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1. Stan polskiej fi lozofi i na progu dwudziestego stulecia wyznaczały nade 
wszystko spory toczone z heglizmem przez autorów katolickich, sięgających 
głównie – zapewne nie tylko w związku z wezwaniem sformułowanym przez 
Ojca Świętego Leona XIII – do „odnowionego tomizmu” (zwłaszcza krytykujący 
skrajny ewolucjonizm ks. Franciszek Gabryl, 1866–1914). Niektórzy fi lozofowie 
katoliccy nawiązywali jednak także do kartezjanizmu, antycypując nawet niektó-
re przekonania charakterystyczne dla rodzącego się stanowiska fenomenologicz-
nego; dość wspomnieć krytyki pozytywizmu, materializmu i ewolucjonizmu ks. 
Stefana Z. Pawlickiego (1839–1916), który w obronie fi lozofi i katolickiej sięgał 
po ustalenia Kartezjusza, krytykując jednak absolutyzację myślenia człowieka, 
jakby nie miał on być całością duchowo-cielesną z integralną mu sferą uczuć, 
aktów woli i rzeczywistością cielesną; rozważania Pawlickiego, zwłaszcza do-
tyczące „samowiedzy” co do istnienia własnego ego, miały zapowiadać pewne 
ustalenia fenomenologów. Obok fi lozofów jednoznacznie opowiadających się za 
tradycją, choćby nie wyłącznie, tomistyczną, aktywni jednak byli w tym czasie fi -
lozofowie, którzy zmierzali w innych kierunkach. Z pewnością warto w tym miej-
scu wspomnieć dokonania twórców polskiego pozytywizmu Aleksandra Święto-
chowskiego (1840–1938) i Juliana Ochorowicza (1850–1917), a także Edwarda 
Abramowskiego (1868–1918, zwolennika tzw. etyki solidarności i krytyka domi-
nującej w tym okresie tzw. psychologii atomistycznej nadającej procesom psy-
chicznym i poznawczym charakter biernej rejestracji), Stanisława Brzozowskie-
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go (1878–1911, oczekującego – jak Nietzsche – przewartościowania wszelkich 
wartości w okresie kryzysu i przesilenia przełomu wieków „fi lozofa pracy”), jak 
również wypowiedzi pozytywizujących zwolenników empiriokrytycyzmu (m.in. 
Władysława Heinricha, 1869–1957, i Józefy Fabianny Kodisowej, 1865–1940, 
związanej później z Wolną Wszechnicą Polską), marksistów (m.in. Kazimierza 
Kelles-Krauza, 1872–1905), modernistów (m.in. pisarza Stanisława Przybyszew-
skiego, 1868–1927), kantystów (zwłaszcza Adama Mahrburga, 1855–1913, i Ma-
riana Massoniusa, 1862–1945) i autorów podejmujących fi lozofi czną refl eksję 
na temat cywilizacji i narodu (m.in. Erazma Majewskiego, 1858–1922, i twórcę 
narodowej demokracji: Jana L. Popławskiego, 1854–1908, Zygmunta Balickiego, 
1858–1916, i Romana Dmowskiego, 1864–1939), a w końcu tzw. neomesjani-
stów w wersji proponowanej przez racjonalizujących twórców Instytutu Mesjani-
stycznego, nawiązujących do myśli aktywnego w pierwszej połowie XIX wieku 
Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, albo w wersji bardziej „fi lozofi czno-religijnej”, 
bliskiej choćby Arturowi Górskiemu (1870–1959), akcentującemu znaczenie sa-
mowiedzy narodowej jako pomostu do uniwersalizmu chrześcijańskiego, twórcy 
swoistej metafi zycznej fi lozofi i dziejów, ważnej dla kolejnych pokoleń polskich 
fi lozofów. 

Istotne znaczenie, wykraczające poza polskie środowiska akademickie, miały 
prace dwóch teoretyków prawa aktywnych na przełomie XIX i XX wieku, od-
działujących swą myślą na kolejne pokolenia autorów: Ludwika Gumplowicza 
(1838–1909), eksponującego znaczenie zmagań ras w historii ludzkości, zbliżają-
cego się do stanowiska prawniczego pozytywizmu (zajmowanego przez licznych 
niemieckojęzycznych jurystów, z którymi był związany), oraz Leona Petraży-
ckiego (1867–1931), należącego do następnej generacji i uchodzącego za twórcę 
psychologicznej teorii prawa związanego z nauką rosyjską, krytycznego wobec 
pozytywizmu mającego – w jego przekonaniu – uzasadniać istnienie dowolnych, 
arbitralnie ustanawianych norm prawnych. Zdaniem Petrażyckiego, obok „ofi -
cjalnego” prawa ustalanego przez państwo istnieje jeszcze nie sankcjonowane 
przez nie prawo pozytywne, obejmujące normy zwyczajowe i honorowane „in-
tuicyjnie”, które stanowić miało narzędzie wychowania i które oddziaływało 
na rozwój etyki zbiorowej jako podporządkowane wymaganiom „postępu mo-
ralnego” i stające się przedmiotem „polityki” wskazującej w szczególności cele 
istnienia i aktywności władzy państwowej; cele wiązane z dążeniem do „ideału 
ludzkości”, tj. uspołecznienia jednostek i wzrostu życzliwości w relacjach między 
nimi i w społeczeństwie. Negując tradycyjny podział zjawisk psychicznych na 
przeżycia poznawcze, uczucia i wolę, a dodając emocje („impulsy”), im właśnie 
przypisał główną rolę pośród przeżyć prawnych, znajdując w nich wręcz źródła 
określonego postępowania. Bardziej niż celami człowiek miał się powodować 
w swych poczynaniach „emocjami etycznymi”, mającymi walor przeżyć moral-
nych (nakładających obowiązki, ale nieustanawiających uprawnień) lub przeżyć 
prawnych, ważniejszych, bo określających wzajemne powinności i uprawnienia, 
a które miały podstawowe znaczenie dla organizacji stosunków społecznych 
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(uzupełnianych jedynie przez przeżycia moralne ubogacające społeczeństwo 
o wartości nie zawsze jednoznacznie wskazywane przez obowiązujące prawo). 

Powszechnie uznaje się, że w polskiej fi lozofi i okresu międzywojennego, roz-
wijanej po odzyskaniu niepodległości, największe znaczenie miały cztery nurty 
fi lozofi czne, z których przynajmniej trzy „zapowiadane” były w opisanym po-
wyżej okresie wcześniejszym: nurt najbardziej znany poza granicami kraju miał 
charakter analityczny (tzw. szkoła lwowsko-warszawska), obok niego rozwijano 
jednak także nurt neoscholastyczny (neotomistyczny), fenomenologię i – upra-
wiany zasadniczo poza strukturami uniwersyteckimi – marksizm. Członkowie 
szkoły lwowsko-warszawskiej najczęściej wywodzili się z kręgu uczniów jej 
założyciela Kazimierza Twardowskiego (1866–1938), który na przełomie XIX 
i XX wieku opowiadał się przeciwko relatywizmowi, a za absolutyzmem i obiek-
tywizmem zarówno w teorii poznania (w tym gdy idzie o prawdę pojmowaną 
w sposób klasyczny), jak i w etyce (wartości moralne, jak prawda, piękno, dobro 
czy sprawiedliwość, mają walor bezwzględny i obiektywny, są zatem jednakowe 
w różnych okresach dla różnych ludów, przy czym osiągane są one głównie na 
drodze rozumowej). Znaczącą pozycję zajęli zwłaszcza ci przedstawiciele szkoły, 
którzy należeli do nurtu „logistycznego”, realizujący wezwanie Twardowskiego 
do uprawiania krytycznej i wolnej od wszelkiego dogmatyzmu fi lozofi i analitycz-
nej i wyrażania jej w precyzyjnym języku, zbliżający się w wielu punktach do 
neopozytywizmu (minimalizm, antyirracjonalizm, postulat budowy poprawnego 
logicznie języka), jak: Jan Łukasiewicz (1878–1956, odkrywca – obok E. Po-
sta – pierwszych systemów logik wielowartościowych, co miało zapoczątkować 
późniejsze badania nad logikami nieklasycznymi, w szczególności modalnymi 
i intuicjonistycznymi, oraz twórca programu badania historii logiki przez pry-
zmat logiki współczesnej); Stanisław Leśniewski (1886–1939, twórca dwóch sy-
stemów logicznych: prototetyki i pontologii); Tadeusz Kotarbiński (1886–1981, 
zwolennik reizmu obejmującego konkretyzm, pansomatyzm i radykalny realizm, 
w znaczeniu semantycznym uznającego za nazwy w pełni legitymowane w języku 
wyłącznie nazwy „konkretów reistycznych”, za zdania zaś tylko te, które zawie-
rają obok funktorów wyłącznie nazwy takich konkretów, mającemu przy tym za 
błędne „hipostazowanie”, polegające na uznawaniu istnienia czegokolwiek poza 
rzeczami); Alfred Tarski (1901–1983, twórca aksjomatycznej teorii konsekwencji 
i semantycznej teorii prawdy, niestosującej się do „języka potocznego”, w isto-
cie niemającego własnej niesprzecznej teorii prawdy, odnoszącej się natomiast 
tylko do pewnych języków sformalizowanych w oparciu o „pojęcie spełniania”); 
Kazimierz Ajdukiewicz (1890–1963, „radykalny konwencjonalista”); Tadeusz 
Czeżowski (1889–1981, zajmujący się m.in. badaniem relacji między naukami 
przyrodniczymi i naukami humanistycznymi ujmowanymi, za Diltheyem, Win-
delbandem i Rickertem, jako nauki empiryczne); Zygmunt Zawirski (1882–1948, 
zainteresowany głównie zagadnieniem determinizmu) oraz dwie kobiety, w swo-
im czasie asystentki Twardowskiego: Daniela Gromska (1889–1973) i Izydora 
Dąmbska (1904–1983). W tak zwanym nurcie „humanistycznym” szkoły, mniej 



Bogdan Szlachta254

znanym, pozostawali m.in. tak znani z różnych względów fi lozofowie jak Włady-
sław Witwicki (1878–1948) i z niejakimi zastrzeżeniami Władysław Tatarkiewicz 
(1886–1980). Przedstawiciele szkoły zajmującej się analizą pojęć „jako zadaniem 
podstawowym, a mogącym być wykonanym ściśle i naukowo”, wykraczali poza 
zagadnienia metafi zyczne i relacjonowane w związku z nimi problemy etycz-
ne, podejmując namysł nad zagadnieniami logiki, fi lozofi i matematyki i fi lozo-
fi i języka (obok wspomnianych już poszukiwań także gramatyka kategorialna 
Leśniewskiego i Ajdukiewicza) oraz metodologii. Przedstawiciele środowiska 
nastawieni byli krytycznie do syntez fi lozofi cznych i oponowali wobec fi lozofi i 
spekulatywnej, nie przesądzając, „jakie będą wyniki badań, jakie ich granice, któ-
re z walczących stanowisk okaże się ostatecznie słusznym”1. 

