości” i w jednakowym stopniu dotyczy grup, jak również
jednostek. Wprawdzie od najbliższego otoczenia uczymy się specyfiki
preferencji aksjologicznych, ale także „głębokości” przeżyć i rozumienia określonych wartości. Sieć relacji podmiotowo-przedmiotowych
i podmiotowo-podmiotowych określa złożoną przestrzeń doświadczeń
aksjologicznych. Doświadczamy świata wartości w kontekście czasowym, przestrzennym, odkrywamy wartości w spotkaniach z innymi
ludźmi, z rzeczami6. Doświadczenia te świadczą o zróżnicowanej jakości przeżyć aksjologicznych — od powierzchownych i niezapadających
w pamięć do głębokich doświadczeń, wpływających na zmianę stylu
życia, bądź przeżyć dramatycznych, które taką zmianę wymuszają,
jak na przykład cierpienie psychiczne lub fizyczne. Te same w istocie wartości często są różnie odbierane. To, że mamy do czynienia
z różnymi odczytaniami, może prowadzić do błędnego wniosku, że
podmioty mają swoje „własne” wartości. Określenie „własne” mówi
o tym, że wartości są indywidualnie przeżywane, ale nie oznacza, że
są indywidualnie tworzone.
Na pytanie o początek istnienia wartości bardzo trudno odpowiedzieć; jest to nieustający przedmiot sporu między obiektywistami aksjologicznymi oraz relatywistami aksjologicznymi. Obiektywiści
aksjologiczni — Max Scheler, Nicolai Hartmann, przyjmują, że są to
aprioryczne jakości, istniejące w sposób podobny do Platońskich idei,
w sensie źródłowym wartości stanowią zbiór samoistnych jakości.
Hartmann pisał: „Właściwy sposób istnienia wartości jest najwyraźniej sposobem istnienia idealnego bytu samoistnego. Są one, po
pierwsze, tworami należącymi do etycznej sfery idealnej, dziedziny
z własnymi strukturami, własnymi prawami, własnym porządkiem.
Ta sfera organicznie łączy się z teoretyczną sferą idealną, sferą
bytu logicznego i matematycznego, jak też ze sferą czystych istotności w ogóle”7. Zbieżność pomiędzy bytami matematycznymi (liczby,
figury idealne) lub logicznymi (stałe logiczne) i wartościami dotyczy porządku modalnego, na poziomie realizacji jest jednak inaczej.
Urzeczywistnianie bytów matematycznych wynika niejako z oczywistości ich poznania, nie wiąże się z czynnościami woli. Natomiast realizacja wartości wymaga od podmiotu wewnętrznej zgody i zaangażowania. Nigdy nie jest to realizacja poszczególnych wartości odrębnie,
proces urzeczywistniania dotyczy całych kompleksów wartości, w ich
6
Zob. Z. Majewska: Krytyka typologii doświadczenia aksjologicznego. W: Dzie
dzictwo aksjologii fenomenologicznej. Red. P. Duchliński. Kraków 2011, s. 125—144.
7
N. Hartmann: O idealnej samoistności wartości. W: Idem: Z fenomenologii wartości. Red. i tłum. W. Galewicz. Kraków 1988, s. 89.
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wewnętrznym relacyjnym powiązaniu. Sieci tych powiązań są niezależne od podmiotów.
Poruszanie się w świecie wartości opiera się na określonej kompetencji aksjologicznej, chodzi tu przede wszystkim o odkrywanie
powiązań między poszczególnymi wartościami i grupami wartości,
na przykład wolności z odpowiedzialnością, zaufania z życzliwością
bądź wartości spełnionego życia z dbaniem o trwałość relacji rodzinnych i z zaangażowaniem w pracę zawodową. Trudno mówić o jakiejś idealnej kompozycji, jednak tego typu propozycje składają nam
przedstawiciele kultury wysokiej i kultury popularnej, a w chwili
obecnej dokonuje się to przede wszystkim za pośrednictwem mediów.
Błędna wydaje się teza, że wartości bezpośrednio wiążą się z okreś
loną kulturą, wnikliwe badania mogą bowiem wykazać, że stanowią
one pewien rodzaj uniwersaliów międzykulturowych — z tym zastrzeżeniem, że wartości są różnie rozumiane i mają odmienne nośniki.
Podobieństwo dotyczy nie tyle wartości w ogóle, ile ich określonych
aspektów. Znalezienie przykładów odmiennego rozumienia wartości
okazuje się prostsze, trudniej z tymi, które mają charakter uniwersalny. Przykładem wartości uniwersalnej jest szacunek dla drugiego
człowieka, wartość ta „opakowana” w zasadę złotej reguły etycznej
(przykazanie miłości bliźniego) ma swoje odpowiedniki we wszystkich
tradycjach kulturowo-religijnych. Podobna zasada dotyczy wartości
życia, a troska o „jakość życia” jest jednym z takich uniwersaliów.
Czym innym jest wartość życia, a czym innym są nośniki tej wartości, dlatego w różnych tradycjach kulturowych jej wyznacznikiem
będą inne elementy, tym niemniej niektóre z nich się powtórzą,
a przynajmniej nie da się takiego podobieństwa wykluczyć8.
W sformułowaniu „jakość życia” zawierają się odniesienia do
określnych grup wartości dotyczących realizacji spełnionego istnienia. Z punktu widzenia analizy opisowej można badać zachodzące
relacje pomiędzy wartościami preferowanymi w danej grupie kulturowej. Z punktu widzenia normatywnego trudno powiedzieć, jaki zestaw wartości jest najbardziej odpowiedni dla danej grupy lub osoby.
Jednak tego typu propozycje są formułowane w ramach systemów
religijnych, prawnych, etycznych czy współcześnie zglobalizowanej
kultury konsumpcji. We wszystkich tego typu modelach formułowane są propozycje spełnionego życia, dobrego obywatela, przyzwoitego
człowieka bądź dobrego konsumenta. Mogą one przybierać postać wyrafinowaną, wtedy wymagają od podmiotu dużo pracy i wielu wyrzeZob. M. Wojewoda: Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej
filozofii religii. Katowice 2010, s. 259—264.
8
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czeń, albo nieskomplikowaną, związaną z propozycją zakupu towaru
lub skorzystania z usługi, która zdaje się przepustką do lepszego
funkcjonowania. Na tego typu mechanizmie skojarzeniowym opierają się szczególnie reklamy; oczywiście, z jednej strony możemy go
odbierać jako zabieg manipulacyjny stosowany przez reklamodawcę,
ale z drugiej strony odwołuje się on do przedświadomej aksjologicznej
preferencji nastwionej na działanie motywowane dbaniem o jakość
życia. Bez uwzględnienia tego naturalnego czynnika oddziaływanie
reklamowe byłoby jedynie wymuszeniem.
Warto się w tym miejscu odwołać do koncepcji preferencji aksjologicznych sformułowanej przez Maxa Schelera. W jego ujęciu
preferowanie polega na tym, że jedną wartość stawiamy ponad inną,
nie chodzi tu jednak o jakiś arbitralny wybór konkretnej osoby lub
grupy, ale o jednoczesność poznania wartości i jej miejsca w relacji
do innych wartości, prowadzącą do tego, że w momencie poznania
odkrywamy jej ważność, strukturalną „jakość w relacji do innych
wartości”9. Późniejszy wybór wartości ma związek z tym pierwszym
aktem. Innymi słowy, wybieramy daną wartość spośród innych, ponieważ wcześniej uznaliśmy, że jest ona dla nas ważna. Korygując
aczasowe i akulturowe analizy Schelera, należy uznać, że ten wstępny wybór dokonuje się pod wpływem oddziaływania środowiskowego,
osoba uznaje ważność danej sieci relacji między wartościami na poziomie przedrefleksyjnym.
Odwołując się do koncepcji Schelera, można powiedzieć: „Aprio
ryczna preferencja dotyczy samych wartości, niezależnie od dóbr.
Taka preferencja obejmuje jednocześnie zawsze całe (niemające
określonej wielkości) zespoły dóbr. Kto »przedkłada« szlachetność nad
przyjemność, dojdzie do indukcyjnego doświadczenia całkiem innych
światów dóbr niż ten, kto tego nie czyni”10. Wynika z tego wniosek,
że preferencja aprioryczna wpływa na dokonywane przez nas wybory.
To, co uznamy za wyznacznik wysokiego poziomu życia czy to w znaczeniu materialnym, intelektualnym czy duchowym, będzie zawsze
uwarunkowane względem na orientację na „jakość życia”. Preferencja
i „jakość” aksjologiczna są z sobą tożsame. Wyższość pewnej wartości nie jest dana przed preferencją, lecz tkwi w niej samej. W tym
sensie w realizację postulatu jakości życia wpisane jest poznanie
świata wartości. Z jednej strony z aksjologicznego rozumienia kondycji ludzkiej wynika, że samo życie nam nie wystarczy, chcemy, aby
było to życie sensowne, czyli w jakimś sensie jakościowo spełnione.
9
10

M. Scheler: Wartości „wyższe” i „niższe”…, s. 67.
Ibidem, s. 68.

104

Mariusz Wojewoda

Z drugiej strony nie można mówić o „jakości życia”, pomijając wątek
troski o życie i sieć relacji między wartościami, w którym „życie” jest
założone jako warunek realizacji innych wartości z różnych poziomów
aksjologicznych, takich jak przyjemność, szacunek czy wzniosłość.
Jednym z kryteriów rangi wartości, do którego odwołuje się
Scheler, jest „głębokość zadowolenia”, jakie towarzyszy ich odczuwaniu. Nie należy go utożsamiać z przyjemnością, ponieważ zadowolenie jest przeżyciem spełnienia, odczuwa się je wtedy, gdy intencja
zwrócona ku pewnej wartości zostaje spełniona. Zadowolenie może
być związane z dążeniem do czegoś (realizacją planów), ale może
także polegać na spokojnym odczuwaniu i posiadaniu pewnego pozytywnie wartościowanego dobra. Dotyczy to między innymi udanych
relacji społecznych, satysfakcjonującej pracy lub ogólnego zadowolenia z całości życia, przy czym należy nadmienić, że te odczucia są
czymś jak najbardziej subiektywnym. W rezultacie głęboko odczuwanego zadowolenia cieszą nas drobne rzeczy lub zdarzenia, a gdy tego
centralnego zadowolenia brak, przestają nas cieszyć drobne rzeczy,
ogarnia nas uczucie niezadowolenia lub braku satysfakcji11.
Przedstawiona przez Schelera hierarchia świata wartości (hedonistyczne, utylitarne, witalne, duchowe, sacrum) ujęta jako coś uniwersalnego, ponadkulturowego i aczasowego jest uproszczona. Trudno
wskazać taki schemat aksjologiczny, który pasowałby do wszystkich kultur i każdego czasu historycznego. Należy jednak uznać, że
pomiędzy samymi wartościami zachodzą relacje sieciowe; wynika
z nich, że wartość, która jest w centrum, na przykład „życie”, stanowi
punkt odniesienia dla wartości innego rodzaju, takich jak przyjemność, wiedza, bliskość z innymi. Taką koncepcję powiązanych z sobą
wartości przedstawił Nicolai Hartmann, wskazał on istnienie takich
grup, które dotyczą różnych poziomów aksjologicznych. Poziom podstawowy jest elementarny i jako taki wpisany jest w układ wartości
z kolejnego poziomu. Pierwszą grupę stanowią pary opozycyjne —
aksjologiczna konieczność i aksjologiczna wolność, realne istnienie
dodatniej wartości i jej nieistnienie. Drugi poziom to konstytutywne
cechy osoby, takie jak świadomość, aktywność i wolność woli, celowa
działalność. Trzecia grupa to wartości dóbr, takie jak wartość życia,
szczęścia, wartość dóbr utylitarnych i przyjemnościowych. Ostatnia
grupa to wartości moralne, które rozwijają się w określonym kontekście kulturowym i historycznym, a każda z epok wnosi wkład w ich
rozumienie12.
11
12

