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Samotność  człowieka,  rodziny,  narodu  i  rodzaju  ludzkiego  (wybrane
zagadnienia  pedagogiki  kultury  w  perspektywie  realistycznej  metafizyki
wychowania)

1. Wstęp metodologiczny

Celem  niniejszego  artykułu  jest  przekrojowe  ukazanie  nauk  badających  problem
samotności oraz przedstawienie zagadnienia samotności w zróżnicowanej perspektywie: 1)
człowieka  (osoby ludzkiej),  2)  rodziny (wspólnoty  osób),  3)  narodu  (rodziny rodzin),  4)
rodzaju  ludzkiego  (ludzkości,  wspólnoty  wspólnot  narodowych,  wspólnoty  narodów).
Wybrane zagadnienia pedagogiki kultury obejmują także w różnych perspektywach: kulturę
indywidualnego człowieka,  kulturę rodziny,  kulturę  narodu,  i  wszystkie  narodowe kultury
ludzkości. Wskazane powyżej kwestie samotności w ujęciu realistycznej pedagogiki kultury
zostały  wskazane  (wybiórczo)  w  perspektywie  kategorii  realistycznej  metafizyki
wychowania.

Badacz  dla  opisu,  analizy  i  wyjaśnienia  ze  zrozumieniem tytułowej  problematyki
stosował  istotnościową  metodę  filozoficzną,  logiczną  analizę  i  elementy  separacji
metafizycznej.  Poznanie  metafizyczne,  „(...)  jest  poznaniem  konkretystycznym  i
transcendentalnym, wyrażonym w języku analogicznym”, bo „W punkcie wyjścia metafizyka
operuje doświadczeniem bytu jako bytu lub bytu spartykularyzowanego (bytu – poznania,
bytu – człowieka, bytu – moralności, bytu – kultury,  bytu – religii,  bytu – sztuki,  bytu –
społeczeństwa”)1. 

Pedagogika, moim zdaniem, w tym ujęciu jest jedną z metafizyk szczegółowych (w
ramach  metafizyki  ogólnej,  czyli  ogólnej  filozofii  bytu),  będąc  w  istocie  filozofią
wychowania  człowieka,  czyli  rodzajem  filozofii  człowieka,  filozofii  kultury  i  filozofii
moralności  zastosowaną  do  obszaru  wychowania,  nauczania,  opieki  czy  (re)walidacji  lub
(re)socjalizacji.  Jak  dotąd  brakowało  tego  typu  istotnościowego,  realistycznego,
przekrojowego  ujęcia  zagadnienia  samotności,  dlatego  niniejszy  tekst  próbuje  w  jakimś
stopniu wypełnić tę lukę badawczą, ukazując zarazem badawcze założenia metodologiczne
dla zrozumienia problematyki.

Kontekst  naukoznawczy  pozwala  na  nieco  szersze  spojrzenie  na  samotność  jako
kwestię  interdyscyplinarną.  Nauki  szczegółowe,  wymienione  poniżej  jako  zajmujące  się
cząstkowo,  fragmentarycznie  rozmaitymi  aspektami  problemu  ‘samotności’  wymagają
nadrzędnej nauki filozoficznej, która łączyłaby ich badania, a jest nią metafizyka (ogólna).
Same owe nauki szczegółowe są w tej perspektywie – tylko szczegółowymi metafizykami,
włączającymi  się  cząstkowo  w  ogólne  poznanie  bytu  (ogólną  filozofią  bytu,  czyli
metafizykę).