Katolicka neoscholastyka międzywojenna rozwijana była głównie na utworzo-
nym po odzyskaniu niepodległości Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w któ-
rym wykładali m.in. ks. Idzi Radziszewski (1871–1922) i o. Jacek Woroniecki OP 
(1878–1949), oraz na kilku uniwersyteckich wydziałach teologicznych, zwłasz-
cza w Krakowie (ks. Konstanty Michalski, 1879–1947, ks. Andrzej Krzesiński, 
1884–1964), Lwowie (ks. Jan Stepa, 1892–1959) i Warszawie (zwłaszcza kształ-
tujący tzw. personalizm kręgu „Verbum” i Lasek: Władysław Korniłowicz, 1884–
–1946, Zofi a Landy, 1894–1972, i Jerzy L. Siwecki, 1908–1939). U schyłku lat 
trzydziestych członkowie tzw. Koła Krakowskiego (osobliwie ks. Jan Salamucha, 
1903–1944, o. Józef Maria Bocheński OP [o. Innocenty], 1902–1995, oraz Jan 
F. Drewnowski, 1896–1978) podjęli próbę powiązania bliskiego im nurtu z nie-
którymi „logistycznymi” ustaleniami członków szkoły lwowsko-warszawskiej 
i zreformowania języka fi lozofi i chrześcijańskiej przez wykorzystanie współczes-
nych narzędzi logiki formalnej. Istotne ze względu na dalsze dzieje polskiej fi lo-
zofi i, głównie z uwagi na „kształt dialogu katolicko-marksistowskiego” po II woj-
nie światowej, wydają się wypowiedzi fi lozofów katolickich, w których zwraca 
się uwagę na zasadnicze podobieństwo dążeń niemieckich nazistów i sowieckich 
komunistów podejmujących „gigantyczne próby zupełnego przerobienia życia 
ludzkości i osadzenia go na nowych podstawach”; choć zaznaczano, że próby te 
„z pozytywnej strony i bezpośrednio” mogą się wydawać odmienne, to ze strony 
„negatywnej” są „identyczne”, zmierzają bowiem do ustanowienia nowego „po-
rządku rzeczy” negującego istnienie „osobowego Boga, Stwórcy i Prawodawcy, 
zakonu przyrodzonego ujmującego człowieka w zasadniczą zależność od Boga” 
ani „odpowiednika zakonu przyrodzonego – natury ludzkiej i jej praw”; w miej-
sce tych punktów oparcia sięgają już to po „mit rasy i krwi” lub „jakiegoś nie 
wyodrębnionego od ludzkości Boga, który immanentnie się rozwija i realizuje, 
w miarę jak urzeczywistniają się dążenia, których rasa i krew jest głębokim źród-
łem”, już to po mit „materialnego postępu zmechanizowanej, wyzutej z wszelkie-
go ideału ludzkości”, dążącej do wyimaginowanego celu identyfi kowanego przez 
marksizm. Zdaniem krytyków, w obu przypadkach ulegała zniesieniu „praw-

1 W. Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i, Warszawa 2008, t. III, s. 366 i 368.
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dziwa podstawa życia”, jaką jest „osobowy Bóg”, którego miejsce zajmowała 
w ostatecznej instancji Historia lub po prostu „człowiek”, zrywający „zależność 
od Boga” i zmuszony „iść drogą niskich instynktów”2. Instynktów wymagających 
metod im odpowiadających, negujących zaufanie jako podstawę więzi wspólno-
towej wyprzedzającą przymusowy ład prawny i wprowadzających w jego miejsce 
wrogość lub nienawiść rasową lub klasową, w końcu uzależniających wszelkie 
normy od partykularnego interesu rasy lub klasy, na rzecz której działać mieli 
i nazistowscy, i komunistyczni prawodawcy wspierani uzasadnieniami wytacza-
nymi przez fi lozofów3. Zdaniem międzywojennych krytyków marksizm głosił 
idee „fałszywego wyzwolenia” oraz „fałszywej sprawiedliwości, równości i bra-
terstwa w pracy, przepajając naukę i działalność” swych wyznawców „fałszywym 
mistycyzmem”. Znosił on przy tym „wolność jednostki jako zasadę moralnego 
działania człowieka, odzierał go z tego wszystkiego, co stanowi o godności osoby 
ludzkiej, nie przyznając jej w społeczności kolektywnej praw przyrodzonych” 
i uznając ją „jedynie za kółko w mechanizmie zbiorowym”4. Wszystkie te fałsze 

2 J.K. Rostworowski SJ, Sprawozdanie z ruchu religijnego, naukowego i społecznego. Bolsze-
wizm a hitleryzm, „Przegląd Powszechny”, t. 208, 1935, s. 424–425.

3 O konsekwencjach wynikających ze stosowania „zasady walki klas” pisał w okresie międzywo-
jennym ks. Jan Stepa, zauważając, że we «wspólności komunistycznej» „każdy wyskok ponad poziom 
powinien być natychmiast zlikwidowany jako antyteza równości wszystkich członków społeczeństwa. 
Jest to więc równanie w dół wszystkich lepszych, zdolniejszych i bardziej przedsiębiorczych jednostek, 
aby nie dopuścić do utworzenia klasy wyższej ponad zwyczajny poziom. Społeczeństwo marksistow-
skie wygląda tak beznadziejnie monotonnie, jak domki robotnicze, zbudowane przez fabrykę wedle 
jednego wzoru. Walka klasowa nigdy nie ustanie, gdyż zawsze pewna część ludzi będzie usiłowała 
wybić się na czoło szarej masy, a reszta będzie temu przeszkadzała w obawie przed wprowadzeniem 
nierówności klasowej. Przeto środkiem do zaprowadzenia sprawiedliwości społecznej jest walka, 
kierowana nienawiścią klasową” (Komunizm a światopogląd katolicki, Poznań 1937, s. 17). 

4 S. Wyszyński, Katolicki program walki z komunizmem, Włocławek 1937, s. 4–6. „We wzajem-
nych stosunkach między ludźmi (komunizm) głosi zasadę absolutnej równości, odrzucając hierarchię 
i wszelki autorytet” – pisał przyszły kardynał, kilkanaście lat później więziony przez władze komu-
nistyczne. „Jedynym źródłem podporządkowania i autorytetu jest zbiorowość. Własność prywatna 
dóbr przyrodzonych i wytwórczych, jako pierwsze źródło niewoli gospodarczej, musi być odrzucona. 
Odarte z wszelkiego pierwiastka świętego i duchowego życie człowieka w ustroju komunistycznym, 
również w rodzinie układa się tylko jak w instytucji gospodarczej; rodzina jest instytucją cywilną 
i całkowicie dowolną, bez więzi prawno-moralnej. Komunizm nie uznaje żadnego związku kobiety 
z ogniskiem domowym, a głosząc emancypację kobiet, obarcza je obowiązkami w dziedzinie wy-
twórczości kolektywnej. Rodziców pozbawia on prawa do wychowywania swych dzieci, powierzając 
je państwu”. Społeczeństwo, oparte na tych zasadach, jest jedynie wspominaną przez Władysława 
L. Jaworskiego zbiorowością, której: „hierarchia wywodzi się z systemu ekonomicznego: jedynym jej 
zadaniem jest produkcja dóbr przez kolektywną pracę, a jedynym celem – używanie dóbr doczesnych. 
Komunizm przyznaje kolektywowi prawo do arbitralnego i przymusowego obarczania jednostki jarz-
mem zbiorowej pracy, z całkowitym pominięciem praw jednostki. Cały porządek moralny i prawny 
byłby wynikiem jedynie systemu gospodarczego, który miałby stworzyć nową cywilizację: ludzkość 
bez Boga” (tamże, s. 7–8). Po wydaniu przez papieża Piusa XI encykliki Divini Redemptoris, przyno-
szącej krytykę komunistycznego projektu, prymas Polski August Hlond wołał: „Sumienie katolickie 
narodu wyczuwa wyraźnie grozę komunistycznych zamiarów i zdaje sobie sprawę z tego, że to nie 
jakieś chwilowe nieporozumienie lub jakiś przemijający objaw bałamutnej myśli, lecz zdecydowany 
zamach na całą polską przyszłość. Rozumie dusza polska, że zwycięstwo bluźnierców oznaczałoby 
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były jednak następstwem fundamentalnego błędu określanego mianem „antro-
pologicznego”, analizowanego m.in. przez ks. Adama Józefa Pastuszkę (1897–
1989), zaznaczającego problematyczność zdominowania współczesnego namy-
słu nad człowiekiem przez aspekt materialny kosztem aspektu duchowego, Biosu 
kosztem Logosu: wprawdzie tak rozumianemu „postępowi”, któremu tak wielkie 
znaczenie przypisywali marksiści, wiążąc z nim namysł nad procesami dziejo-
wymi określającymi miary postępowania człowieka, złagodził ciężar bytowania 
człowieka w planie doczesnym; za jego jednak sprawą człowiek XX wieku stał 
się „niewolnikiem kultury materialnej”, przestał oddawać się pogłębionej refl ek-
sji, marnotrawiąc czas na ciągłym zabieganiu o zdobycie coraz większej ilości 
produktów, a tym samym z wolna zatracając swój „wymiar duchowy”.