Zob. ibidem, s. 79—80.
Zob. N. Hartmann: Ethik. Bd. 3. Berlin 1962, s. 89—91.
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Te skomplikowane analizy Hartmanna dotyczące problematyki
jakości życia wskazują, że realizacja postulatu „jakości” odniesiona
do „życia” oznacza wejście w dość złożony aspekt relacji aksjologicznych, o wielu poziomach, niemożliwy do sparametryzowania. Wejście
w określone sieciowe powiązania aksjologiczne oznacza, że wybieramy pewien aspekt możliwych relacji postulatu spełnionego życia.
Ten wątek różnorodności poziomów aksjologicznych z jednoczesnym wskazaniem na potrzebę jakości życia bytu indywidualnego
rozumianej jako jedność podjął w polskiej aksjologii między innymi
Władysław Stróżewski. Jego zdaniem, struktura aksjologiczna osoby
obejmuje rozmaite grupy wartości, które z kolei tworzą określone
„podstruktury”. Układy wartości decydują o profesjonalnym wykonywaniu obowiązków zawodowych, rolach społecznych, aktywności
związanej z życiem rodzinnym, funkcjami przywódczymi lub organizacyjnymi. Zbiór wartości, z którego czerpiemy, jest uniwersalny, ale jego konkretyzacja dokonuje się w każdym z nas odrębnie
i w inny sposób. W strukturze aksjologicznej bytu ludzkiego można
wyodrębnić jakościowo wartościotwórcze sposoby bycia, które wpisują
preferencje aksjologiczne jednostki w ogólną perspektywę realizacji
postulatu człowieczeństwa i spełnionego istnienia13.

Aspekt biologiczny

Wprowadzenie terminu „jakość życia” do nauk medycznych ma
związek z pytaniem o wartość biologicznego życia14. Afirmacja wartości życia w całej jego rozciągłości sprawia, że nie trzeba rozstrzygać
takich kwestii, które dotyczą życia w sytuacjach granicznych, trudnych ze względu na decyzję, na przykład czy podtrzymywać gasnące
ludzkie życie, czy zgodzić się na śmierć („zaprzestanie uporczywej
terapii”). Z podobną intensywnością stawia się w ostatnim czasie pytania o zasadność afirmacji wartości życia, nawet wtedy, gdy osoba
doświadcza ogromnego cierpienia, choroby, skazana jest na zależność
Zob. W. Stróżewski: Aksjologiczna struktura człowieka. W: Idem: O wielkości.
Szkice z filozofii człowieka. Kraków 2002, s. 32—43.
14
Najbardziej znanym teoretykiem „jakości życia” jest Peter Singer. Porównaj
między innymi: P. Singer: O życiu, śmierci. Upadek etyki tradycyjnej. Tłum.
A. Alichniewicz, A. Szczęsna. Warszawa 1987.
13
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od innych osób czy urządzeń medycznych wspomagających czynności
wegetatywne. W innym sensie pytamy wartość życia osób mocno
zaawansowanych wiekowo, których funkcjonowanie wymaga stałej
pomocy od innych. Z jednej strony wpisuje się to w kwestię zgody
na eutanazję, a z drugiej — wiąże się z pytaniem, w jakim stopniu
jesteśmy gotowi na społeczną akceptację osób niepełnosprawnych czy
z różnych powodów niesamodzielnych, także gdy chodzi o wiek i stan
zdrowia.
We współczesnych sporach bioetycznych wartość ludzkiego życia
jako takiego jest przeciwstawiana jakości życia. Ci, którzy bronią
tego ostatniego, także uznają życie człowieka za wartościowe, ale
określą kryteria, które porządkują wartość życia ze względu na jakiś
czynnik biologiczny lub medyczny. Koncepcja, że życie jest wartością
uniwersalną, określana bywa też mianem „świętości życia” — z tym,
że świętość jest pojęciem religijnym, a stwierdzenie, że ludzkie życie
jest święte, odsyła nas do przekonania, że jest ono nam podarowane
przez Boga, dlatego lekarz lub instytucje medyczne nie mogą nikomu
życia odbierać. Stąd też wynika prawo do „naturalnej śmierci”. Spór
zwolenników „świętości życia” i „jakości życia” wskutek charakteru
odniesień czyni go sporem światopoglądowym pomiędzy tymi, którzy opowiadają się za religijną, bądź tymi, którzy preferują świecką
interpretację rzeczywistości. Spór ten jest medialnie „rozdmuchany”,
ale w gruncie rzeczy plasuje się poza granicami racjonalnego dyskursu15.
Dla obu stron sporu życie jest wartością niekwestionowaną.
Fenomenu życia nie można sprowadzić do kategorii biologicznej, ale
wartość życia stanowi podstawę przeżywania innych wartości; nie
żyjąc, nie moglibyśmy wyznaczać sobie celów, zakładać, że będziemy się wewnętrznie rozwijać czy pogłębiać wiedzę o świecie i swoją
samoświadomość. Wyznaczniki wartości życia w ujęciu bilogiczno-społecznym wiążą się z jego: istnieniem, trwaniem, aktywnością
i rozwojem.
1. Istnienie życia jest czymś na tyle oczywistym, że wręcz niedostrzegalnym. Z jednej strony stwierdzenie, że coś istnieje, nie
przesądza tego, że to coś żyje, ale z drugiej strony życie przysługuje
jedynie temu, co istnieje. Zwolennicy tezy o „życiu duszy po śmierci” zakładają, życie duszy trwa niezależnie od śmierci biologicznego
ciała. Nawet jeżeli w tym sensie „życie duszy” jest wyrażeniem metaforycznym, to i tak odnosi nas do jakiegoś intuicyjnie zakładanego istnienia. Dusza w ujęciu przedplatońskim była tym, co ożywia
15

Zob. B. Chyrowicz: Bioetyka. Anatomia sporu. Kraków 2015, s. 279—302.
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ciało. Życie rozumiane jako istnienie wskazuje na coś prymarnego
pod względem aksjologicznym; jest godne afirmacji niezależnie od
jego biologicznej czy psychologicznej „jakości”. Moglibyśmy zapytać,
czy istnienie każdej formy biologicznego życia stanowi wartość samą
w sobie. Afirmując ludzkie życie, bezpośrednio lub pośrednio przyczyniamy się do odbierania życia innej istocie. W mniejszym stopniu
niż ludzkie życie szanujemy życie zwierząt. Ten problem podnoszony
jest w ostatnim czasie, szczególnie w kontekście szeroko zakrojonego
programu badań dotyczącego animal studies i refleksji nad prawami
zwierząt. W jeszcze mniejszym stopniu szanujemy życie roślin czy
mikroorganizmów (bakterie, wirusy). Nie można jednak podważyć
samej wartości życia, ponieważ wtedy niemożliwe stałoby się formułowanie jakichkolwiek praw i zasad — praw człowieka czy praw
zwierząt, a może w przyszłości praw roślin.
W sporach bioetycznych kwestia afirmacji życia jako takiego budzi
jednak zasadnicze spory. Stwierdzenie, że żywy organizm ma okreś
lone właściwości naturalne, nie musi skutkować tym, że przysługuje mu szczególna wartość, a tym samym prawo do ochrony. Życie
poszczególnych komórek nie jest tak samo wartościowe, jak życie
całego organizmu. Uznanie życia za wartość to kwestia przyjęcia
fundamentalnych założeń, wynikających z przesłanek filozoficznych,
religijnych i moralnych. Gdy mówimy o ludzkim życiu, musimy wprowadzić dodatkowe pojęcie, które wzmacnia przekonanie o potrzebie
afirmacji tegoż życia. Wprowadzamy tu pojęcia „osoba” czy „godność
osoby”, które mają podłoże kulturowe bądź religijno-kulturowe, ale
nie biologiczne. W tym sensie życie ludzkie ma szczególną wartość,
ponieważ przysługuje mu przyrodzona godność16. Chcąc uzasadnić
jakość (wartość) ludzkiego życia, odwołujemy się do wyższego piętra
aksjologicznego z poziomu wartości duchowych (kulturowych, intelektualnych, poznawczych, religijnych). Z tego też poziomu czerpiemy
kryteria oceny ingerencji medycznych w biologiczne życie. I tu wyłania się problem przejścia od zdań normatywnych do opisowych, czyli
odwrotność typowego dla XX-wiecznej myśli etycznej sporu o przejście od zdań opisowych do normatywnych. Intuicyjnie go dokonujemy,
chociaż ta kwestia wymaga głębszych analiz, które nie mogą być
rozstrzygnięte w tym artykule17.
Zob. D. Ślęczek-Czakon: Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych. Katowice 2004, s. 36—45.
17
Zob. W. Lang: Uwagi o możliwościach uzasadnienia systemów normatywnych.
„Etyka” 1972, nr 10, s. 87—103. Porównaj też nowszą pracę na ten temat: K. Saja:
Etyka normatywna. Między konsekwencjonalizmem a deontologią. Kraków 2015.
16
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2. Trwanie życia dotyczy ciągłości istnienia. Ciągłość odgrywa kluczową rolę, gdy chodzi o kwestie tożsamości jednostki. Kształtowanie
tożsamości rozumianej jako uświadamianie jednostkowej odrębności
i niepowtarzalności jest procesem, który nie mógłby przebiegać bez
ciągłości psychicznego życia osoby. W ujęciu klasycznym i nowożytnym ludzka dusza była traktowana jako gwarant indywidualnej
tożsamości jednostki, w filozofii najnowszej problemy tożsamościowe
należą do częściej dyskutowanych zagadnień, chociaż trudno nam
zidentyfikować taką funkcję umysłu, która odpowiada za tożsamość
jednostek. Odczuwamy potrzebę zaznaczenia odrębności naszego „ja”,
ale bardzo trudno nam owo „ja” naukowo opisać i wyjaśnić jego
znaczenie18. Nie moglibyśmy uchwycić „ja” bez założenia jedności
świadomego istnienia, które kojarzymy z pamięcią. Podobnie jest
z tożsamością społeczną, zakłada ona trwałość istnienia określonej
społeczności, rodzaj głębszych więzi wspólnotowych czy organizacyjnych. Funkcjonując w ich obrębie, poznajemy ich zasady, trwałość
więzi zazwyczaj oceniamy jako istotny element określający jakość
naszego życia psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i życiowej stabilności. Po przyjęciu pewnych założeń możemy też mówić o trwaniu
naszego „ja” po śmierci, w różnych kontekstach: a) religijnym — jako
„życiu” duszy po śmierci ciała; b) trwaniu po biologicznej śmierci
w ludzkiej pamięci; c) wykorzystaniu organów osoby zmarłej, czyli
„podarowania” tych organów innym osobom, dzięki czemu wydłużymy ich biologiczne życie. Wszystkie wymienione aspekty trwałości
opierają się na intuicyjnym założeniu dotyczącym troski o jakość
życia ze względu na wyróżniony czynnik — religijny, kulturowy lub
biologiczny. Dbamy o to, aby zasłużyć na nagrodę życia wiecznego,
na bycie dobrze zapamiętanym dzięki poczuciu solidarności z cierpiącymi i dotkniętymi skutkami nieszczęśliwych wypadków19.
3. Aktywność życiowa dotyczy różnych form zaangażowania, w których nasze indywidualne wybory związane są działaniem sprawczym.
Akcentując ruch, zmianę, energię, różnorodność kontaktów z otoczeniem, spontaniczność, wykazujemy, że tkwi w nas potencjał woli
życia. Jakość życia w tym wypadku oznacza, że mamy taką zdolność
i z niej twórczo korzystamy. Niekiedy dokonuje się to w opozycji
tych form oddziaływania biologicznego lub społecznego, które ograniczają naszą sprawczość. Czynnik biologiczny dotyczy ograniczeń
wynikających z niepełnosprawności, nawet czasowy bezruch spowodoZob. J. Bremer: Wprowadzenie do filozofii umysłu. Kraków 2010, s. 217—222.
Zob. H. Promieńska: Trwanie i zmiana wartości moralnych. Katowice 1991,
s. 43—46.
18
19