W  odniesieniu  do  kwestii  ‘samotności’  można  powiedzieć,  że  rozmaite,
interdyscyplinarne,  wzajemnie  komplementarne  do  siebie  ujęcia  samotności  przez  owe
metafizyki szczegółowe (poszczególne dyscypliny naukowe) pozwalają nazywać ów zespół

1 Metoda separacji metafizycznej oraz inne kwestie realizmu metafizycznego zostały wyjaśniona 
poniżej w kolejnych przypisach dotyczących Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, gdzie cytuje się in 
extenso we fragmentach istotny tekst autorstwa o. Andrzeja Maryniarczyka SDB i o. Mieczysława 
Alberta Krąpca OP, Lubelska Szkoła Filozoficzna, z Powszechnej encyklopedii filozofii. Cytaty 
powyższe pochodzą także z tegoż tekstu [adres: http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl
(dostęp: 02.11.2014)].
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ujęć badawczych przedmiotu ‘samotności’ (zakresów badań, metod badań, wyników badań)
swoistym obszarem badań zwanym tu roboczo ‘solitudologią’ (włos. solitudine – samotność,
grec. logos – słowo), czyli sferą badań nad samotnością (dosłownie: ‘słowem o samotności’).
Uprawniony byłby też skrót myślowy (szczegółowa) ‘metafizyka samotności’ na określenie
owego zespołu różnych nauk badających fragmentarycznie samotność w różnych aspektach
(religijnym, społecznym, psychicznym, wychowawczym, kulturowym etc.). „Solitudologia”
nie jest to w żadnym wypadku samodzielna dyscyplina naukowa, ale zbiór przedmiotowych
badań  (metod,  zakresów,  wyników)  wielu  różnych  dyscyplin  skoncentrowanych  na
‘samotności’.  W zasadzie  można  mówić  o  interdyscyplinarnym obszarze  badawczym nad
problemem  samotności  albo  o  międzydziedzinowej  sferze  badań  nad  samotnością.
‘Solitudologiczne’ badania mają na celu poznanie samotności jako takiej i prawidłowości nią
rządzących  lub  z  nią  związanych.  ‘Solitudolodzy’  reprezentują  różnorodne  dyscypliny
badawcze (teologię, filozofię, nauki szczegółowe, w tym – nauki społeczne i humanistyczne),
de facto występują oni jako przedstawiciele danych metafizyk szczegółowych. 

Wielkie bogactwo badań nad samotnością i dość szybki ich rozwój na przełomie XX i
XXI w. wynikają, moim zdaniem, z faktu, że samotność stała się problemem społecznym,
kulturowym i cywilizacyjnym, obejmując wielką ilość osób w różnych społecznościach. A
skoro  samotność  stała  się  problemem  społecznym,  religijnym  i  kulturowym,  dotykając
wspólnot rodzinnych, społeczności lokalnych, Kościoła (samotności we wspólnocie) i całych
kultur (narodów osamotnionych), to nie jest li tylko i wyłącznie zagadnieniem w wymiarze
indywidualnym (dotyczącym psychiki niektórych jednostek ludzkich – osób). Samotność jest
zaprzeczeniem wspólnoty,  ale paradoksalnie,  można być samotnym we wspólnocie,  czego
dowodzą badania np. nad samotnością dziecka (lub młodzieży) w rodzinie.
 Autor  w niniejszym tekście  nie  wyczerpuje  tematu,  ale  sygnalizując  poszczególne
problemy,  w  jakimś  stopniu  syntetycznie  je  wstępnie  omawia,  traktując  rzecz  ogólnie,
jednocześnie wprowadzając czytelnika w niektóre, szczegółowe ujęcia samotności. Mowa o
prolegomenach ‘solitudologii’, innymi słowy – prolegomenach metafizyki szczegółowej, jaką
jest pedagogika (tu: w odniesieniu do badań nad samotnością). 

Zapisana w tytule perspektywa pedagogiki kultury rozumiana jest tu jako perspektywa
‘realistyczna’  (wynikająca  z  metafizyki  realistycznej),  a  niekoniecznie  aksjologiczna
(idealistyczna,  wynikająca  z  idealistycznej  filozofii,  np.  z  fenomenologii  czy
egzystencjalizmu, które są z założenia idealistyczne).
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Autor niniejszego artykułu przyjmuje, że realizm metafizyczny tzw. Lubelskiej Szkoły
Filozoficznej2 prawidłowo i adekwatnie do rzeczywistości odzwierciedla istnienie i stąd warto
oprzeć  się  o  jego  niesprzeczne  (uniesprzeczniające)  ustalenia,  warto  posłużyć  się  jego
kategoriami filozoficznymi.