Trzeci nurt, fenomenologia, rozwijał się głównie na podstawie dokonań 
działającego wówczas we Lwowie (po wojnie w Krakowie) Romana Ingardena 
(1893–1970), krytycznie nawiązującego do prac E. Husserla, negującego bowiem 
bliski mu epistemologiczny idealizm transcendentalny, broniącego realistycznego 
ujęcia w poszukiwaniach fenomenologicznych i tworzącego zręby teorii struktury 
dzieła literackiego jako przedmiotu „bezspornie intencjonalnego”, który należa-
ło „konfrontować z [przedmiotami] realnymi”. Ingarden zmierzał „przez teorię 
sztuki do ontologii”, uznając, że „dzieła sztuki, choć mają podstawę w przedmio-
tach realnych, jak druk czy malowidło” (bez nich przecież dzieła te nie miałyby 
intersubiektywnej tożsamości i nie byłyby dostępne dla odbiorców) są „jednakże 
wytwarzane intencjonalnie przez artystę, a zrekonstruowane i konkretyzowane 
przez odbiorcę”. Przechodząc do rozważań ontologicznych, zaprezentowanych 
głównie w Sporze o istnienie świata (dwa pierwsze tomy, rychło poddane krytyce 
przez marksistów, wydano w latach 1947 i 1948), Ingarden wprowadzał nową 
metodę rozstrzygnięcia tytułowego sporu, podejmując „analizę formy przed-
miotów realnych”. Zastosowanie tej metody „doprowadziło go do odrzucenia 
wszystkich form idealizmu, ale także i realizmu absolutnego, domagającego się 
od świata pierwotności bytowej”. Okazało się, że jako czasowy, świat „nie jest 
bytem pierwotnym”, że można wyjaśnić jego istnienie uwzględniając stanowisko 
„kreacjonistyczne”5.

Stosunkowo najsłabiej rozwijał się w tym okresie nurt marksistowski, w isto-
cie niemal nie reprezentowany przez fi lozofów uniwersyteckich, ceniony na-
tomiast przez niektórych profesorów Wolnej Wszechnicy Polskiej, jak Stefan 
Rudniański (1887–1941). Marksizm stanowił też zasadniczy punkt odniesie-

anarchię, upadek, zwichnięcie posłannictwa dziejowego, a może zmarnowanie całego polskiego jutra. 
Zdrowa część narodu, a więc jego ogromna większość, poczyna się przejmować odpowiedzialnością 
za przebieg i skutki tej walki z bezbożnictwem i pyta, co przedsięwziąć należy, by «Chrystus», który 
był z nami «wczoraj», i «dzisiaj» nam drogi naszego pielgrzymstwa toruje, «pozostał z nami» aż do 
wieczora dziejów. To jedno wszystkim jest jasne, że losy polskiej kultury i misji polskiej w świecie 
rozstrzygać się będą w dziedzinie religijnej i że na froncie katolickim dokonywać się powinna zbiórka 
sił, które pragną ratować naród od komunistycznego barbarzyństwa i zagłady” (Przemówienie wygło-
szone w Poznaniu w Środę Popielcową 1937 r., Poznań 1937, s. 6).

5 W. Tatarkiewicz, Historia fi lozofi i, t. III, s. 365–366.
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nia w refl eksji Ludwika Krzywickiego (1859–1941, eksponującego w fi lozofi i 
dziejów tzw. orientację materialistyczno-woluntarystyczną) oraz Juliana Bru-
na (1886–1942), Władysława Spasowskiego (1877–1941), Andrzeja Stawara 
(1901–1975), a zwłaszcza Jana Hempla (1877–1937), twórcy zasad tzw. etyki 
proletariackiej, eksponującej solidarność klasową i braterskie współdziałanie, 
rewolucyjny aktywizm i ideowość, ofi arność społeczną i zdyscyplinowanie, ale 
wskazującego też jako miarę wielkości człowieka jego poświęcenie dla „sprawy, 
której służy”, jej ważność społeczną, rangę humanistyczną, doniosłość z punktu 
widzenia postępu społecznego itp. 

Okres międzywojenny zaowocował ponadto znaczącymi dokonaniami w za-
kresie fi lozofi i matematyki (zwłaszcza Leon Chwistek, 1884–1944) i – prowadzo-
nej w odmienny sposób niż przez przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej 
– refl eksji epistemologicznej (warto przypomnieć zwłaszcza ustalenia bardziej 
radykalnego od Ajdukiewicza „radykalnego kontekstualisty” Ludwika Flecka, 
1896–1961, w wielu aspektach poprzedzającego późniejsze dokonania T. Kuh-
na, zwolennika epistemologicznego kolektywizmu i historyzmu, zdaniem które-
go nie jest możliwe istnienie „izolowanego badacza”, bezinteresownego i nie-
uwzględniającego uwarunkowań własnej a osobliwej „postawy badawczej”). 
Taki sam poziom osiągnięto w zakresie fi lozofi i wychowania (m.in. Sergiusz 
Hessen, 1887–1950, i aktywny także po wojnie Józef Chałasiński, 1904–1979) 
oraz fi lozofi i kultury, uprawianej nie tylko przez neomesjanistę (wronskistę) 
Jerzego Brauna (1901–1975), ale również m.in. przez Stefana Czarnowskiego 
(1879–1937) i Henryka Elzenberga (1887–1967), jednego z najważniejszych ety-
ków tego i powojennego okresu w fi lozofi i polskiej, zwolennika perfekcjonizmu 
i indywidualizmu (bliskiego także – choć w związku z nieusuwalnymi konfl ik-
tami znamionującymi rzeczywistość społeczną – wybitnemu eseiście Karolowi 
Irzykowskiemu, 1873–1944, oraz kolejnemu fi lozofującemu literatowi Bolesła-
wowi Micińskiemu, 1911–1943, eksponującemu motyw autopoznania i sceptycy-
zmu poznawczego). Elzenberg, krytycznie nastawiony wobec hedonizmu, eudaj-
monizmu i utylitaryzmu, hołdujący pesymistycznemu oglądowi świata, ujmował 
„człowieka etycznego” jako „meliorystę” i „soteryka” zarazem, tj. realizującego 
cel życia przez urzeczywistnianie dobra moralnego i unikanie zła.

Znaczące dokonania odnotowali w okresie międzywojennym polscy fi lozo-
fowie polityki lub państwa (m.in. Antoni Peretiatkowicz, 1884–1956, i Czesław 
Znamierowski, 1888–1967), a także fi lozofowie prawa (zwolennicy koncepcji pra-
wa naturalnego, jak Antoni Szymański, 1881–1942, Ignacy Czuma, 1891–1963, 
i Czesław Martyniak, 1906–1939, ale również normatywiści: Władysław L. Ja-
worski, 1865–1930, uchodzący za twórcę podejścia zwanego romantyzmem praw-
niczym, a zarazem co najmniej współtwórcę teoretycznych podstaw konstytucji 
kwietniowej 1935 roku, i Maciej Starzewski, 1891–1944, nieco mniej krytyczny 
wobec stanowiska H. Kelsena). Każdy z wymienionych, a także wielu innych fi lo-
zofi cznie wykształconych prawników, brał aktywny udział w wielowątkowej dys-
kusji na temat ustroju politycznego II Rzeczypospolitej, włączał się więc do debaty 
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nad centralnym tematem klasycznej fi lozofi i polityki w związku z przemianami 
zachodzącymi w kraju po odzyskaniu niepodległości – debaty, w której domino-
wała krytyczna ocena zarówno prawniczego pozytywizmu kojarzonego z domi-
nacją rozstrzygnięć politycznych nad wszelkimi innymi kryteriami poprawności 
prawa, jak i „partyjnictwa” i „sejmowładztwa” jako niebezpiecznych przejawów 
tzw. projektu liberalno-demokratycznego. Poszukiwanie rozwiązania ustrojowe-
go między demokracją kojarzoną z tym projektem i dyktaturą fundującą podobną 
w istocie dominację partykularności nad tym co ogólne, było udziałem krytyków 
konstytucji marcowej 1921 roku, a zarazem fundatorów rozwiązania konstytucyj-
nego z 1935 roku, eksponującego rolę państwa jako swoistej „całości politycznej”, 
bycie obywateli organami państwa, które miało nie tyle realizować skatalogowane 
prawa jednostek, ile – jak w ujęciu Jaworskiego – strzec „sprawiedliwego prawa”, 
będącego wprawdzie prawem stanowionym, jednak niesprzecznym z „zasadami 
moralności Chrystusowej”. Zastosowanie dziedzictwa chrześcijańskiej etyki do 
rozważań prawnopolitycznych, szczególnego rodzaju korektura podejścia właści-
wego prawniczym normatywistom, było znakiem dominacji w myśleniu prawni-
czym i politycznym tendencji krytycznych głównie wobec pozytywizmu, którego 
konsekwencje znajdowano nie tyle (lub nie tylko) na Zachodzie, ile w Rosji So-
wieckiej, a następnie Związku Radzieckim. 