Jakość życia jako problem filozoficzny

109

wany chorobą, wypadkiem oznacza obniżenie jakości życia. Czynnik
społeczny wynika z opresyjnego działania systemu władzy i nadzoru związanego z życiem zawodowym, politycznym bądź organizacyjnym. Zazwyczaj ograniczenia aktywności podważają satysfakcjonującą nas jakość życia. Możemy oczywiście walczyć o znoszenie tych
ograniczeń i w ten sposób poprawić jakość życia, poszukując miejsc,
w których funkcjonowanie będzie bardziej komfortowe lub co najmniej znośniejsze dzięki przeprowadzeniu się do innego miasta, albo
zmieniając pracę. Zwiększanie aktywności osoby niepełnosprawnej
wymaga wsparcia ze strony najbliższego środowiska bądź uzupełniającego działania wytworów techniki — wózków inwalidzkich, urządzeń usprawniających motorykę ciała.
4. Rozwój życia to ostatni aspekt związany z życiem, szczególnie ważny ze względu na jego jakość. Mówimy o życiu udanym,
spełnionym, szczęśliwym, autentycznym, intensywnym, gdy chodzi
o bogactwo doświadczeń. Przeciwieństwo tego stanu stanowi życie
nieudane, nieszczęśliwe, nieautentyczne. Z punktu widzenia nauk
deskryptywnych trudno mówić o tym, jak życie powinno się rozwijać20. Ocena sposobów funkcjonowania odnosi nas do kolejnego piętra
aksjologicznego, w którym jakość i satysfakcja z życia odgrywają rolę
kluczową, a jednocześnie sama wartość życia podlega zróżnicowaniu.
Jakość życia ze względu na czynnik rozwoju jest względna; jakość
życia psychofizycznego bowiem jeden uzna za satysfakcjonującą, inny
uzna za coś nie do przyjęcia.
W bioetyce wartość życia jest przedmiotem sporu wówczas, gdy
wartość zostaje przeciwstawiona jakości życia osoby. Dotyczy to
szczególnie sytuacji trudnych, związanych z prokreacją, między innymi z aborcją z powodów medycznych, ze strachem przed urodzeniem dziecka o znacznym stopniu upośledzenia, ze sztucznym zapłodnieniem par, które nie mogą mieć biologicznie własnych dzieci,
bądź świadomą rezygnacją rodziców, będących nosicielami chorób
genetycznych, z poczęcia własnych dzieci. Dbanie o podnoszenie jakości życia może mieć określone przyczyny medyczne, chcemy, aby
jakość życia naszych dzieci była taka sama lub zbliżona do kulturowo
określonych standardów „normalności”. Ale to ustalenie normalności
jest niezwykle problematyczne, można postawić pytanie, jakimi wyznacznikami się kierować. Już dawno zgodziliśmy się na poprawianie
stanu swojego zdrowia dzięki zastosowaniu okularów dla osób słabo
widzących czy technicznemu uzupełnianiu niesprawności poszczegól20

Zob. ibidem, s. 46—52.
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nych ludzkich organów. Na jakiego typu ingerencje zgodzimy się
zatem na kolejnym etapie rozwoju cywilizacyjnego.
Wprawdzie pojęcie „jakość życia” jest różnie definiowane, można
jednak wskazać pewne czynniki zasadnicze, które zazwyczaj bierze
się pod uwagę. Po pierwsze, dotyczą one postulatu dbania o kondycję, szczególnie stan fizyczny, samopoczucie psychiczne, relacje
społeczne, stopień sprawności. Drugi czynnik jest subiektywny, pozwala na ocenę stopnia urzeczywistnienia postulatu jakości życia,
trzeci dotyczy wskazywania braków natury środowiskowej bądź
indywidualnej, które należy spełnić, aby poprawić jakość życia
konkretnej osoby21.
Szlachetne jest takie działanie medyczne, które polega na eliminacji cierpienia i uzupełnianiu naturalnych niesprawności dzięki
zastosowaniu nowych technologii w celu podnoszenia satysfakcji
z życia. Wypada zapytać, czy uda się nam zachować granice takich
ingerencji. Umożliwienie dziecku dobrego startu w życiu może prowadzić do intensyfikacji oczekiwań. Dobre wyposażenie genetyczne
może być przepustką do społecznej aprobaty, otrzymania lepszej
pracy, uzyskania wyższego statusu społecznego. W społeczeństwie
przyszłości różnice w potencjale genetycznych zdolności mogą stać
się przyczyną nierówności społecznych. Nasuwa się pytanie, czy
można i czy należy kontrolować działania przedstawicieli świata
medycy dążące do poprawy jakości życia we wszystkich możliwych
jego aspektach. Troska o jakość życia nie dotyczy jedynie aspektu
biologicznego czy medycznego, ale także sprawności funkcjonowania instytucji pomagających osobom niepełnosprawnym oraz ich
rodzinom, systemu oświaty, który będzie zwracał uwagę na dzieci
o zróżnicowanych zdolnościach, programów zatrudnienia osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo oraz zachowania wrażliwości
na odmienności zachowań22.

Zob. W. Chańska: Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej. Wrocław 2009, s. 311—313.
22
Zob. M.J. Sandel: Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach inżynierii genetycznej. Tłum. O. Siara. Warszawa 2014, s. 47—60. Na uwagę zasługuje
także praca Eduarda Pickera: Godność człowieka a życie ludzkie. Rozbrat dwóch
fundamentalnych wartości jako wyraz narastającej relatywizacji człowieka. Tłum.
J. Merecki. Warszawa 2007. Książka ta jest w dużej mierze polemiką ze stanowiskiem Petera Singera i jego koncepcji etyki „jakości życia”.
21
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Aspekt kulturowy