Nazwa szkoły filozoficznej pochodzi, jak wiadomo, od miasta Lublin, gdzie tworzyli
ją poprzez rozwijanie kierunku realistycznego od lat 50. XX w. na KUL jej założyciele3 i
gdzie nadal tworzą ją ich następcy w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II
(uczelnia w 2005 r. przyjęła miano JPII).

Realizm metafizyczny może posłużyć jako istotny punkt odniesienia dla pedagogiki
kultury, bardziej naukotwórczy, niż tzw. ‘aksjologia’ (teoria wartości). Nurt aksjologiczny w

2 Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu [adres: 
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl (dostęp: 02.11.2014)] można przeczytać artykuł
autorstwa Andrzeja Maryniarczyka i Mieczysława A. Krąpca, który także ukazał się w Powszechnej 
Encyklopedii Filozofii jako osobne hasło (Lubelska szkoła filozoficzna). Cytuję tu i poniżej w 
przypisach pobocznie we fragmentach ten dość długi, bo kilkustronicowy, ale za to bardzo istotny 
tekst pozwalający na wprowadzenie w tematykę filozoficzną i umożliwiający zrozumienie 
zdroworozsądkowego, realistycznego stanowiska badawczego, przyjętego przez autora niniejszego 
artykułu w zakresie filozofii pedagogiki, w ślad za Lubelską Szkołą Filozoficzną (także m.in. w 
odniesieniu do problemu samotności człowieka): „LUBELSKA SZKOŁA FILOZOFICZNA – 
określenie sposobu uprawiania filozofii realistycznej (klasycznej), wypracowanego w latach 50. XX 
w. przez grupę filozofów KUL, charakteryzującego się realizmem poznawczym (przedmiotem 
poznania jest realnie istniejący byt), maksymalizmem (podejmowanie wszystkich egzystencjalnie 
doniosłych zagadnień), autonomią metodologiczną (wobec nauk przyrodniczo-matematycznych oraz 
teologii), transcendentalizmem twierdzeń (twierdzenia odnoszą się do całej rzeczywistości), jednością 
metodologiczno-epistemologiczną (ta sama metoda stosowana w dyscyplinach filozoficznych 
uprawianych przedmiotowo), spójnością (zagwarantowaną wewnętrzną zbornością przedmiotu) oraz 
obiektywnością (osiąganą dzięki samozwrotnej sprawdzalności twierdzeń, co uzyskiwane jest przez 
każdorazowe odnoszenie ich do oczywistości przedmiotowej); nazwa pol. szkoły filozofii 
realistycznej (klasycznej), która powstała jako odpowiedź na narzucony administracyjnie pol. 
uczelniom marksizm, a także jako odpowiedź na dominujące w tym czasie inne nurty filozoficzne, jak 
fenomenologia, egzystencjalizm czy pozytywizm logiczny; w sensie szerokim: środowisko 
filozoficzne KUL” (o. Andrzej Maryniarczyk SDB i o. Mieczysław A. Krąpiec OP, Lubelska Szkoła 
Filozoficzna, dz. cyt., adres internetowy: http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl 
[dostęp: 02.11.2014]). 