Niepodobna również zapominać o poważnym dorobku, jaki był w tym okre-
sie udziałem fi lozofów wychowania (m.in. analizującego treść katolickiej etyki 
wychowawczej o. Woronieckiego oraz nawiązującego do polskiej fi lozofi i naro-
dowej twórcy „nowego mistycyzmu” Wincentego Lutosławskiego, 1863–1954) 
i tych, którzy podejmowali fi lozofi czny namysł nad zagadnieniami antropologii 
społecznej (jak współtwórca teorii funkcjonalnej w naukach społecznych Bro-
nisław Malinowski, 1884–1942) albo nad wielością i rozwojem cywilizacji, jak 
z jednej strony ks. Michalski (usiłujący w ramach „tomistycznego perfekcjory-
zmu” łączyć „stare zasady” z dorobkiem nowożytnym i współczesnym w wizji 
o walorze uniwersalistycznym, narażający się na krytykę przedstawiciela tomi-
stycznej „szkoły lubelskiej” Stefana Swieżawskiego, 1907–2004, który zwracał 
uwagę na niemożność „uniwersalistycznego ujęcia dziejów” wobec wykraczania 
jego ostatecznego sensu poza naturalne możliwości poznawcze ludzkiego umy-
słu), z drugiej zaś Feliks Koneczny (1862–1949, krytyk materializmu historycz-
nego, antypozytywista). Koneczny negował zasadność przenoszenia podejścia 
deterministycznego z nauk przyrodniczych do badań historycznych, podejmo-
wał też namysł nad zagadnieniami kulturalizmu bliskimi także neokantyście ze 
szkoły badeńskiej H. Rickertowi i kolejnemu wybitnemu polskiemu myślicielowi 
Florianowi Znanieckiemu, 1882–1958, zaznaczającemu jednak nie tyle momen-
ty wspólne, ile różnicujące poszczególne cywilizacje, osobliwie typ organizacji 
lub „metodę życia zbiorowego”). Podobnie do Konecznego podchodził do tematu 
Marian Zdziechowski (1861–1938, krytyk pesymizmu właściwego wpływowej 
wówczas fi lozofi i A. Schopenhauera, zwolennik moralnego heroizmu wyrasta-
jącego z chrześcijańskiego Objawienia), który nakłaniał do zanegowania tak 
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popularnego także w tym okresie buntu wobec Boga jako wyrazu samobójstwa 
moralnego oraz zwalczania zła w historii przez realizację dwóch zasad etycznych: 
empirycznej – poczucie przynależności do całości, oraz metafi zycznej – tożsa-
mość istoty i Absolutu, „dialogiczna” współpraca człowieka z Bogiem. Podobnie 
jak wspomniani już prawnicy i cała plejada badaczy współtworzących „polską 
szkołę sowietologiczną” związaną z działającym w Wilnie Instytutem Wschod-
nim, Koneczny i Zdziechowski włączali się do badań nad fi lozofi cznymi aspekta-
mi przemian zachodzących w Związku Radzieckim. Ani jednak Lutosławskiego, 
ani Konecznego i Zdziechowskiego niepodobna zaliczyć do żadnego z czterech 
przedstawianych uprzednio głównych nurtów polskiej fi lozofi i dwudziestolecia; 
niepodobna też tego czynić w odniesieniu do twórcy „monadyzmu” Stanisława 
Ignacego Witkiewicza (1885–1939), także ubogacającego stan polskiej fi lozofi i 
tego okresu. 

Instytucjonalne ramy fi lozofi i tworzyły w okresie międzywojennym uniwer-
sytety (Jagielloński, Warszawski, Lwowski, Wileński, Poznański oraz KUL), 
wyższe uczelnie (zwłaszcza Wolna Wszechnica Polska), Polska Akademia Umie-
jętności, towarzystwa fi lozofi czne działające w poszczególnych ośrodkach aka-
demickich (nie istniało jednak jedno towarzystwo ogólnokrajowe, gdyż Polskie 
Towarzystwo Filozofi czne działało we Lwowie), wreszcie „towarzystwa specja-
listyczne” (w rodzaju Polskiego Towarzystwa Logicznego czy Polskiego Towa-
rzystwa Tomistycznego) oraz lokalne towarzystwa naukowe (jak Towarzystwo 
Naukowe Warszawskie). W okresie tym odbyły się trzy ogólnopolskie zjazdy 
fi lozofi czne (Lwów 1923, Warszawa 1927 i Kraków 1936), wychodziły zaś aż 
cztery ogólne pisma poświęcone tej dziedzinie wiedzy: warszawski „Przegląd Fi-
lozofi czny” (już od 1898), lwowskie: „Ruch Filozofi czny” (od 1911) i „Studia 
Philosophica” (od 1936) oraz krakowski „Kwartalnik Filozofi czny” (od 1922), 
obok których publikowano pisma bardziej specjalistyczne, jak „Archiwum Ko-
misji do Badania Historii Filozofi i w Polsce”, „Polski Przegląd Tomistyczny” czy 
„Wronskiana” (skupione głównie na prezentacji dokonań teoretycznych Hoene- 
-Wrońskiego).

2. Okres II wojny światowej nie był zupełnie stracony dla polskiej fi lozofi i. 
Wprawdzie zginęła lub zmarła w tym okresie blisko setka znanych fi lozofów, 
spłonęły liczne biblioteki i zaginęło wiele cennych rękopisów, jednak pisano pod-
ręczniki i ważne rozprawy (Ingarden np. szkicował wydane wkrótce po zakoń-
czeniu wojny fragmenty Sporu o istnienie świata), prowadzono też studia fi lozo-
fi czne na tajnych zajęciach uniwersyteckich. W pierwszych latach powojennych, 
już znaczonych nową, ideologicznie uzasadnianą formacją polityczną, nie doszło 
jeszcze do zerwania z fi lozofi ą ukształtowaną wcześniej, choć jej różnorodność 
była niebezpieczna dla nowej polityki „centralizacji nauki”. Przed 1949 rokiem 
postępowała jeszcze odbudowa dawnych ram instytucjonalnych, zwłaszcza uni-
wersytetów (wśród których – skutkiem rozstrzygnięć jałtańskich – brakło już 
Lwowskiego i Wileńskiego, rychło jednak powstały nowe ośrodki: w Łodzi, 
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gdzie pierwszym rektorem został Kotarbiński, Lublinie, Wrocławiu i Poznaniu) 
i Polskiej Akademii Umiejętności. W 1948 roku powstało ogólnokrajowe Polskie 
Towarzystwo Filozofi czne, reaktywowano też niektóre czasopisma, w których 
znów zaczęli publikować przedstawiciele wszystkich czterech głównych nurtów 
dwudziestolecia. Pisma te zostały jednak zamknięte (prócz ukazujących się nie-
regularnie w latach 1950–1955 „Roczników Filozofi cznych KUL”) i zastąpione 
jednym, mianowicie „Myślą Filozofi czną”, niemal od początku drukującą niemal 
wyłącznie teksty przekonanych marksistów. Programowy tekst pomieszczony 
w tym piśmie, a dotyczący zadań fi lozofi i w nowym okresie dziejów, ukazywał 
jednoznacznie cele, jakie mieli realizować «nowi fi lozofowie»: 

„stoi przed nami zadanie zwalczania współczesnej rozkładowej fi lozofi i imperializmu – 
oręża ideologicznego podżegaczy wojennych; zadanie zwalczania imperialistycznej fi lo-
zofi i i socjologii angloamerykańskiej, która stała się ośrodkiem wszystkich obskuranckich 
i ludobójczych doktryn; zadanie zwalczania dywersyjnej ideologii socjaldemokratyzmu, 
watykańskiego obskuranctwa, nacjonalizmu i kosmopolityzmu – z pozycji patriotycznych 
i internacjonalistycznych”6.

Walka również z „hamującymi postęp społeczny pozostałościami idealizmu”, 
z „fi lozofi ą burżuazyjną”, jak walka z „rozkładową fi lozofi ą imperializmu”, z ob-
skurancką, „watykańską” fi lozofi ą katolicką, tak bliską wielu polskim fi lozofom 
w poprzednich dekadach, stawała się hasłem wyznaczającym nie tylko kierunek 
przyszłych dążeń, ale także kierunek oczekiwanych i rychło przygotowanych kry-
tyk dotykających zwolenników błędnej „nadbudowy”, hamującej postęp rzeczy-
wisty, wyznaczany „prawami dziejowymi”, a przecież obejmującej kulturę, wy-
chowanie, religię, moralność. „Stare treści”, „imperialistyczne” i „obskuranckie”, 
miały zostać zanegowane przez tych, którzy są w stanie rozpoznać treść „fi lozofi i 
marksizmu-leninizmu-stalinizmu” i w niej odnaleźć narzędzie nie tylko służące 
krytyce, ale także konstruowaniu „nowej nadbudowy”. Filozofi a materializmu 
dialektycznego („diamatu”) stawała się fi lozofi ą ofi cjalną, „prawdziwą”, zdolną 
wyjaśnić wszystkie podstawowe problemy człowieka, w tym problemy społecz-
ne; fi lozofi ą, z którą poważył się polemizować już na progu „nowej rzeczywi-
stości” stosunkowo młody fi lozof katolicki ks. Kazimierz Kłósak (1911–1982), 
otwarcie broniący dualizmu ducha i materii oraz negujący kluczową tezę materia-
listycznego monizmu opartą nie na tomizmie, lecz na ustaleniach współczesnych 
nauk pozytywnych.

Już na I Kongresie Nauki Polskiej w 1951 roku zapowiedziane zostały ataki 
na wszystkie trzy główne nurty fi lozofi i polskiej, rozwijane jeszcze niedawno da-
leko intensywniej niż marksizm. W latach kolejnych „Myśl Filozofi czna” pełna 
była ataków pisanych przez nowe „gwiazdy polskiej fi lozofi i”, zwłaszcza Adama 
Schaffa (1913) i Bronisława Baczkę (1924), na postaci związane w pierwszej 
kolejności ze szkołą lwowsko-warszawską, uznaną za szczególnie niebezpieczną, 
bo otoczoną mityczną wręcz atmosferą wybitnego, znanego w świecie, a przy 

6 Od Redakcji, „Myśl Filozofi czna” 1951, nr 1–2, s. 15.
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tym typowo polskiego kierunku fi lozofi cznego, który z woli mitotwórców miał 
zawładnąć umysłami rodzimych inteligentów w okresie międzywojennym i pre-
tendować ponownie do zajęcia podobnej pozycji. Marksistowski krytyk nie mógł 
się na to zgodzić; to jego „naukowa fi lozofi a” miała zawładnąć teraz umysła-
mi, określić właściwą a rzeczywistą treść „nadbudowy”, spleść to, co polskie, 
z tym, co internacjonalne, ostatecznie odrzucając bliskie przedstawicielom szkoły 
„konwencjonalizm” i „idealistyczną semantykę”, które wszak uzależniały świat 
od arbitralnego wyboru języka, podporządkowywały go podmiotom jako takim, 
nie tylko członkom proletariatu niosącego treść „rozumu historycznego”, słowem 
bliskie były „godnym zdemaskowania burżujom”7. 