Jakość życia w dużej mierze wiąże się z pewnymi standardami
kulturowymi. Wprawdzie jednostki o tę jakość dbają po swojemu,
ale kultura konsumpcji podpowiada nam, w jaki sposób zapewnić
sobie odpowiedni standard w efekcie kupna określonych rzeczy lub
konsumowania wrażeń. Dotyczy to między innymi dostarczania
bodźców witalno-estetycznych przez smakowanie rozmaitych potraw,
najlepiej egzotycznych lub rodzimych, ale takich, które nie znajdują
się w codziennych zestawach kulinarnych, a także konsumowanie
wrażeń z egzotycznych podróży. Oczywiście, konsumenci mają różne standardy satysfakcjonującego życia — od zaspokojenia potrzeb
podstawowych aż po potrzeby wyrafinowane, kiedy konsument ma
właściwie nieograniczony dostęp do wszystkich dóbr podstawowych,
ale oczekuje czegoś wyjątkowego bądź czegoś bardziej ekscytującego23. W kontekście kultury konsumpcji pytamy, w jakim stopniu
panujemy jeszcze nad swoimi potrzebami, czy nasze pragnienia nie
stanowią efektu działań marketingowych? Będąc istotami społecznymi, przyglądamy się temu, w jaki sposób osoby z najbliższego
środowiska dbają o jakość swojego życia, i naśladujemy ich zachowania. Paradoksalnie „bliskimi” stają się postacie, które oddziałują
na nas za pośrednictwem nośników informacji medialnej — prasy,
radia, telewizji, bilbordów, w tej chwili jednak przede wszystkim
Internetu.
Dążenie do tego, aby troszczyć się o jakość swojego życia, jest
uniwersalne i ponadczasowe. Oprócz nastawienia na maksymalizację
przyjemności i minimalizację przykrości, o których pisali starożytni
hedoniści, w historii filozofii formułowano także zalecenia umiaru,
znalezienia środka między rozrzutnością a skąpstwem, działaniem
dyktowanym znalezieniem środka między przyjemnością a niewrażliwością (eudajmonizm). Te wskazania nadal pozostają aktualne,
mamy jednak trudności w ich urzeczywistnianiu. Współczesnemu
konsumentowi trudno znaleźć równowagę między poszukiwaniem
jak najlepszej oferty dla siebie a satysfakcją z tego, co się kupiło.
Dostępność dóbr ekonomicznie zasobniejszej części świata Zachodu
sprawia, że jesteśmy społeczeństwem wyboru, co jednak nie znaczy,
Zob. E. Kieżel: Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa
2010, s. 179—180.
23
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że indywidualny wybór konsumencki należy do spraw prostych24.
Świat rzeczy, który nas otacza, jest nietrwały i podlega ciągłym
zmianom, miejsce starych produktów zajmują nowe, a posiadanie
sprawnych, ale „starych” rzeczy może już nie dawać satysfakcji, chyba że w jakimś sensie są to przedmioty wyjątkowe, których posiadanie wiąże się z prestiżem społecznym.
Kwestię wyboru w kulturze konsumpcji ze względu na problematykę jakości życia można rozważyć na dwa sposoby: 1) zdolności jednostki do dokonania wyboru, który daje jej satysfakcję, 2) umiejętności unikania presji marketingowego kreowania potrzeb konsumentów
przez wytwórców oraz instytucje marketingowo-reklamowe.
Można wskazać dwie postawy wobec wyborów konsumenckich:
maksymalistę i satysfakcjonistę. Ten pierwszy nigdy nie jest zadowolony ze swojego wyboru i nawet po zakupie wybranej przez siebie
rzeczy rozważa, czy wybrał najlepsze możliwe rozwiązanie, cierpi,
gdy nie wybrał najlepszej oferty. Ten drugi potrafi uznać konsekwencje swojego wyboru, a po jego dokonaniu nie rozważa rozwiązań alternatywnych, cieszy się z tego, co posiada. Stosuje się do kryteriów
i norm, szuka, aż znajdzie towar, który spełni jego oczekiwania, i na
tym kończy swoje poszukiwania.
Jeśli przyjąć, że „jakość życia” jest kategorią subiektywną, to
satysfakcja odczuwana z wyboru w dużej mierze zależy od naszego
psychicznego nastawienia. To, co do pewnego momentu było sprawą
wolnej decyzji, obecnie staje się elementem pracy nad sobą. W świecie masowej konsumpcji trzeba być mądrym konsumentem (prosumentem). Mądry wybór wynika z namysłu nad jasnym rozumieniem
celów decyzji. W kulturze dostatku najważniejszy wybór, którego
musimy dokonać, to ten między wyborem rzeczy bezwzględnie najlepszych a wyborem tego, co jest wystarczająco dobre25. Bez umiejętności
tego odróżnienia zadowolenie z jakości życia nie jest możliwe.
Borykamy się z problemem uniformizacji i homogenizacji. Niejako
w jednym „opakowaniu” otrzymujemy wskazanie, że z jednej strony powinniśmy dbać o indywidualność i niepowtarzalność wyborów,
a z drugiej strony doświadczamy ogromnej presji związanej z wymuszoną realizacją spełnionego życia. Wiele zależy od poziomu finansowej zasobności, w standardzie mamy: dom poza miastem, samochód
dla każdego dorosłego członka rodziny, wyjazd na wczasy nad moZob. W. Muszyński: Pułapka czy szansa antrpocentryzmu kultury postmasowej.
W: „Czas nas ukoi”. Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie. Red.
W. Muszyński. Toruń 2008, s. 7—14.
25
Zob. B. Schwartz: Paradoks wyboru. Dlaczego więcej oznacza mniej. Tłum.
M. Walczyński. Warszawa 2013, s. 96—103.
24
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rzem lub do zagranicznego kurortu. Rozwój nowych technik produkcji
sprawił, że możliwe stało się wytwarzanie dóbr dostosowanych do
indywidualnych potrzeb odbiorców. W nieodległej przyszłości rozwój
techniki związany z przemysłem 4.0 pozwoli na wytwarzanie skomplikowanych rzeczy (typu samochody, które będą odpowiadały zachciankom klientów). Sprawia to, że z konsumentów stajemy się prosumentami — kimś, kto wymaga coraz bardziej zindywidualizowanych
produktów, kto chce mieć możliwość wpływania na cechy i sposób powstawania wybranego przez siebie produktu. Kopiowanie rzeczy przy
zastosowaniu nowoczesnych drukarek 3D sprawi, że niemalże każdy
przedmiot stanie się dostępny. Musi zatem paść fundamentalne pytanie: czego będą pragnąć ludzie w sytuacji powszechnego dostępu do
dóbr konsumpcyjnych, co wtedy stanie się wyznacznikiem wysokiego
standardu życia, gdy rzeczy staną się powszechnie dostępne? Teza,
że konsumenci po zaspokojeniu potrzeb materialnych zadbają o swój
rozwój wewnętrzny bądź o jakość swoich relacji z bliskimi, wydaje
mimo wszystko naiwna26.
Przesadnie rozbudzone potrzeby są zaspokajane kreowaniem złudzeń co do nieograniczonej możliwości konsumowania, życia na kredyt
z odroczoną spłatą. Model życia człowieka bogatego Zachodu polega
na życiu ponad stan, a powszechna nuda domaga się coraz to nowych
form zaspokojenia. Chcąc jednak zapewnić sobie odpowiednią jakość
życia, musimy zmierzyć się na nowo z określeniem jej wyznaczników,
nie przyjmując za kryterium maksymalistycznego zaspokajania przesadnie rozbudzonych potrzeb, lecz umiejętne dokonywanie wyborów
i docenienie tych wartości w kulturze, które uległy zapomnieniu,
między innymi wspaniałomyślności, cierpliwości, życzliwości, umiejętności cieszenia się z tego, co zdołali osiągnąć i zrealizować inni,
solidarności z tymi, którzy mają mniejsze zdolności, odpowiedzialności za środowisko naturalne, pracy nad zaletami wewnętrznymi,
myślenia perspektywicznego o jakości życia przyszłych pokoleń.
Pytanie o wyznaczniki „jakości życia” w przyszłości pozostaje kwestią otwartą. Czy w sytuacji powszechnego dostępu do dóbr podstawowych będą nas pociągały: poszukiwanie dóbr rzadkich, rywalizacja
o władzę i prestiż społeczny, czy raczej będziemy się angażowali na
rzecz działania w imię jakiejś postaci dobra wspólnego, na przykład
ochrony środowiska, ograniczenia zjawisk związanych z ubóstwem,
zadbania o bezpieczeństwo międzynarodowe, społeczną integrację
Zob. P. Kołek: Kultura masowa jako produkt reklamowo-marketingowy. Toruń
2004, s. 38—45.
26
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osób niepełnosprawnych czy ochronę praw zwierząt? Te wzorce, które wypracujemy, będą dotyczyły aktualnego rozpoznania tego działania jako psychofizycznego aspektu dbania o jakość życia w szerokiej
i złożonej perspektywie naszego funkcjonowania.
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Etyka ewolucji, ewolucja etyki
Czy drobne różnice w wizji ewolucji
człowieka mogą skrywać przepaść
w stanowiskach metaetycznych
i metafizycznych?

Ethics of evolution, evolution of ethics
Whether slight differences in view on evolution of man can hide chasm
in metaethical and metaphysical positions?
Abstract: “Evolutin and Ethics” is both a fundamental problem to consider for any
philosopher who accept Darwin’s theory and title of two papers. First written by
Thomas H. Huxley second by John Dewey. The former was philosophizing naturalist,
creator of early curriculum for biology. Despite supporting theory of evolution he
opposed deriving any ethical principles from evolution. The latter was a philosopher
associated with pragmatism and theories of pedagogy. He was also a supporter of
evolutionism. In his paper “Evolution and Ethics” he commented “Romanes lecture”
delivered by Huxley. Pragmatist proposed different understanding of the process of
evolution and (what this paper try to show) different Ethical position induced from
understanding of mentioned process. Huxley’s sceptical view on evolutionary ethics
can be founded not only on his understanding of this process. His scepticism can be
interpreted as opposition to any form of naturalism in ethics.
Keywords: Evolutionism, Ethics, Metaethics, Social Darwinism
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Wprowadzenie
Ewolucja a etyka to tytuł zarówno pracy Thomasa Henry’ego
Huxleya, jak i późniejszej pracy Johna Deweya, a zarazem fundamentalny problem, który powinien rozważyć filozof uznający ustalenia biologii ewolucjonistycznej. Pierwszy z autorów był filozofującym zoologiem, twórcą pierwszych programów nauczania biologii1;
nieznacznie młodszy od Darwina, brał czynny udział w propagowaniu teorii ewolucji. John Dewey, jeden z twórców amerykańskiego
pragmatyzmu, był również gorącym zwolennikiem ewolucjonizmu.
Jego Etyka a ewolucja przynosi odmienne od prezentowanego przez
Huxleya rozumienie teorii Darwina oraz, co niniejszy tekst próbuje
ukazać, inną propozycję „etyki ewolucjonistycznej”.
Po pobieżnej lekturze różnice pomiędzy oboma badaczami zdają
się konsekwencją sporu o szczegóły procesu kosmicznego (naturalnej
ewolucji) oraz procesu sztucznego (kultury). Gdy jednak wniknąć
głębiej, Huxley prezentuje pesymistyczne podejście do przyrody — jej
prawa są, według niego, krzywdzące i niemoralne. Zaleca więc, jak to
ujął Marcin Ryszkiewicz, postępowanie w myśl zasady: „Badaj naturę
i rób na odwrót”2. Dewey, przeciwnie, w kulturze upatruje jednego
z aspektów naszej biologicznej natury. Takie ujęcie procesu sztucznego skutkuje uwolnieniem się od pesymistycznych sądów o naturze
przyrody, uwalnia też od obecnych w wizji Huxleya lęków związanych z eugeniką i ze sztucznymi metodami kształtowania natury
ludzkiej. Uznanie kultury za jeden z elementów natury może także
pociągać za sobą głębsze różnice w postrzeganiu etyki i możliwości
jej metaetycznej legitymizacji.