Swoiście „polityczny” wydźwięk krytyk trafi ał nie tylko w przedstawicieli 
analitycznej szkoły lwowsko-warszawskiej, zwłaszcza Ajdukiewicza i Kotar-
bińskiego. Podobne nachylenie znajdujemy w krytykach kierowanych zarówno 
przeciwko fenomenologowi Ingardenowi (uznanemu za „pisarza pozbawionego 
absolutnie wyobraźni politycznej”, rojącego o możliwości rozwiązania sporu o ist-
nienie świata zarysowanego przez Kartezjusza, swą pracą dostarczającego jednak 
„jaskrawego przykładu bezpłodności, rozkładu i bankructwa spółczesnej fi lozofi i 
burżuazyjnej”8), jak i – i to w daleko większej mierze – przeciwko przedstawi-
cielom fi lozofi i katolickiej. W ostatnim przypadku, zapowiadanym już krytykami 
pod adresem bolszewickiego marksizmu przed wybuchem wojny, obejmujący-
mi w szczególności zarzut „błędu antropologicznego”, wkrótce po ustanowieniu 
„nowej rzeczywistości” zaczął się spór jakże brzemienny, do dziś – jak się wydaje 
– oddziałujący na sposoby prezentacji stanowisk, a nawet na kierunki wszczyna-
nych wciąż poszukiwań fi lozofi cznych. Spór ten dotyczył w pierwszej kolejno-
ści problemu istnienia i treści gatunkowej natury człowieka, przedmiotu polemik 
ustanowionego zapewne najpóźniej przez starożytnych Greków, dla Polaków cza-
sów komunistycznych nie mniej jednak ważnego, skoro dla katolików człowiek 
przekraczał swą istotą doczesny, materialny, historycznie uwikłany poziom i był 
relacjonowany do Boga jako Stwórcy i celu swych dążeń zarazem. Natomiast dla 
marksistów wprawdzie z pewnością go nie przekraczał, jego istota jednakże znaj-
dowała się również poza nim, mianowicie w „całokształcie stosunków społecz-
nych”; stosunków, które w wielkiej mierze zastępowały „boski” i ahistoryczny 
zarazem punkt odniesienia, i były uwikłane głównie w związki z materią, gdyż 
uzależnione być miały od rozwijających się sił wytwórczych i poziomu środków 
produkcji. Dla fi lozofów katolickich człowiek był osobą, substancją samoistną, 
która ma w sobie swą własną istotę i której ciało przenika pierwiastek duchowy 

7 Zob. szerzej A. Schaff, Poglądy fi lozofi czne K. Ajdukiewicza, „Myśl Filozofi czna” 1952, nr 1, 
s. 209–242. Warto przypomnieć, że zdaniem Ajdukiewicza istotnie „naukowy obraz świata jest aż po 
najdrobniejsze szczegóły konwencjonalny i może ulec zmianie przez odpowiednią zmianę aparatury 
pojęciowej, którą stanowią znaczenia wyrażeń danego języka, przy czym każdy z tych obrazów nauko-
wych świata z równym prawem rościć sobie może pretensje do tego, by być uznanym za prawdziwy” 
(cyt. za: Wizerunki fi lozofów i humanistów polskich. Wiek XX, red. J. Szmyd, Kraków 2000, s. 15). 

8 Zob. zwłaszcza tekst: T. Kroński, Recenzja ze „Sporu o istnienie świata” R. Ingardena, „Myśl 
Filozofi czna” 1952, nr 1, s. 318–331.



Bogdan Szlachta262

czyniący jego egzystencję etyczną. Dla marksistów wzięty sam w sobie był on 
nieledwie materią, miał więc tę samą naturę, co otaczający i określający go świat 
rzeczy. Dla pierwszych wolność otwierała człowieka na to, co miało go przekra-
czać, a zarazem stanowić o jego godności, dla drugich – polegała ona zasadniczo 
na uświadomieniu konieczności niesionych przez otaczające go Historię i Mate-
rię. Więcej, pierwsi zasadniczo podporządkowywali świat polityczny wymaga-
niom etyki, drudzy albo relację tę odwracali, albo identyfi kowali to, co politycz-
ne, z tym, co etyczne, gubiąc wzgląd na broniony przez pierwszych prymat etyki 
absolutnej, relacjonującej do Boga lub natury, usuwając tym samym możność 
wskazywania etycznego kryterium pozwalającego na ocenę działań politycznych, 
a także znosząc możliwość wypowiadania się Kościoła, skoro każda jego wypo-
wiedź miała walor polityczny (sfera polityczna była bowiem niemal wszechobej-
mująca, dotyczyła wszelkiej aktywności i uwzględniała niemal każde pytanie). 

Wszystkie te napięcia stawały się szczególnie ważne, gdy w pismach fi lozofów 
marksistowskich i w wypowiedziach ich politycznych mocodawców znajdowano 
tezy, iż „komunizm w ideologii marksistowskiej jest nie tylko koniecznością hi-
storyczną, dającym się przewidzieć nieuchronnym następstwem dotychczasowe-
go rozwoju produkcji społecznej i stanu konfl iktów klasowych”, lecz jest „rów-
nież ideałem moralnym, posiada moralne uzasadnienie, jest kształtem stosunków 
społecznych, w których […] zrealizowane zostaną najbardziej humanistyczne 
postulaty formułowane przez ideologię socjalistyczną”, a stanie się to przy uży-
ciu środków przemocy jako „nieodzownej części składowej [koniecznego] zwy-
cięstwa rewolucji”9. Choć powyższe tezy odnajdujemy w tekście z początków 
„szczęśliwej epoki Gierka”, bo w 1973 roku, przecież nie odbiega on od wypo-
wiedzi z epoki stalinowskiej, mimo że w latach sześćdziesiątych i kolejnych tak-
że marksiści szukali nowych ujęć. Z pewnością warto wspomnieć z jednej stro-
ny o zwerbalizowaniu w 1962 roku przez Baczkę i Władysława Krajewskiego 
(1919–2006) bliskiego części polskich marksistów tego czasu hasła tzw. marksi-
zmu otwartego, który miał uwzględniać dorobek fi lozofi i światowej przy zacho-
waniu pewnych ogólnych pryncypiów (materializm, dialektyka, teoria formacji 
społecznych). Miało to pozwolić na wyłonienie dwóch nurtów badań: antropolo-
gicznego, pozostającego głównie pod wpływem egzystencjalizmu nade wszystko 
J.-P. Sartre’a (m.in. Baczko, Leszek Kołakowski, 1927–2009, i Krzysztof Pomian, 
1934–), i przyrodniczego, nawiązującego w pewnym zakresie do neopozytywi-
zmu i dorobku uprzednio zdecydowanie krytykowanych przedstawicieli szkoły 
lwowsko-warszawskiej (m.in. Stefan Amsterdamski, 1929–2005, i Zdzisław Au-
gustynek, 1925–2001). Próby późniejsze, podejmowane m.in. przez Schaffa oraz 
nawiązujących do dorobku K.R. Poppera przedstawicieli tzw. poznańskiej szkoły 
metodologicznej (Jerzy Kmita, 1931–, i Leszek Nowak, 1943–), zmierzały w kie-
runku uwzględnienia dorobku obu nurtów „marksizmu otwartego”. 

9 M. Michalik, Etyka marksizmu i moralność socjalistyczna, [w:] Etyka, Warszawa 1973, s. 255–264.
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Wspomnijmy w związku z tym z jednej strony o poszukiwaniach Kołakow-
skiego, późniejszego autora obrazoburczych Głównych nurtów marksizmu, który 
w tekście z 1959 roku pt. Kapłan i błazen. Rozważania o teologicznym dziedzi-
ctwie współczesnego myślenia dowodził, że wszystkie główne problemy współ-
czesnej fi lozofi i wywodzą się z teologii i z niej czerpią rozstrzygnięcia. Dotyczyło 
to także rozstrzygnięć przyjmowanych przez marksistów, którzy z tego powodu 
stawali się swoistymi dłużnikami zwalczanej przez siebie „fi listersko-obskuran-
ckiej dziedziny wiedzy”, jakże bliskiej wielu „fi lozofującym klechom”. Koła-
kowskiemu (krytykowi Kłósaka, późniejszego propagatora w Polsce myśli P. Te-
ilharda de Chardina) wciąż więc wydawało się, jak nadal wydaje się wielu jego 
naśladowcom, że wszelkie problemy fi lozofi i są pochodną pomysłów kapłanów 
jako strażników absolutu i kultu ostateczności; ba, nawet strażników „rzeczywi-
stości już nie istniejącej”. Jedynie poprawną miała być w takich okolicznościach 
postawa błazna; jego fi lozofi a „jest tą właśnie, która w każdej epoce demaskuje 
jako wątpliwe to, co uchodzi za najbardziej niewzruszone, ujawnia sprzeczność 
tego, co wydaje się naoczne i bezsporne, wystawia na pośmiewisko oczywistości 
zdrowego rozsądku i dopatruje się racji w absurdach”. Jego postawa jest „po pro-
stu przezwyciężaniem tego, co jest, dlatego, że jest właśnie; rządzi nią wszakże 
nie chęć przekory, ale nieufność do wszelkiego świata ustabilizowanego”, którą 
powodują racje moralne, uzasadniające dobroć, odwagę i inteligencję jednostki 
fi lozofującej, nienaśladującej kapłana, lecz wciąż stającej się błaznem10, jak sam 
Kołakowski wcześniej nie powstrzymującej się przed gromieniem np. chrześci-
jańskiego personalizmu, a nawet jego wyznawców11. Z drugiej strony odnotujmy 
poszukiwania, które miały zmierzać w kierunku ustalenia treści tzw. humanizmu 
socjalistycznego, prowadzone najpierw przez Juliana Hochfelda (1911–1966), 
a następnie przez Marka Fritzhanda (1913–1992) i Jana Strzeleckiego (1918–
–1988); zwłaszcza Fritzhand uchodził w swoim czasie za autora próbującego 
zbliżyć etykę marksistowską do ujęć chrześcijańskich, wbrew wielu ówczesnym 
marksistom (jak choćby G. Lukács) godzić teorie „starego” i „młodego” Mar-
ksa, w każdym razie wykorzystywać w refl eksji etycznej bogactwo stanowisk 
formułowanych w przeszłości; zapewne najbliższa miała mu być utylitarystyczna 
interpretacja etyki Marksowskiej, skoro zwracał uwagę na jednostkę jako „miarę 
wszystkich wartości” i „ostateczny cel sam w sobie” („marksistowski humanizm 
socjalistyczny” miał być bowiem „powiązaniem” tezy indywidualistycznej z ide-
ałami socjalizmu możliwym do zrealizowania w ramach projektowanej przez 
Fritzhanda „etyki globalnej”).