1
Przed Huxleyem biolodzy byli głównie samoukami i pasjonatami, w jego czasach nauczanie biologii zostało sformalizowane. Nie wydaje się przesadą stwierdzenie z anglojęzycznej Wikipedii, że stało się to w dużej mierze dzięki Huxleyowi. Zob.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Henry_Huxley#Educational_influence [dostęp:
2.02.2016].
2
M. Ryszkiewicz: Ziemia i życie, rozważania o ewolucji i ekologii. Warszawa
1996, s. 73.
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Huxley — krytyka etyki ewolucyjnej
W roku 1893 roku Thomas H. Huxley wygłosił w oksfordzkim
Sheldonian Theatre — w ramach corocznych Wykładów Romanesa —
odczyt zatytułowany Ewolucja a etyka. Brytyjski uczony, nazywany
„bulterierem Darwina”, na wstępie swojego wystąpienia przytacza
słuchaczom bajkę o Jakubie wspinającym się na magiczną fasolę,
która, symbolizując niezwykłą witalność przyrody, rośnie do nieba,
a jej liście są kolejnymi światami. Przypowieść ta po części sygnalizuje problem złożoności procesu wzrostu, po części zaś wprowadza
słuchaczy w atmosferę pesymizmu ziejącą z dalszej części wykładu.
Po podróży przez fantastyczne krainy, stwierdza Huxley, trzeba bowiem zejść na ziemię i znosić trudy zgoła niebaśniowego świata.
Z relacji słuchaczy dowiadujemy się, że wykład Huxleya był „atakiem, którego celem były wszelkie próby »wyegzekwowania« praw
Boskich od człowieka, atak zakamuflowany maską dociekania relacji
między etyką i »teoriami wszechświata«, jak ma to miejsce w braminizmie, buddyzmie i stoicyzmie greckim i wreszcie w tak zwanej
»etyce ewolucyjnej« naszych czasów […]. Stwierdziwszy daremność
stoickiej teodycei, wykazawszy wręcz próżność wszelkich możliwych
teodycei, profesor wyraził bezwzględną potrzebę połączenia teologii
stoickiej z etyką stoicką. Stoicy byli ewolucjonistami, którzy wierzyli
w możliwość znalezienia etycznego przewodnictwa poprzez naśladowanie natury”3.
„Stoickie podsumowanie powinności człowieka w maksymie »żyj
zgodnie z naturą«, zdawałoby się wskazywać, że proces kosmiczny jest
wzorcem dla ludzkiego postępowania. Etyka stawałaby się stosowaną
historią naturalną. Faktycznie, mylne użycie maksymy w tym sensie poczyniło, w późniejszych czasach, niezmierne szkody. Stworzyło
aksjomatyczne podstawy dla pseudofilozofów i dla moralizowania
sentymentalistów” — stwierdza Huxley4. Tym, co, według niego, łączy braminizm, buddyzm i stoicyzm, jest właśnie uznanie zmienności
świata, jego ewolucji, choćby w postaci wiecznego powrotu, procesu
cyklicznego wzrostu i upadku: „[…] od form bardzo niskich do najwyższych — tak pośród zwierząt, jak też w królestwie warzyw —
3
„Oxford Magazine”, May 1893. http://aleph0.clarku.edu/huxley/comm/OxfMag/
Romanes93.html [dostęp: 22.12.2017].
4
T.H. Huxley: Evolution and ethics. In: Idem: Evolution and ethics and other
essays. New York 1896, s. 73—74.
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proces życia prezentuje ten sam obraz cyklicznej ewolucji”5. Zdaniem
brytyjskiego biologa i filozofa, natura całego świata nie polegała na
trwałym istnieniu, lecz na permanentnej przemianie.
Zarazem, co wskazuje Huxley, proces ewolucji nieuchronnie pociąga za sobą cierpienie: „Tam, gdzie energia kosmopojetyczna działa
poprzez istoty czujące, tam wśród innych jej przejawów powstaje to,
co zwiemy bólem lub cierpieniem. Ten złowrogi produkt ewolucji
ulega zwiększeniu pod względem ilości i intensywności wraz ze wzrastającymi stopniami zwierzęcej organizacji, aż osiągnie najwyższy
poziom w człowieku”6. Diagnoza ta dotyczy człowieka nie tyle jako
zwierzęcia, ile jako członka zorganizowanego społeczeństwa. Proces
zwiększania podatności na cierpienie jest nieuchronny, gdyż wynika
ze stylu życia społeczeństwa, czyli z tego, co miałoby pozwalać człowiekowi na rozwinięcie swych „najszlachetniejszych mocy”.
By osiągnąć szczyt drabiny ewolucji, człowiek musiał wyjść zwycięsko z walki o byt. Zdaniem Huxleya, osiągnęliśmy to na sposób „małpy i tygrysa”, czyli w efekcie bezwzględnego egoistycznego
współzawodnictwa. Cechy przystosowawcze to samoutwierdzanie się,
zawłaszczanie bez skrupułów wszystkiego, co tylko możliwe, organizacja fizyczna, ciekawskość, śmiałość, społeczność. Ale w społeczeństwie zorganizowanym właśnie te dzielone z małpą i tygrysem cechy
stanowią problem. Cywilizowany człowiek chciałby się pozbyć ewolucyjnego balastu, nazywanego grzechami i występkami. „W skrajnych
przypadkach czyni, co w jego mocy, by położyć kres przetrwaniu
najlepiej przystosowanych w dawnym stylu za pomocą topora i liny”7.
Poniekąd to my jesteśmy owym Jakubem, który musiał zejść z powrotem na ziemię po zwiedzeniu baśniowych krain rozpościerających
się na liściach magicznej fasoli. Musimy się zmierzyć z problemami
kalibru cięższego niż nasi ewolucyjni przodkowie, a sposoby, które
oni uznali za najlepsze, w naszej sytuacji są najgorszymi z możliwych. Trzeba znaleźć racje etyczne dla obecnych działań, wyznaczyć
nowe cechy najlepszego przystosowania. W społeczeństwie potrzebne
są stabilność i zaufanie; uspołecznienie człowieka wymagało poszukiwania sposobów zapewnienia ładu, jakiejś umowy gwarantującej
względny spokój. W tym kontekście pojawia się pojęcie sprawiedliwości jako jeden z najstarszych elementów systemów etycznych.
Huxley wskazuje, że z problemem „kosmicznej sprawiedliwości”
mierzyli się nasi historyczni poprzednicy, dostrzegając i — z etycz5
6
7

Ibidem, s. 49.
Ibidem, s. 50—51.
Ibidem, s. 52.
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nego punktu widzenia — przeceniając znaczenie procesu ewolucji.
Filozofie Hindusów i Jończyków opierały się na metafizyce dostrzegającej konieczność ciągłej zmiany. Ich problemem stawało się właśnie
wyzwolenie z bólu „powrotu na ziemię”. Trudno mówić o widocznej
sprawiedliwości na ziemi, stąd pokusa poszukiwania jej w innej rzeczywistości, wyrwania się z kosmicznego kołowrotu, wyzwolenia od
cierpienia. Pierwsze rozwiązanie to droga Wschodu — rozpłynięcie
się w niebycie uwolni nas od całości procesu kosmicznego, w tym i od
cierpienia; drugie to strategia życiowa stoików — specyficzna dyscyplina umysłowa miałaby nas uwalniać od cierpienia i jego skutków.
Według autora Evolution and Ethics…, stoicka apatheia niewiele
różni się od nirwany. Obie są próbą niekonstruktywnej ucieczki
od nieetycznego procesu kosmicznego. Obie też w pewnym sensie
wywodzą zeń swoje zasady. Huxley dostrzega nawet podobieństwo
hipotezy o dziedziczności cech charakteru z teorią wędrówki dusz8.
Oczywiście, nie omieszka też podkreślić, że takie teorie są uporczywym poszukiwaniem możliwości usprawiedliwienia cierpienia doznawanego na tym świecie.
Stoicka zasada etyczna „żyj zgodnie z naturą” wśród swych wieloznaczności zawiera też sugestię, że „proces kosmiczny jest wzorcem
dla ludzkiego postępowania”; w myśl takiej argumentacji, etyka stać
by się musiała „stosowaną historią naturalną”. Wracamy do tej kwestii, by rozpatrzyć w nieco innym świetle opór Huxleya. Brytyjski
przyrodnik i filozof wyraźnie stwierdza, że najpoważniejszą wadą
etyki stoików było wywiedzenie natury człowieka z procesów kosmicznych, aczkolwiek stoicy specyficznie rozumieli naturę — moją
nią być i przyroda, i cechy gatunku, i czysty rozum, i nasza natura
społeczna. Zatrzymajmy się przez chwilę przy najprostszym rozumieniu natury — wówczas krytyka poprzedników miałaby niewielkie
znaczenie. W ich czasach nauka była na nieco innym poziomie.
Słowa o cierpieniu i nieudolnych próbach ucieczki od tego faktu
skłaniają do szerszego rozumienia terminu „natura” — im szerzej
będziemy go postrzegać, tym bardziej krytyka Huxleya staje się
krytyką pozycji etycznych i metaetycznych, krytyką naturalizmu
i kognitywizmu.
W świetle tych ustaleń wiek XIX także nie przynosi żadnej rewolucji, odkrycia nauk przyrodniczych nie mogą niczego istotnego
wnieść do etyki: „Ewolucja kosmiczna może nauczyć nas, jak dobre
i złe tendencje człowieka mogły się pojawić, ale jest z istoty niekompetentna, by przynieść jakiekolwiek lepsze, od dotąd posiadanych,
8

Zob. ibidem, s. 61.
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uzasadnienie dlaczego to, co nazywamy dobrem, jest bardziej godne
pożądania od tego, co nazywamy złem”9.
Próby wyprowadzenia zasad etycznych z walki o byt Huxley uważa za poważny błąd (fallacy) spowodowany wieloznacznością użytych
terminów: „najbardziej przystosowany” (fittest) nie oznacza „najlepiej
przystosowany”, jako że termin „najlepiej” ma „posmak moralny”10.
Chodzi tu jedynie o najbardziej dostosowanych do danych okoliczności, czyli do społeczeństwa. Natomiast sam postęp społeczny oznacza,
wedle autora Evolution and Ethics…, nieustanne kwestionowanie
procesu kosmicznego i zastępowanie go procesami etycznymi; ich
celem nie jest przetrwanie osobników, którym zdarza się najpełniej
dostosować do całokształtu warunków, lecz jednostek moralnie najlepszych. Urzeczywistnienie w praktyce tego, co etycznie najlepsze, to
proces przystosowywania się do przetrwania tak wielu, jak tylko jest
to możliwe, i wymaga nie tylko wysiłku samoograniczenia (zamiast
bezwzględnego samoutwierdzenia), ale także poszanowania i wspomagania bliźnich11.
Błąd „ewolucyjnej etyki” (Huxley ma tu na myśli Spencerowski
darwinizm społeczny) polega na nieuprawnionym imitowaniu praw
przyrody. Postęp etyczny społeczeństw wymaga natomiast rzucenia
wyzwania całemu procesowi kosmicznemu; nie na stoickiej „ucieczce
od niego, lecz na zwalczaniu go”, nawet przy zachowaniu części „dawnych instynktów” możliwe jest ukierunkowanie praktyki społecznej
na pojawienie się człowieka o lepszej naturze12.
Odbiór wykładu Huxleya miał zróżnicowany charakter, odzwierciedlający intelektualną proweniencję słuchaczy. Przypisywano mu
zarówno pozorne „nawrócenie się” na tradycyjną moralność, jak i nieprzekonywające odcięcie się od darwinizmu społecznego. Jeszcze inni
skłonni byli określić go jako intuicjonistę, racjonalistę, „wierzącego w moralne prawo a priori rozjaśniane przez rozum”13. Wykład
Ewolucja a etyka Huxley uzupełnił w druku Prolegomenami, w których przedstawia metaforę ogrodu — fragmentu natury wydzielonego
ze świata, wyrażającego opozycję procesu kosmicznego i etycznego.
O ile poza ogrodem panują warunki wymuszające przystosowanie do
środowiska, o tyle w ogrodzie proces ten ulega odwróceniu. To ogrodnik przystosowuje warunki do wyselekcjonowanych przez siebie
Ibidem, s. 80.
Ibidem.
11
Zob. ibidem, s. 81—82.
12
Ibidem, s. 83.
13
„Oxford Magazine”, May 1893. http://aleph0.clarku.edu/huxley/comm/OxfMag/
Romanes93.html [dostęp: 22.12.2017].
9
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i uprawianych okazów i gatunków — tak, by mogły one przetrwać,
lub po to, by je ukształtować we właściwy sposób. Opozycja naturalnego procesu, dziejącego się poza ogrodem, i sztucznego, zachodzącego w ogrodzie, zostaje przedstawiona jako działanie takich samych
naturalnych, aczkolwiek przeciwstawnych sobie sił. Ogród może też
być metaforą koloni osadników czy, mówiąc ogólnie, społeczeństwa.
W społeczeństwie-ogrodzie muszą być kształtowane, chronione i pielęgnowane właściwe cechy, takie jak zaradność czy współpraca. Jeśli
nie uda się tych cech ukształtować, społeczeństwo upadnie, gdy zabraknie ogrodnika, ogród zdziczeje14.
W myśl takiej argumentacji Huxleya społeczeństwo jako całość
miałoby odgrywać rolę ogrodnika. Taka próba wyrwania się z oków
procesu kosmicznego niesie jednak poważne niebezpieczeństwo w postaci oczekiwania na rozwinięcie się pożądanych etycznie „sztucznych” cech człowieka; słowem — walka z presją doboru naturalnego
może zrodzić pokusę hodowli człowieka i sztucznej selekcji populacji.
„Wiemy, jak się żyje w społeczeństwie-ogrodzie z państwem w roli
ogrodnika — napisze po latach Zygmunt Bauman, nawiązując do
proroctwa Huxleya — decydującego o tym, ,,dla jakich roślin jest
w ogrodzie miejsce, a które psują widok, jakie rośliny są użyteczne,
a które są chwastami do wytępienia”15. Według Baumana, „państwo
ogrodnicze” to społeczeństwo traktowane jako „przestrzeń projektowania, uprawy i odchwaszczania”16. Społeczeństwo staje się uprawnionym celem działań inżynierii społecznej jako ogród, który „należy
zaprojektować i utrzymywać siłą w zaplanowanym kształcie (ogrodnik dzieli bowiem rośliny na »rośliny uprawne«, którymi trzeba się
opiekować, i chwasty, które trzeba wyrywać). Stwarzała atmosferę,
w której idea zagłady mogła się narodzić, powoli, lecz konsekwentnie
rozwinąć i ostatecznie wcielić w życie”17.
W przyrodzie, gdzie panuje nadpopulacja, selekcja polega na przetrwaniu najbardziej przystosowanych, w ogrodzie selekcji dokonuje
ogrodnik. W społeczeństwie, w którym selekcja jest niedopuszczalna
ze względów moralnych, musi dojść do przeludnienia i do powrotu do
Hobbesowskiego stanu natury. Jeżeli dopuścimy do całkowitego braku selekcji, dojdzie do utraty cech pożądanych przez ogrodnika (przez
społeczeństwo)18. Huxley zatem uznać musi naturalną konieczność
T.H. Huxley: Evolution and ethics. Prolegomena. In: Idem: Evolution and
ethics and other essays…, s. 16—21.
15
Z. Bauman: Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń 1995, s. 21.
16
Z. Bauman: Nowoczesność i Zagłada. Tłum. T. Kunz. Kraków 2009, s. 47.
17
Ibidem, s. 57.
18
Zob. T.H. Huxley: Evolution and ethics. Prolegomena…, s. 21.
14

124

Dominik Kamil Tabisz

za genezę cech moralnych. Przyrodnik uważa, że dużo efektywniejsze, zarówno z historycznego19, jak i z etycznego punktu widzenia
jest tworzenie sztucznych warunków blokujących ujawnienie się cech
niepożądanych i stymulowanie rozwoju cech społecznie pożądanych.
Polemizując z Adamem Smithem, wskazuje jeszcze większą niż u autora Teorii uczuć moralnych rolę naturalnej empatii. Chodzi nie tyle
o zrozumienie cudzej sytuacji, ile o proste uczucie20. Społeczeństwo
— ów metaforyczny ogrodnik — jest wynikiem procesu naturalnego,
natomiast współpraca to najbardziej skuteczne narzędzie walki o byt.
Stanowisko to znalazło radykalne rozwinięcie w koncepcji Piotra
Kropotkina, w której Huxleyowskie współczucie (sympathy) staje się
instynktem społecznym, „poczuciem łączności społecznej”21.
Niemniej cały czas mamy w tle zderzenie „społeczeństwa gołębi” ze społeczeństwem brutalnych egoistów. Pomysł selekcji zostaje
odrzucony za pomocą specyficznego argumentu: nie da się przewidzieć, czy dane dziecko stanie się pożytecznym czy też szkodliwym
członkiem społeczeństwa. Ponadto poszczególne cechy są użyteczne
lub szkodliwe w zależności od roli społecznej, jaką pełni jednostka.
Ogólnie rzecz biorąc, to środowisko ma ogromny wpływ na kształtowanie się człowieka, na to, czy będzie on dobry czy zły. Wspólną
nam cechą jest poszukiwanie przyjemności, ogromna zdolność do
naśladownictwa i (osobniczo zróżnicowane) reagowanie na opinie innych. To właśnie reakcja otoczenia jest największym ogranicznikiem
antyspołecznych zachowań22. Jednocześnie nasze „lepsze cechy”, czyli umożliwiające samoograniczanie się, mogą mieć zgubne skutki.
Gdyby konsekwentnie stosować zasadę traktowania innych tak, jak
chcielibyśmy sami być traktowani, nie moglibyśmy zastosować kar
w celu powstrzymania czy też odstraszenia przestępców.
Huxley jest jednym z pierwszych krytyków podejścia zakładającego istotny wpływ czynników takich, jak kara, na ewolucję cech (co
przyjmowały niektóre z późniejszych teorii eugeniki). Uważa on, że
tego typu presja selekcyjna jest za słaba, by faktycznie wyeliminować cechy odpowiedzialne za skłonność do przestępczości. Przestępca
może wszak zdążyć wydać na świat potomstwo o inklinacjach przestępczych, ponadto cechy przejawiające się w zachowaniach kryminalnych mają również konstruktywny walor w określonych sytuacjach. To, co faktycznie zmienia się w okresie stuleci, to spadek
Zob. ibidem.
Zob. ibidem, s. 29—31.
21
Zob. P. Kropotkin: Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju. Tłum. J. Hempel.
Warszawa 1919.
22
Zob. T.H. Huxley: Evolution and ethics…, s. 27—29.
19
20
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obciążeń i zagrożeń ze strony środowiska: zwykła pogoń za przyjemnością utożsamiana jest ze zmaganiami w walce o byt, rotację linii
rodowych między szczeblami drabiny społecznej traktuje się jako
selekcję czy wymieranie23. Procesy te, w gruncie rzeczy marginalne,
nie muszą prowadzić do selekcji najwłaściwszych cech. Liczy się
raczej przewaga większości na średnich szczeblach drabiny społecznej, a nie drobny procent najwyższych i najniższych warstw24. Owe
antyeugeniczne rozważania, wprowadzające dawkę sceptycyzmu do
idei silnej selekcji, służą też Huxleyowi jako podbudowa tezy, że to
zmiana warunków w większym stopniu kształtuje człowieka aniżeli
faktyczne mutacje. To kolejna ilustracja antagonizmu procesu kosmicznego i sztucznego: ewolucja wywiera presję na organizmy, by
zaadaptowały się do warunków, a proces sztuczny (ogrodnik, proces
etyczny) usiłuje zmodyfikować warunki zapewniające przetrwanie jak
największej liczbie osobników: „Obecnie ten sztucznie utrzymywany,
odgrodzony murem teren niezwykle różni się wyglądem od tak wielu obszarów pozostających w stanie natury. Drzewa, krzewy i zioła,
z których wiele należy do stanu naturalnego odległych części globu,
mnożą się i rozkwitają. Co więcej, znaczące ilości warzyw, owoców
i kwiatów są produkowane z odmian, które ani teraz nie istnieją,
ani też nigdy nie istniały poza takimi warunkami, jakie otrzymują
w ogrodzie; są one zatem tak samo dziełem kunsztu człowieka, jak
są nim szklarnie, w których niektóre z nich są wyhodowane”25.

Dewey — krytyka przeciwstawiania kultury naturze

Evolution and Ethics… Huxleya to punkt wyjścia rozważań Johna
Deweya. W pracy pod takim samym tytułem koncentruje się on na
głównej myśli Huxleya, najprawdopodobniej traktując wykład i wprowadzenie do niego jako spójne dzieło. Pierwszą sprawą, na którą
zwraca uwagę amerykański pragmatysta, jest przeciwstawienie procesu kosmicznego procesowi etycznemu. Dewey wskazuje tu możliwość odmiennego rozumienia metafory ogrodu. Ogrodnik — a więc
23
24
25