10 „Twórczość” 1959, nr 10, s. 83.
11 Zob. zwłaszcza L. Kołakowski, Szkice o fi lozofi i katolickiej, Warszawa 1953, passim. Przy-

wołajmy zakończenie wywodów znanego już wówczas fi lozofa, w przyszłości krytyka marksizmu, 
zbliżającego się w wielu momentach do stanowiska zajmowanego np. przez ks. J. Tischnera: „W rękach 
najwsteczniejszych sił społecznych świata imperialistycznego chrześcijański personalizm jest tylko 
dodatkowym środkiem mającym udaremnić rzeczywiste wyzwolenie ludzkości przez zepchnięcie go 
w świat fi kcji hodowany pieczołowicie w tym celu przez kościół – głównego fabrykanta nierealnych 
urojeń dla potrzeb realnego, antyludzkiego świata” (tamże, s. 213).
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3. Choć, przynajmniej początkowo, rzecznicy tradycyjnych nurtów fi lozo-
fi cznych nie postrzegali marksizmu jako poważnego przeciwnika fi lozofi cz-
nego, rzadko – zapewne wobec przewidywanej bezowocności – dając odpór 
krytykom, przecież wielu, nawet dawnych przeciwników komunizmu, dało 
się w pewnym zakresie „uwieść” temu kierunkowi. To prawda, że np. znany 
nam już ks. Konstanty Michalski, wskazywał w pierwszym numerze pisma 
„Znak”, iż „każdy katolik w Polsce pragnie gorąco, żeby od Odry i Nysy do-
konała się paruzja Chrystusa przez polską pracę i polski wysiłek myślowy”, 
biorąc w istocie „na swój sztandar tezę tomistyczną: genus humanus arte et 
ratione vivat”12, by coraz bardziej do Boga się zbliżać, niemniej „marksizm 
fascynował” i to nie „czysto formalnymi czy epistemologicznymi wartościa-
mi”, lecz propozycją „szczególnego etosu, na który nie można było pozostać 
obojętnym”, gdyż kształtował go „imperatyw konsekwentnej walki o wyzwo-
lenie ludzkiej pracy spod jarzma wyzysku [...]; wartością zasadniczą i absolut-
ną był ten szczególny rodzaj etycznej wrażliwości na sprawy pracy, z której 
marksizm wyrósł i którą ożywił w swoich odbiorach”13. To, że mimo atrak-
cyjności marksizmu i (jednak) zbyt słabego przygotowania na polemikę z nim 
wobec jego obcości w okresie międzywojennym (mimo interesujących do dziś 
sporów toczonych już u schyłku lat czterdziestych nie tylko przez ks. Kłósa-
ka, ale także przez ks. Jana Piwowarczyka, 1889–1959, pierwszego redak-
tora „Tygodnika Powszechnego”, w którym pisywało w swoim czasie wielu 
fi lozofów powojennych bardziej lub mniej krytycznych wobec marksizmu 
wspominanych w niniejszym tekście) nie pochłonął on wielu14, należy zapew-
ne wiązać z jego „sowieckim” szyldem; wszak marksizm, stosunkowo słabo 
znany i mało popularny w Polsce przedwojennej (mimo jakże licznych prób 
jego „witalizacji” nawet w odniesieniu do tamtego okresu w okresie PRL), 
kojarzył się wielu z sowieckimi czołgami i komunistami, których zasadniczo 
– mimo polskiej narodowości – miano za zdrajców ojczyzny. Jego leninowsko-
-stalinowskie znamiona uderzały przecież w polski patriotyzm, zderzały się 
z poczuciem narodowym z jednej dopiero strony, z drugiej bowiem kojarzyły 
się z atakiem na tradycyjną religijność Polaków, na ich przywiązanie do wy-
miaru supranaturalnego, tak ważnego dla chrześcijan. Zdaniem badacza „pol-
skiego kształtu dialogu”, wbrew oczekiwaniom marksistów-ateistów „Kościół 
okazał się jedynym [w istocie] spadkobiercą i opiekunem tysiącletniej [czyżby 
skrywającej „fałszywą świadomość”?] kultury narodowej, rzecznikiem [czyżby 
fałszywej?] walki o wolność, tolerancję i suwerenność narodową. Polscy mar-
ksiści nie mieli innego wyjścia, jak stworzyć własną, polską wersję marksizmu. 
Niczego takiego [jednak] nie stworzyli”15, mimo że niektóre toczone przez nich 

12 Cyt. za: J. Tischner, Polski kształt dialogu, Kraków–Warszawa–Lublin 1980, s. 17.
13 Tamże, s. 18–19.
14 Pomijamy przypadki osób związanych z ruchem PAX w rodzaju Bolesława Piaseckiego 

(1915–1979) i jemu podobnych, zdolnych włączać nawet… Stalina do grona klasyków katolickiej 
nauki społecznej.
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spory, m.in. o sens pracy ludzkiej czy później o alienację, ukazały pogłębiające 
się różnice rozwijanych przez nich kierunków. Z czasem nawet tak przekona-
ny krytyk „fi lozofi i burżuazyjnej” jak Schaff, a jeszcze wyraźniej Kołakowski, 
przeszli na pozycje już nie tylko eksponujące „otwartość marksizmu”, ale wręcz 
identyfi kowane jako „rewizjonistyczne”, których znakiem było większe zainte-
resowanie jednostką niż jej otoczeniem społecznym, warunkującym jej wybory, 
określającym jej istotę, a nawet rozstrzygającym wręcz o potrzebie jej istnienia. 
W związku z tymi sporami pozostaje polemika toczona przez „autonomistów” 
w rodzaju Janusza Kuczyńskiego (1930–) z jednej, zwolenników pełnej niemal 
„socjalizacji człowieka” w rodzaju Włodzimierza Szewczuka (1913–) z drugiej 
strony, oraz polemika kolejna – o tzw. determinizm dziejowy, w związku z którą 
Kołakowski już w 1967 roku, jeszcze przed opuszczeniem kraju, podjął krytykę 
„marksistowskiego rozumienia historycznego”.15

Od początku lat pięćdziesiątych, gdy spory marksistów otwarcie krytyku-
jących imperialistyczną, obskurancką fi lozofi ę burżuazyjną nie były jeszcze 
widoczne, kontroli poddano działalność wydawniczą, zlikwidowano PAU, za-
mknięto uniwersyteckie wydziały teologiczne (prócz KUL) i kierunkowe studia 
fi lozofi czne (z wyjątkiem Uniwersytetu Warszawskiego), wielu znanych fi lozo-
fów przeniesiono w stan spoczynku lub do innych zajęć, a propedeutyka fi lozofi i 
w liceach została ograniczona do logiki. Dawną, zróżnicowaną fi lozofi ę polską 
miała teraz zastąpić „ortodoksyjna fi lozofi a marksistowska”, a dawne kadry miały 
być wyparte przez nowe, edukowane głównie w Instytucie Kształcenia Kadr Na-
ukowych, potrzebne do prowadzenia „Podstaw marksizmu”, jedynego w istocie 
przedmiotu fi lozofi cznego, który był wykładany we wszystkich szkołach wyż-
szych. I chociaż po 1956 roku sytuacja uległa niejakiej zmianie, to dominacja 
marksizmu nie została oczywiście złamana, mimo pojawiających się coraz częś-
ciej krytyk kierowanych pod jego adresem; krytyk nie tylko pochodzących ze 

15 J. Tischner, Polski kształt dialogu, s. 22–23. W tymże tekście pisał Tischner: „marksizm stał się 
dla wielu z nas po wojnie fi lozofi ą i ideologią szczególnie atrakcyjną przez to, że: a) zawierał teorię 
opisującą istotę i sposób zniesienia wyzysku pracy, b) ukazywał człowieka jako istotę wintegrowaną 
głęboko w organizm społeczny i wrażliwą na jego globalne potrzeby, c) podkreślał kluczową rolę 
w tworzeniu dziejów czynników i sił materialnych, podporządkowując im wszystko, co było ideą, wia-
rą, mitem. Owe trzy elementy składowe marksizmu stały się zarazem trzema czynnikami socjalizacji 
społeczeństwa, tragicznie doświadczonego przez wojnę. Społeczeństwo powojenne okazało się bardziej 
wrażliwe na hasła socjalizacji, niż można się tego było spodziewać. Potrzeba odbudowy kraju, potrzeba 
podporządkowania prywatnego interesu interesom ogólnym, przegrana wielkich niepodległościowych 
i patriotycznych haseł – to wszystko sprzyjało krystalizowaniu się «realistycznych» postaw”. A jednak 
w pewnym momencie, uzupełnia autor, „stało się jawne, że socjalizacja jest gwałtem wywieranym na 
duszy człowieka. (...) Jasne stało się, że podstawowe tezy fi lozofi i i ideologii marksizmu nie opisują 
rzeczywistości, lecz stwarzają jej iluzję.(...) «Socjalistyczna baza» zamiast produkować odpowia-
dające jej dzieła kultury, zaczęła produkować dzieła krytyczne, jawnie opozycyjne. «Byt» przestał 
określać «świadomość», raczej świadomość zaczęła dążyć do tego, by poddać gruntownej rewizji całą 
sferę «socjalistycznego bytu»”. Atoli, znów sięgamy paradoksu, „jawne absurdy teorii i jawne klęski 
praktyki socjalizacji nie doprowadziły w Polsce do żadnej, głębszej rewizji marksizmu, lecz raczej 
do jego zarzucenia” (tamże, s. 80–81). 
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środowisk katolickich czy od przedstawicieli innych „burżuazyjnych” kierunków, 
ale także – jak już w pewnym zakresie widzieliśmy – ze środowisk związanych 
z marksizmem. Wielu profesorów powróciło do pracy uniwersyteckiej, zezwo-
lono też na sięganie do zakazanych uprzednio dzieł Tatarkiewicza i Ajdukiewi-
cza oraz uruchomiono studia w Krakowie i Wrocławiu (gdzie rychło miał podjąć 
aktywność protagonista „ortodoksyjnego marksizmu” Jarosław Ładosz, 1924–), 
Lublinie (UMCS), Łodzi i Poznaniu, powstały też papieskie fakultety teologiczne 
działające obok dwóch już uczelni katolickich (KUL i Akademii Teologii Kato-
lickiej) oraz Instytutu Filozofi i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zarazem 
jednak utworzono instytucje w rodzaju Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy 
KC PZPR oraz Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu, które 
w początkach lat osiemdziesiątych połączono w Akademię Nauk Społecznych 
istniejącą do 1990 roku. W 1957 roku „Myśl Filozofi czną” zastąpiono „Studia-
mi Filozofi cznymi”, wznowiono „Ruch Filozofi czny”, zaczęto wydawać m.in. 
„Studia Philosophiae Christianae”, „Etykę”, „Archiwum Historii Filozofi i i My-
śli Społecznej”, kontynuowano imponującą serię Biblioteka Klasyków Filozofi i, 
a polscy fi lozofowie znów zaczęli się pojawiać na międzynarodowych kongre-
sach (w latach 1960–1963 Kotarbiński był przewodniczącym Międzynarodowego 
Instytutu Filozofi cznego).