Zob. ibidem, s. 39—40.
Zob. ibidem, s. 40—41.
Ibidem, s. 9.
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i sam proces etyczny — nie jest całkowicie wyalienowaną siłą, lecz
pozostaje częścią natury. Nie można zatem mówić o bezwzględnym
konflikcie dwóch stanów: naturalnego i etycznego. Sam Huxley uznaje, jak zauważa Dewey, że proces etyczny to tylko fragment procesu
kosmicznego; ogrodnik jest siłą przeciwstawną procesowi ewolucji
a zarazem naturalnie zeń wyrastającą. „Proces etyczny nie jest przeciwstawny całokształtowi procesu kosmicznego; jedynie część procesu
kosmicznego, która jest zachowana w postępowaniu człowieka w społeczeństwie, jest radykalnie przeciwstawiona zarówno w środkach,
jak i w celach tej części procesu kosmicznego, która jest eksponowana
na etapach ewolucji wcześniejszych od pojawienia się uspołecznionego człowieka”26.
Skoro tak, to i alegoria Huxleya może wieść do dwojakich wnios
ków. Niewątpliwie, działanie ogrodnika jest zmaganiem się z naturą w ramach szerszej walki o byt: „Człowiek nie staje przeciwko
stanowi natury. Wykorzystuje on jedną część tego stanu celem
kontrolowania innej części”27. Zdaniem Deweya, brytyjski filozof
nie uwzględnił wszystkich wniosków płynących z metafory ogrodu,
z których wypływa konieczność interpretacji możliwości wąskiego
i ograniczonego środowiska w świetle środowiska szerszego i bardziej kompletnego — konieczność odczytania możliwości zawierających się w części środowiska przez pryzmat jej umiejscowienia
w całości. Wysiłek i inteligencja ludzka wpływają na środowisko —
nie jako siły przeciwstawne, lecz jako siły spajające mikrokosmos
z makrokosmosem28.
Zaznaczająca się tutaj różnica stanowisk polega na tym, że dla
Huxleya działalność człowieka to tworzenie mikrokosmosu przez
przeciwstawianie się procesom ewolucyjnym, dla Deweya zaś to
działanie zgodne z tymi procesami. Człowiek w normalnej walce
o byt stosuje takie środki, jak budowa swojego środowiska — ogrodu.
Huxley założył dostosowanie się organizmów do panujących warunków, natomiast Dewey stwierdza, iż człowiek dostosowuje się właśnie, tworząc warunki, czyli tworzy siebie dzięki uwarunkowaniom
własne. Podlegając zarazem uwarunkowaniom zewnętrznym, człowiek dostosowuje się do środowiska, jakie współtworzy społeczność
ludzka. Zatem „niedostosowany to antyspołeczny”29.
J. Dewey: Evolution and ethics. In: The early works of John Dewey 1882—
1898. Vol. 5 (1985—1898). Ed. J.A. Boydston. Carbondale & Edwardsville 1972,
s. 36—37.
27
Ibidem, s. 37—38.
28
Zob. ibidem, s. 38.
29
Ibidem, s. 39.
26
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Około 70 lat przed wyjaśnieniem mechanizmu altruizmu przez
Williama Donalda Hammiltona30 oraz Johna Maynarda Smitha
i Roberta Triversa31 Dewey stawia postulat zgodny z koncepcjami
współczesnych socjobiologów. Amerykański pragmatysta kwestionuje
założenie, iż samoutwierdzenie się (self-assertion) prowadzi do eliminacji najsłabszych. Odwołuje się on do teorii Johna Fiskego, wedle której cywilizacja to wynik wydłużonego okresu niemowlęctwa,
potrzeba opieki zaś stanowi podstawę życia społecznego. Koncepcja
ta godzi w tezę o braku wartości dostosowawczej osobników zależnych32. Opieka nad słabszymi członkami plemienia służyła rozwojowi
dodatkowych zdolności, owocując w późniejszych epokach rozwojem
zasad współżycia społecznego i długoterminowego planowania33.
Dewey zarzuca Huxleyowi niedostrzeganie ewolucji pojęć „bycie
dostosowanym” i „stosowny” (fit): „Co było stosowne (fit) pośród
zwierząt, nie jest stosowne wśród istot ludzkich, nie tylko dlatego, że zwierzęta nie były moralne, a człowiek jest moralny, lecz
dlatego, że zmieniły się warunki życia, i dlatego, że nie ma sposobu, by zdefiniować termin »stosowny«, wyłączając owe warunki.
Środowisko jest teraz wyraźnie środowiskiem społecznym i zna30
Chodzi o wyjaśnienie tak zwanego doboru krewniaczego lub grupowego przez
ukazanie mechanizmu doboru na poziomie poszczególnych osobników i ich genów.
Gdy osobnik poświęci część (lub całość) swoich szans na przetrwanie na rzecz spokrewnionego z nim osobnika, wówczas zyskują na owym altruizmie geny obydwu
osobników. W.D. Hammilton zaproponował matematyczne wyjaśnienie tego zjawiska. Zob. Zarys mechanizmów ewolucji. Red. H. Krzanowska, A. Łomnicki. Warszawa
1995, s. 197—201, lub w uboższej, acz bardziej przystępnej formie: E.O. Wilson:
Socjobiologia. Wydanie popularnonaukowe. Tłum. M. Siemieński. Poznań 2000,
s. 72—74.
31
John Maynard Smith zastosował teorię gier do badania konfliktów między
osobnikami. Metoda ta, rozwinięta przez Roberta Axellroda i Roberta Triversa,
wprowadziła pojęcie „strategia ewolucyjnie stabilna” tłumaczące między innymi,
dlaczego w populacji przeważają określone typy zachowań oraz dlaczego mogą wyewoluować zachowania altruistyczne w relacjach pomiędzy niespokrewnionymi osobnikami. Zob. M. Ridley: O pochodzeniu cnoty. Tłum. M. Koraszewska. Poznań 2000,
s. 73—81.
32
Zob. J. Dewey: Evolution and ethics…, s. 39—40.
33
Ibidem, s. 40. Godny uwagi jest fakt, że współcześni Huxleyowi Karl F. Kessler
i jego uczeń Kropotkin zakładali rozwój instynktów społecznych z podobnych pobudek. O ile Kessler widział głównie wpływ opieki rodzicielskiej na kształt zachowań
społecznych, o tyle Kropotkin odwrócił sytuację. Wyewoluowały w nas instynkty altruistycznej pomocy, które co najwyżej możemy wspomagać kulturą lub kierunkować
na konkretną sferę, jak opieka nad potomstwem czy sąsiadem. Vide: P. Kropotkin:
Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju… Stanowisko Deweya wydaje się stanowiskiem pośrednim, stosunkowo bliskim stanowiskom z połowy lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku.

128

Dominik Kamil Tabisz

czenie terminu »stosowny« musi być tworzone w odniesieniu do
adaptacji społecznej”34.
Ocena dostosowania powinna antycypować przyszłość. Dewey
wprowadza tu jeden z elementów współczesnego myślenia o wartości
przystosowawczej — zdolność adaptacyjną — podkreślając czynnik
elastyczności czy zmienności, pozwalający przystosować się do warunków sytuacji.
Możemy tu dostrzec zarys stanowiska aksjologicznego. Wartość
przystosowawcza i zdolność adaptacyjna zdają się mieć w koncepcji
Deweya taki sam status, jak wartości zwykle znane z etyki. Przez
wzgląd na nie coś się dzieje (czy też dziać się powinno). Dążenie do
jak największej wartości przystosowawczej staje się czymś oczywistym i nieomal powinnym (sankcją jest wyginięcie). Pewną poszlakę
przemawiającą za taką właśnie interpretacją znajdziemy w pracy
Deweya z 1910 roku zatytułowanej Wpływ Darwina na filozofię35.
Autor omawia w niej zmiany, jakie w tradycyjnym procesie filozofowania i poszukiwania zrozumienia wprowadza uznanie zmienności
i przypadkowości. O ile tradycyjnie szukamy jakiejś stałej i niezmiennej podstawy (lub stałego i niezmiennego celu ostatecznego36), o tyle
rozwój nauki podważał sensowność takich wyjaśnień. W końcu utarło
się przeciwstawiać niestały, zmienny świat fizyczny stałemu światu
wartości i moralności, pomiędzy nim stał świat zwierząt i ludzi —
świat stałych i niezmiennych gatunków37. Celowość świata ożywionego zachwiana wprowadzeniem przez Darwina zasady przyczynowości
oznaczała ona więcej niż rewolucję w biologii — oznaczała rewolucję
w myśleniu, gdyż podkopywała podstawy naszego rozumienia świata38. Człowiek pozbawiony został drogowskazu, który miał mu pomóc
się orientować, co poniekąd jest pozbawieniem wskazówki dotyczącej
pewnych wartości. Dewey uznaje owe drogowskazy oparte na stałości za błędne, przeszkadzające racjonalizacje i idealizacje. Są formą ucieczki od wiedzy i odpowiedzialności: „Wreszcie, nowa logika
wprowadza odpowiedzialność do życia umysłowego. Idealizowanie
i uogólnianie wszechświata są pomimo wszystko wyrazem niezdolności zgłębienia biegu rzeczy, które nas szczególnie dotyczą. Jak długo ludzkość cierpiała na ową niemoc, naturalnie przenosiła brzemię
J. Dewey: Evolution and ethics…, s. 41.
J. Dewey: The influence of darwinism on philosophy. In: Idem: The influence
of Darwin on philosophy and other essays in contemporary thought. New York 1910.
36
Czymś takim miało być pojęcie gatunku — czymś specyficznym i stałym pomimo zmian jednostkowych. Ibidem, s. 3—5.
37
Zob. ibidem, s. 8.
38
Zob. ibidem, s. 8—9.
34
35
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odpowiedzialności, której nie mogła unieść, na bardziej kompetentne
ramiona spraw transcendentnych. Jednakże jeśli wgląd w szczególne warunki wartości i w szczególne konsekwencje idei jest możliwy,
filozofia z czasem musi stać się metodą znajdowania i tłumaczenia
poważniejszych konfliktów występujących w życiu oraz metodą projektowania sposobów radzenia sobie z nimi; metodą moralnej i politycznej diagnozy oraz prognozy”39.
Wróćmy do Etyki i ewolucji… Znajdujemy w niej wyakcentowanie
roli zmienności w procesie kształtowania środowiska — środowiska, którego warunki wywrą presję selekcyjną. Późniejsza publikacja
mówi o możliwości i powinności projektowania sposobów radzenia
sobie z konfliktami. W tej pracy autor przedstawił propozycję mechanizmu zawartą dokładnie w tym, co zdaniem Deweya, przeoczył
Huxley.
Gdy biolog w ogrodzie, w środowisku ludzkim, widział moment
zaniku selekcji, wedle filozofa trwa ona nadal. Jest tylko podporządkowana innym cechom adaptacyjnym budującym wartość przystosowawczą.
Dewey wskazuje jedną z możliwości tej różnicy w poglądach (owego „przeoczenia” Huxleya). Jest nim mieszanie dwu różnych imperatywów w ramach jednej walki o byt. Dokładniej, usiłuje wykazać,
iż bulterier Darwina używa pojęcia „walka o byt” w dwu różnych
znaczeniach. Pierwsze to samoutwierdzenie się. Dziś powiedzielibyśmy o instynkcie samozachowawczym czy, językiem socjobiologii,
zdolności przetrwania replikatora lub jego maszyny przetrwania. To,
zdaniem Deweya, nie ma nic wspólnego z moralnością czy też nie
można takiej dążności określać mianem niemoralności. W przeciwnym wypadku musielibyśmy uznać całe życie za niemoralne40.
Drugim znaczeniem walki o byt ma być, według Huxleya, znaczenie bardzo egoistyczne — droga małpy i tygrysa — czyli brutalna walka. W tym momencie samoutwierdzenie staje się bezwzględnością, okraszoną retoryką mającą przywoływać na myśl grzechy41.
Samoutwierdzenie się jednakże nie może być odrzucone ani zdławione, gdyż to właśnie ono stanowi podstawę życia. Zdaniem Deweya,
biolog sobie sam tu zaprzecza. Kolejnym słabym punktem jest przekonywanie, iż walka o byt odróżniona od walki o szczęście praktycznie zanikła, że cechuje tylko niższe formy życia społecznego,
tam gdzie ludzie muszą walczyć o pożywienie. Ale gdyby ta walka
39
40
41