Z pewnością nie były to jednak znaki zgody na pełny pluralizm fi lozofi czny, 
lecz jedynie na tolerowanie niektórych dokonań. Nacisk administracyjny, odpo-
wiednio prowadzona polityka kadrowa, kontrolowane przez władzę dystrybuo-
wanie papieru i prowadzenie przez nie swoistej, lecz mającej jednoznaczny wy-
dźwięk polityki wydawniczej, to niektóre tylko metody wykorzystywane w celu 
ustalenia dominacji fi lozofi i marksistowskiej w polskim życiu intelektualnym; 
fi lozofi i nie do końca przecież jednorodnej, skoro w jej łonie można było odna-
leźć również podejmujących krytyczne próby. Poza wymienionymi już „marksi-
stami otwartymi” i „rewizjonistami” warto wspomnieć o dokonaniach Zdzisława 
Cackowskiego (1930–), sięgających poprzez marksizm do heglizmu Tadeusza 
Krońskiego (1907–1958) i Zbigniewa Kuderowicza (1931–) oraz rozbudowaną 
krytykę fi lozofi i katolickiej autorstwa Józefa Kellera (1911–). Obok głównego 
nurtu i obok prób jego przekierowania podejmowanych przez niektórych marksi-
stów, mimo mniejszych lub większych nacisków administracyjnych, przetrwała 
przecież w Polsce nie tylko refl eksja zakorzeniona we wcześniejszych „nurtach 
głównych”, ale także tzw. niezależna refl eksja etyczna, podejmowana zwłaszcza 
zarówno przez Kotarbińskiego, jak i m.in. przez Marię Ossowską (1896–1974, 
przede wszystkim utylitaryzm) i Iję Lazari-Pawłowską (1921–1994, głównie 
„etyczny humanizm” A. Schweitzera i etyka Gandhiego), a nawet rozwijana była 
tzw. ekofi lozofi a (zwłaszcza pozostający przez wiele lat poza krajem Henryk Sko-
limowski, 1930–).

W związku z wydarzeniami marca 1968 roku represjom poddano także grupę 
fi lozofów marksistowskich; niektórzy spośród nich zmuszeni byli opuścić Polskę, 
jak popularny dziś propagator fi lozofi i postmodernistycznej Zygmunt Bauman 
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(1925–) oraz znani nam już Baczko (uznawany za twórcę kategorii badawczej 
„wyobrażenia społeczne”, które miały oddziaływać na zachowania zbiorowe, od-
zwierciedlając faktyczne podziały występujące w ramach konkretnej wspólnoty, 
a nawet charakteryzować poczynania piastunów władzy, oraz oryginalnej koncep-
cji nowożytnego historyzmu opartej na założeniach materializmu historycznego, 
która miała zapoczątkować działalność interdyscyplinarnej grupy znanej później 
jako warszawska szkoła historyków idei) i Kołakowski, związany ze wspomnia-
ną szkołą, grupującą także m.in. Pomiana, Jerzego Szackiego (1929–), Adama 
Sikorę (1928–), Jana Garewicza (1921–2002), Barbarę Skargę (1919–2009) 
i Andrzeja Walickiego (1930–, związanego ze szkołą, niehołdującego jednak ani 
komunizmowi, ani swoistemu moralizmowi innych przedstawicieli środowiska). 
Jak twierdzi Jan Woleński (1940–), skądinąd kontynuator – obok m.in. Henry-
ka Hiża (1917–), Andrzeja Grzegorczyka (1922–) i Barbary Stanosz (1935–) 
– tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej, w następstwie wydarzeń marcowych 
i opuszczenia kraju przez główne postaci środowiska doszło do rozbicia grupy16, 
której członkowie przyjmowali w swych badaniach socjologiczny w istocie punkt 
widzenia i historyczny relatywizm, obcy nie tylko marksizmowi, ale wszelkiej 
„fi lozofi i dogmatycznej”. 

W latach następnych katoliccy personaliści (wśród których rolę szczególną 
zaczęli odgrywać ks. Karol Wojtyła (1920–2005) i ks. Józef Tischner (1931–
2000), zawdzięczający wiele tradycji fenomenologicznej, a w pewnej mierze 
także M. Heideggerowi, choć drugi z nich był niekiedy krytykowany przez hoł-
dujących różnym wersjom tomizmu fi lozofów związanych z KUL, m.in. ks. Mie-
czysława A. Krąpca OP, 1921–2009) kontynuowali polemikę z krytykami z obozu 
marksistowskiego, nade wszystko z Tadeuszem M. Jaroszewskim (1930–1988) 
i Kuczyńskim. Zwłaszcza praca Osoba i czyn Wojtyły, usiłującego wykorzysty-
wać nie tylko tradycje tomistyczną i fenomenologiczną (głównie przemyślenia 
M. Schelera), ale i mistyczną tradycję św. Jana od Krzyża, miała istotne znaczenie 
dla polskiej fi lozofi i, jako że wiele tez w niej zawartych znalazło kontynuację 
w dokonaniach tego autora jako papieża Jana Pawła II. Z tomizmu przejął Wojtyła 
przekonanie, że osoba ludzka, zgodnie z podejściem personalistycznym, obec-
nym przecież także we wcześniejszej polskiej fi lozofi i katolickiej, jest bytem sa-
moistnym i duchowym zarazem, zatem czymś zasadniczo niezniszczalnym. Siła 
jej „bycia” jest przy tym nieporównanie większa niż „siła bycia” rzeczy, wbrew 
marksistom osoba nie może więc być wytworem pracy, lecz jest raczej jej źród-
łem i panem. Poprzez czyn, w tym poprzez pracę, osoba aktualizuje się, czyn 
jest bowiem jej aktem, jej świadomą odpowiedzią na kierowane do niej działania 
innych osób. Wchodząc w relacje z innymi, z Bogiem, ze światem ją otaczają-
cym, osoba wciąż się staje, ale stając się sama siebie nieustannie potwierdza, 
nie poddając się mocy kształtującej świata materialnego. Zwracając uwagę na 
fenomenologiczny opis dynamizmu człowieka, Wojtyła odchodził od tradycyjne-

16 J. Woleński, Filozofi a polska 1945–1989, „Znak” nr 443, 1992, s. 101.
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go dla tomizmu ujęcia wyjaśniającego byt ludzki na podstawie systemu fi lozofi i 
bytu. Dynamizm miał u niego jednak dwie formy: aktywną (ujawniającą się po-
przez wszelkie działania człowieka jako świadomego i wolnego sprawcy warto-
ści, umożliwiającą mu ustawiczne samorealizowanie się głównie dzięki „władzy 
woli” wybierającej jedne wartości, inne zaś pomijającej, a dzięki temu odkrywa-
jącej swą wolność) i pasywną (dotyczącą głównie somatycznej sfery człowieka, 
w której jest on raczej przedmiotem przeżycia niż jego inicjatorem, bardziej tedy 
doznaje niż świadomie działa). Korzystając z wolności ku wartościom raczej niż 
przeciwko nim, człowiek spełnia siebie jako osobę dzięki sumieniu, będącemu 
„głosem normatywnej prawdy”, zyskując coraz pełniejszą godność osobową poj-
mowaną jako odczytywanie w sumieniu posłuszeństwa wobec obiektywnej zasa-
dy (powinności, normy lub nawet wartości właściwego postępowania). Analiza 
przeżycia powinności moralnej stawała się w ten sposób głównym przedmiotem 
etyki Wojtyły: moralność stanowiła właściwość ludzkiego czynu i samej osoby, 
która przez czyny staje się dobra lub zła; jako taka osoba jest wobec moralności 
„pierwsza”, będąc od niej bardziej samoistną; osiągając godność, afi rmując sie-
bie, osiągała ona miłość jako wartość najwyższą, zasadniczą powinność etyczną, 
bezwzględną „normę personalistyczną” realizującą się przede wszystkim w spot-
kaniu z inną osobą, z natury wszak także posiadającą fundamentalną godność. 
Wojtyła kwestionował tak skrajny indywidualizm (pomijający społeczny wymiar 
człowieka, prowadzący do subiektywizmu i sytuacjonizmu, mający drugiego za 
potencjalne źródło ograniczeń czy nawet zagrożeń dla danego „ja”), jak i tota-
lizm (mający wspólnotę za zewnętrze narzucające się jednostce, która wpraw-
dzie może należeć do niej fi zycznie, nie musi jednak należeć do niej duchowo), 
potwierdzając tę krytykę w późniejszych, jakże licznych i fi lozofi cznie istotnych 
encyklikach papieskich (zwłaszcza Veritatis splendor z 1993 roku).

Filozofi a spotkania, dialogu i dramatu pozostawały z kolei w centrum zainte-
resowania ks. Tischnera, zajmującego się również krytyką zjawisk społecznych 
Krzysztofa Michalskiego (1948–), ucznia Kołakowskiego, zainteresowanego 
głównie fi lozofi ą Heideggera, współzałożyciela wraz z J. Tischnerem wiedeńskie-
go Instytutu Nauk o Człowieku. W ujęciu Tischnera spotkanie jest wydarzeniem 
umożliwiającym zrozumienie drugiego, uznanie jego wolności i wartości, nawią-
zanie dialogu będącego w płaszczyźnie etycznej dialogiem dobrej woli, horyzon-
tem agatologicznego doświadczenia międzyludzkiego, w którym idzie o dobro 
i zło (wartość i antywartość); spotykając innego człowiek staje się istotą myślącą, 
otwarcie horyzontu jest bowiem dla niego bodźcem do myślenia, które z kolei 
otwiera nowy horyzont zwany aksjologicznym (myślenie, które wypływa z do-
świadczenia innego jako wartości wystawionej na zniszczenie, jest od początku 
„myśleniem preferencyjnym”, „myśleniem według wartości”, umożliwiającym 
kształtowanie na nowo stosunku do otaczającego świata, a nawet kwestionowanie 
uznawanej dotychczas hierarchii wartości); spotkanie, stanowiąc fundament spo-
łeczeństwa, jest zarazem początkiem dramatu człowieka z człowiekiem, u kresu 
którego znajduje się możliwość tragedii (potępienie) lub zwycięstwa (zbawie-
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nie). Nieintencjonalne otwarcie na rzeczy, lecz dialogiczne otwarcie na innego, 
zwłaszcza na biorącego udział w tym samym dramacie, jest głównym elementem 
poszukiwań Tischnera, prowadzących nie do rozpoznania „wnętrza” człowieka, 
lecz do uchwycenia jego „zewnętrzności”; inny staje wobec niego „poprzez ja-
kieś roszczenie”, w którego następstwie powstaje „poczucie zobowiązania”, co 
sprawia, że świadomość jego pojawienia się dopełnia się jako „świadomość rosz-
czenia”, roszczenia-pytania, które zobowiązuje, rodzi bowiem potrzebę odpo-
wiedzi. Tischner, krytyk pojmowania demokracji jako nieuchronnie prowadzącej 
do etycznego relatywizmu, obrońca wolności w państwie demokratycznym jako 
zakorzenionej w porządku prawnym, twórca szeroko dyskutowanych w burzli-
wym okresie historii Polski lat osiemdziesiątych i następnych etyki pracy i „ety-
ki solidarności”, był w końcu analitykiem położenia „człowieka sowieckiego” 
(homo sovieticus) po złamaniu podstaw systemu komunistycznego i odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę po 1989 roku; roku, który wyznacza kres traktowania 
marksizmu jako „ofi cjalnej fi lozofi i”, a zarazem początek odradzania się w pełni 
swobodnej refl eksji fi lozofi cznej, uprawianej w znanych nam już, bo niemal nie-
zmienionych warunkach instytucjonalnych, przeniesionych z okresu PRL, nace-
chowanej jednak głównie zainteresowaniem (i kontaktami) z przedstawicielami 
różnych nurtów współczesnej fi lozofi i rozwijanych na świecie. 

Z kręgu Ingardena, który nie stworzył polskiej „szkoły” fenomenologicznej, 
choć niewątpliwie spopularyzował stanowisko bliskie przecież w pewnym za-
kresie także Wojtyle i Tischnerowi, wyszli m.in. Adam Półtawski (1923–), Anna 
Teresa Tymieniecka (1927?–, popularyzująca m.in. w Stanach Zjednoczonych 
zwłaszcza własną „Fenomenologię Życia i Ludzkiej Kondycji”), Danuta Gie-
rulanka (1909–1995), Maria Gołaszewska (1926–) oraz ukształtowani po 1956 
roku: zajmujący się fi lozofi ą wartości Władysław Cichoń (1924–1987) i Adam 
Węgrzecki (1937–) oraz Jan Szewczyk (1930–1975, reprezentujący nurt „fi lozofi i 
pracy” w marksizmie) i Władysław Stróżewski (1933–, zainteresowany głównie 
problemami ontologii i estetyki). Pod wpływem Ingardena pozostawali też inni, 
niebędący – jak Tischner – jego studentami, fi lozofowie katoliccy, m.in. Antoni 
B. Stępień (1931–), działający obok czynnych po wojnie fi lozofów katolickich, 
niemających wiele wspólnego z fenomenologią: znanych już Bocheńskiego, Swie-
żawskiego i Brauna oraz ks. Tadeusza Ślipko SJ (1918–) i Mieczysława Gogacza 
(1926–) oraz o. Wojciecha Giertycha OP (1951–), nawiązujących do katolickich 
etyków przeszłości, w różny jednak sposób odczytujących dzieło św. Tomasza 
z Akwinu. Wspominając o interesujących dokonaniach fi lozofów katolickich nie 
tylko w zakresie metafi zyki (s. Zofi a Zdybicka, 1928–, ks. Andrzej Maryniarczyk, 
1950–), ale także fi lozofi i nauki (zwłaszcza ks. Michał Heller, 1936–, i ks. Józef 
Życiński, 1948–), zaznaczmy, że szczególną rolę w polskiej fi lozofi i doby PRL 
i III RP odegrał jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu egzystencjalnego 
w polskim tomizmie, wspominany już o. Krąpiec. Dla fi lozofa szukającego prawd 
niezależnie od Objawienia, opierającego się na doświadczeniu rozumu i jego za-
sadach, pragnącego poznawać byt w aspektach koniecznych i transcendentnych 
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w świetle ostatecznych lub naczelnych uzasadnień, człowiek z pewnością nie jest 
„egzemplarzem biologicznym”, lecz osobą, w istocie najdoskonalszą formacją 
bytu, kształtującą „od wewnątrz” swe oblicze duchowe, „tworzącą siebie” przez 
podejmowanie decyzji wobec siebie, innych i Boga. Ze względu na swą samoist-
ność osoba z pewnością nie może być sprowadzana do elementu, a nawet wytwo-
ru większej całości – ten wątek, często eksponowany w polemice toczonej przez 
fi lozofów katolickich z marksizmem, wciąż powraca w refl eksji lubelskiego tomi-
sty, przekonującego, że osoba ludzka nie jest kreowana przez „życie społeczne”, 
lecz jest przez nie jedynie dopełniana, życie to bowiem umożliwia lub hamuje 
rozwój osoby będącej istotą wolną i rozumną, a zarazem warunkiem powstawa-
nia każdej społeczności. Wiele uwagi poświęcił też Krąpiec zagadnieniom dobra 
wspólnego, kojarzonego z rozumną naturą ludzką, stanowiącego – w związku 
z treścią prawa naturalnego – właściwą miarę dla struktur społecznych i wład-
czych (akcentowanie tzw. pierwotnych inklinacji do zachowania własnego życia, 
podtrzymania gatunku i rozwoju osobowości w społeczności zbliża autora do ujęć 
tzw. biologistów wśród współczesnych etyków katolickich, pozostających w spo-
rze – który wnikliwie przeanalizował inny etyk związany z KUL ks. Andrzej Szo-
stek (1945–) – z wyznawcami tradycji kantowskiej).

Słabiej rozwijała się po wojnie polska fi lozofi a prawa, zwykle – nawet po 
1989 roku – naśladująca dokonania obcych myślicieli (podobne zastrzeżenie na-
leży sformułować w związku z próbami w zakresie fi lozofi i polityki). Na uwagę 
zasługują jednak prace aktywnego także w tym okresie Znamierowskiego oraz 
fi lozofów i fi lozofujących prawników i socjologów, dotykających problematyki 
z zakresu myśli politycznej, nawiązujących zarówno do tradycji katolickiej po-
dejmowanej w związku z pracami przedstawicieli szesnastowiecznej szkoły z Sa-
lamanki oraz z dwudziestowiecznym tomizmem (m.in. o. Krąpiec, ks. Stanisław 
Kowalczyk, 1932–, ale także łączący z tą tradycją podejście liberalne Mirosław 
Dzielski, 1941–1989), jak i do tradycji liberalnej (np. Paweł Śpiewak, 1951–, 
i Andrzej Szahaj, 1958–, popularyzujący również w Polsce podejście komunitary-
styczne oraz Adam Chmielewski, 1959–, znawca nie tylko fi lozofi i K.R. Poppera 
i komunitarysty A. MacIntyre’a, ale także radykała fi lozofi cznego S. Žižka), a tak-
że konserwatywno-liberalnej (zwłaszcza współpracujący z krakowskim Ośrod-
kiem Myśli Politycznej: Ryszard Legutko, 1949–, Miłowit Kuniński, 1946–,
i Czesław Porębski, 1945–), tradycjonalistycznej (m.in. Jacek Bartyzel, 1956–) 
oraz „liberalno-radykalnej”, a zarazem antykomunistycznej (choćby Bronisław 
Łagowski, 1937–). Znaczące dokonania odnotowano natomiast w badaniach 
logicznych (m.in. przedstawiciel fi lozofi i analitycznej Klemens Szaniawski, 
1925–1990), fi lozofi i historii (Jerzy Topolski, 1928–1998, Zbigniew Kudero-
wicz, 1931–) i fi lozofi i wychowania. W ostatnim zakresie, obok wspomnianych 
już autorów, z których wielu, m.in. Woroniecki, zajmowało się tą sferą refl eksji 
fi lozofi cznej, z pewnością warto przypomnieć prace Zygmunta Mysłakowskiego 
(1890–1971) i Stefana Szumana (1889–1972), a zwłaszcza Bogdana Suchodol-
skiego (1903–1992, eksponującego znaczenie ciągłego przezwyciężania przez 
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człowieka jako twórcę kultury materii, czasu i przestrzeni, stwarzania przez niego 
jako istotę społeczną własnego „środowiska istnienia”) i Józefa Pietera (1904–
1989, badającego problemy „fi lozofowania młodzieży” i jej „poglądu na świat” 
lub „światopoglądu” jako wyrazu naturalnej tendencji umysłowości ludzkiej do 
wyobrażalnego i pojęciowego integrowania przyswajanych w toku rozwoju osob-
niczego informacji o świecie oraz do porządkowania przyjmowanych wartości). 
Jeszcze bogatsze i mniej skażone wpływami ideologicznymi były dokonania pol-
skich historyków fi lozofi i; obok Tatarkiewicza warto wspomnieć o pracach Wik-
tora Wąsika (1883–1963), Jana Legowicza (1909–1992), Narcyza Łubnickiego 
(1904–1988), Andrzeja Nowickiego (1919–), Skargi i Walickiego oraz o tłuma-
czach zwłaszcza klasycznych dzieł fi lozofi cznych, jak ongiś Witwicki czy – na 
przełomie wieków XX i XXI – Legutko, Andrzej M. Kaniowski (1951–) i Bohdan 
Chwedeńczuk (1938–). Przekłady dzieł napisanych w wiekach minionych spoty-
kają się na coraz bogatszym polskim rynku fi lozofi cznym z coraz liczniejszymi 
tłumaczeniami dzieł autorów współczesnych publikowanymi m.in. w serii „Bi-
blioteka Współczesnej Filozofi i” (wychodzącej od 1986 roku) oraz w wychodzą-
cych dawniej i nowych (krakowskie „Principia”) czasopismach fi lozofi cznych.
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