Ibidem, s. 17.
Zob. J. Dewey: Evolution and ethics…, s. 42.
Zob. ibidem.
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trwała, trwałaby nadal selekcja; czyli popadlibyśmy w sprzeczność
z twierdzeniem, że w społeczeństwie ludzkim przestał działać proces kosmiczny (walka o byt pod wpływem presji selekcyjnej). Gdyby
jednak ta selekcja zanikła, to ubolewanie Huxleya nad zagrożeniem,
twierdzenie, że to podstępny i potężny wróg, z którym musi się mierzyć proces etyczny, też nie miałoby sensu42.
Atak ten służy Deweyowi do wykazania, iż Huxleyowskie rozróżnienie pomiędzy walką o byt a walką o szczęście okazuje się bezsensowne. Krok dalej wskazuje, iż taka jest natura każdego zwierzęcia.
Z całego rozróżnienia zostaje zatem tylko walka między procesem
etycznym a procesem kosmicznym. Niemniej to tendencje z procesu
kosmicznego budują zachowania moralne, bez samoutwierdzenia się
nie byłyby możliwe istnienie i proces etyczny43. Dewey twierdzi tu,
że wcześniejsza dyskusja to wykazała, zatem cały problem to tylko
readaptacja do nowych warunków, w których liczą się cechy moralne.
Albo uznamy, iż tym atakiem wpadł we własne sidła, albo też — że
zupełnie inaczej rozumie wartości niż Huxley.
Gdyby Dewey popełnił nieroztropny krok logiczny, wykazywanie
go wyglądałoby mniej więcej tak: We wcześniejszej fazie dyskusji
zwalczał rozróżnienie na samoutwierdzenie się i pogoń za szczęściem,
wskazywał, iż Huxley miesza terminy, następnie zakończył konkluzją, że całkowite wyrzeczenie się samoutwierdzenia oznaczałoby samounicestwienie. Teraz ponownie porusza ten sam temat i powtarza
swe słowa, twierdząc, jakoby wcześniej dowiódł postulatu, że „proces
naturalny jest nie tylko motorem, ale i podstawą działań moralnych”.
Tak mogłaby wyglądać obrona jakiegoś zwolennika Huxleya,
niemniej milcząco założyłby on, iż Dewey zgodził się na postulaty
Huxleya dotyczące niewyprowadzalności etyki z natury, na to, że nawet gdy nauka zdoła powiedzieć, dlaczego zachowujemy się etycznie,
to jeszcze nie powie, dlaczego jest to etyczne. Niekoniecznie zatem
mamy do czynienia z nieostrożnością logiczną — raczej z sytuacją,
w której rozbieżność w postawie metaetycznej powoduje możliwość
uznania to jednego, to drugiego twórcy za popełniającego jakieś logiczne gafy.
Z punktu widzenia Deweya to, co Huxley uznaje za trudny proces
uczłowieczania tygrysa i małpy — choćby za pomocą liny i topora —
zmaganie się procesu kosmicznego i etycznego, jest jedynie trudem
koniecznego dostosowania się do nowych warunków. „Napięcie jest
pomiędzy organem dopasowanym do stanu przeszłego a funkcjono42
43

Zob. ibidem, s. 44.
Zob. ibidem.
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waniem wymaganym w obecnych warunkach. I to napięcie wymaga
rekonstrukcji”44. Filozof zwraca uwagę raczej na wskazanie, jak wielki wpływ człowiek wywiera na środowisko. Do tego też usiłuje sprowadzić twierdzenia Huxleya o naturalnym procesie rozkładu wszystkiego, co człowiek stworzył, o dziczeniu ogrodu. Cały czas zatem
traktuje ogród jako proces stricte naturalny, zarówno wówczas gdy
ogrodnik go zakłada i dba o jego rozwój, jak i wtedy gdy go zaniedbuje i pozwala mu zdziczeć.
Z punktu widzenia Huxleya podobne przejście raczej nie będzie
możliwe ze względu na stanowisko metaetyczne oraz jedną z potrzeb
stojących za daniem takiego, a nie innego wykładu. Zauważmy —
zwalczał próby wyprowadzenia dobra z natury, krytykował procesy
naturalne za ich brutalność, sugerował penalizacje lub „karczowanie
toporem i sznurem” najlepiej dostosowanych. W szczególności biolog
kwestionował możliwość świadomej selekcji ludzi dobrych i złych, dostosowanych i niedostosowanych. W ten sposób brytyjski filozof próbował podważać założenia darwinizmu społecznego, które propagował
Herbert Spencer. Dewey dostrzega, iż Huxleyowskie napominanie
o ciągłym zagrożeniu procesu etycznego, o ciągłym napięciu stanowi
formę kwestionowania wiary w możliwość całkowitego wyewoluowania do stanu optymalnego45. W tym wypadku i Dewey, i Huxley
zgodzą się na niemożność osiągnięcia stanu idealnego, w którym nastąpią koniec ewolucji i wieczny pokój, nie zgodzą się jednak na to,
jaki mechanizm będzie za to odpowiadał. Mało tego, pozycja, z której
Huxley przeprowadza swój atak, sama wydaje się właśnie taką pozycją: roszczącą sobie prawa do bycia już niezmienną finalną pozycją
etyczną, a zdaniem Deweya, również ona może kiedyś stać się przestarzała46. Zwróćmy uwagę na to, iż większość atakowanych punktów
wywodzi się z pierwotnego wykładu. Wszak w nim znajdziemy sidła
w postaci sprowadzania do pesymizmu filozofii opartych na idei
zmienności. W Wykładzie… jest także silniej zarysowane stanowisko
sprzeciwu wobec wyprowadzania praw z natury, w Prolegomenach
zaś — sugestia dotycząca kolonizacji i jakiejś formy stosowania
owych praw. Miejsca niezgody między rozpatrywanymi twórcami nie
dotyczą problemu sztucznej selekcji — dotyczą natury autoselekcji.
Huxley będzie akcentował różnice między zwierzęciem walczącym
o przetrwanie czy szczęście, walczącym o największe przystosowanie dla siebie, a człowiekiem, który z powodów moralnych powinien
44
45
46

Ibidem, s. 46.
Zob. ibidem, s. 47.
Zob. ibidem.
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walczyć o przystosowanie jak największej ilości osobników. Z jednej
strony dostrzega kolonię zarządzaną jak gdyby niewidzialną ręką
ogrodnika — opis ogrodu, w którym uprawiamy charaktery ludzkie
zakłada niejako trzech aktorów: Naturę, ogrodnika i sztucznie uprawiane organizmy. Z drugiej strony zauważa, że tym ogrodnikiem są
ludzie czy też społeczeństwo, i zdecydowanie krytykuje samą koncepcję uprawiania ludzkiego charakteru. Mamy tu bardzo pesymistyczną
wizję prawa naturalnego oraz niejako moralny nakaz buntu przeciw
niemu. Poniekąd ogrodnik dysponuje dwoma narzędziami.
Interpretacja stanowiska Huxleya może także zależeć od tego, czy
zdecydujemy się rozłożyć działalność ogrodnika na te dwa aspekty.
Opisując wczesną kolonię (ogród), zoolog wskazywał procesy ogrodnicze, takie jak wprowadzanie pożądanych gatunków, modyfikacje
środowiska na ich potrzeby oraz karczowanie nadmiarowych lub nieudanych egzemplarzy. Kwestionując możliwości selekcji, sugerował,
jakoby człowiek niewiele zmienił się w czasach historycznych, że de
facto wszelkie ludzkie próby oddziaływania mają za mały wpływ.
Człowiek nie jest w stanie wykarczować „nieudanych linii człowieka”. Znacząco natomiast zmieniło się środowisko. Gdy spojrzymy pod
tym kątem, posiłkując się jeszcze resztą esejów zawartych w Etyce
i ewolucji…, dostrzeżemy pewną prawidłowość. Opór Huxleya to
głównie opór przeciw jednej metodzie — „karczowaniu” (zabijaniu,
sterylizacji). Jednocześnie krytyka takich, a nie innych patologii
w instytucjach charytatywnych47 to roszczenia budowy innego środowiska — czyli roszczenia zastosowania drugiej z metod ogrodniczych.
Pesymistyczna krytyka natury połączona jest z pewną propozycją
bardziej moralnej alternatywy, choć można zarzucić wyprowadzanie
tejże alternatywy właśnie z obserwacji przyrody. Niejako odbudowujemy atak Deweya, tylko dostosowany do prolegomenów. O ile
filozof wykazywał nieścisłości w procesie naturalnym oraz w pojęciu
dążenia „osobników hodowanych” do bycia najlepiej przystosowanymi
(czyli mieszanie przetrwania z przyjemnością), o tyle niniejsza zaczepka atakuje metodę. Zarówno proces karczowania, jak i proces dostosowania warunków to proces naturalny. To nie umknęło uwadze
Deweya, ale nie zostało dość wyraźnie wypowiedziane przez Huxleya.
Chociaż sam tego nie wyraża dostatecznie ściśle, to preferencje przyrodnika można by potraktować jako preferencje dotyczące jednej
metody selekcyjnej przeciwstawionej drugiej metodzie selekcyjnej.
Zob.: wstęp do Ewolucji i etyki oraz dalsze eseje zawarte w tym tomie demaskujące nadużycia armii zbawienia i rozważające problemy właściwej pomocy
potrzebującym. T. Huxley: Evolution and ethics…
47

Etyka ewolucji, ewolucja etyki…
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Dewey rozważa tę sprawę w języku procesów naturalnych i etycznych zapożyczonym od Huxleya, ale gdy zastosujemy nowszy język
socjobiologii, dostrzegamy w omawianym sporze kilka problemów nie
tyle socjobiologicznych, ile filozoficznych. Pozwala to postawić dodatkowe pytania dotyczące interpretacji Huxleya: Czy jego opór dotyczy
tylko niemożności selekcji negatywnej (za pomocą eliminacji osobników nieodpowiadających naszemu pojęciu ideału), a selekcję pozytywną (przez dostosowanie warunków) dyskretnie popiera? Czy też
może intencją było potępienie obydwu procesów, tylko krytyka procesu kosmicznego połączona z krytyką selekcji doprowadza Huxleya
niebezpiecznie blisko zaprzeczenia własnym słowom? I tu selekcja
oparta na poprawie warunków jawi się jako lepsza alternatywa.
Kolejnym istotnym problemem będzie pytanie o podłoże niezgody
Deweya na stanowisko bulteriera Darwina. Z pozoru obaj badacze
uznają ewolucjonizm, ale dla późniejszego problemy i zastrzeżenia
metaetyczne poprzednika zdają się nie istnieć. Znika problem wyprowadzania wartości czy powinności z bytu. Zauważmy: na tym polegała Huxley’owska krytyka stoików — skoro mamy żyć zgodnie z naturą, to znaczy, że natura stawałaby się wzorcem dobra. Do takiej
krytyki może skłaniać kolejny „moralizm ewolucyjny” — socjaldarwinizm. Niemniej kierunek i sposób ataku wyraźnie wiążą przyrodnika ze stanowiskiem antynaturalistycznym. Zarzewiem wniosków
metaetycznych są jednak rozważania o charakterze przyrodniczym
i metafizycznym. Sprowadza nas to do zadawania pytań o podłoże
etyki i metaetyki. Są to pytania podobne do pytania o uzasadnienie
zadań, jakie stawia przed nami Dewey w swym Wpływie darwinizmu
na filozofię.
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