3 „Nazwa szkoły i jej założyciele. Prace dydaktyczno-naukowe zainicjowane na początku lat 50. XX 
w. na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL przez S. Swieżawskiego, J. Kalinowskiego oraz M. A. 
Krąpca zostały określone przez Kalinowskiego (od 1957 zamieszkał we Francji) przy okazji 
omawiania dorobku filozofów KUL, w czasopiśmie »Revue philosophique de Louvain«, jako »ecole 
philosophique lublinoise« (zob. W kręgu filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 30). W ten 
sposób nazwa „lubelska szkoła filozoficzna” zaczęła funkcjonować na określenie programu nauczania 
i stylu uprawiania filozofii zapoczątkowanym w latach 50. drugiej poł. XX w. w KUL. W programie 
tym ukazywano filozofię jako dyscyplinę autonomiczną, posiadającą własny przedmiot, metodę i cel. 
Sposób uprawiania filozofii oraz jej rozumienie będzie rozstrzygać o przynależności do l. sz. f. – 
faktycznej lub tylko nominalnej. Obok tej nazwy pojawiły się inne, stosowane zamiennie z nią: 
„lubelska szkoła filozofii klasycznej”, „lubelska szkoła filozofii chrześcijańskiej”, „lubelska szkoła”, 
„polska szkoła filozofii klasycznej”. L[ubelska]. sz[koła]. f[ilozoficzna]. powstała w instytucjonalnych
ramach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (w 1991, zgodnie z postulatem Konstytucji Apostolskiej 
„Sapientia Christiana”, nazwany Wydziałem Filozofii) KUL, który został erygowany uchwałą Senatu 
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pedagogice  kultury  de facto przynależy  do  idealizmu  (a  nie  do  realizmu  w  sensie
filozoficznym), mimo że np. niektórzy badacze pedagogiki kultury, jak Bogusław Żurakowski
przyjmują za Romanem Ingardenem i Władysławem Stróżewskim, że tzw. wartości są zawsze
wartością czegoś konkretnego, suponując realistyczne ujęcie fenomenologiczno-aksjologiczne
(W.  Stróżewski  definiował  ‘wartość’ jako ‘sposób istnienia’ [łac.  modus existendi,  termin
wzięty ze św. Tomasza z Akwinu]). 

Moim zdaniem, utożsamienie realnie nieistniejącego abstraktu pojęciowego zwanego
‘wartością’ (intencji  podmiotu,  ludzkiej  intencji  zapodmiotowanej w psychice konkretnego
człowieka  [subiektywnie])  z  Tomaszowym  ‘sposobem  istnienia’  (obiektywnie)  jest
nieuprawnione,  niezgodne  z  rzeczywistością  i  należy  tę  znaną  tezę  W.  Stróżewskiego
zakwestionować, ponieważ ‘wartości jako takie’ nie istnieją jako osobne byty (poza treścią
aktualnej intencji wzbudzanej u danego podmiotu). ‘Sposób istnienia’ bytu nie może wszak
dotyczyć realnie i obiektywnie  nieistniejących niebytów  (wartości), bo to jest sprzeczność
logiczna (Arystotelesowska, logiczna zasada niesprzeczności: ‘a’ nigdy nie jest tożsame z „nie
a”).

A skoro tak jest, to ujęcie ‘aksjologiczne’ i/lub bazujące na fenomenologii jest ujęciem
nieadekwatnym do rzeczywistości (idealistycznym) i należy go odrzucić. W konsekwencji z
powodów zasadniczych (logicznych) teoria wartości (‘aksjologia’) nie da się utrzymać jako
niesprzeczna  sama  ze  sobą  i  jako  teoria  prawdziwa,  bo  u  jej  podstaw  leży  sprzeczne
(fałszywe) założenie filozoficzne.  W teorii  Romana Ingardena wszak „byty intencjonalnie
istniejące  w podmiocie  poznającym” weszły na  miejsce  „realnych  rzeczy”  i  dlatego  jego
filozofia  (fenomenologia)  nie  jest  filozofią  realistyczną,  ale  de facto idealistyczną,
zakorzenioną w subiektywnym podmiocie, a nie w obiektywnym przedmiocie, niemogącą być
przeto  podstawą  dla  realistycznie  i  obiektywnie  zorientowanych  nauk  szczegółowych
[metafizyk  szczegółowych],  w tym –  dla  pedagogiki  (a  co  zatem idzie  –  dla  pedagogiki
kultury).  Oznacza  to  w  konsekwencji,  że  pedagogika  kultury,  moim  zdaniem,  nie  może
opierać  się  o  idealistyczne  nurty  filozofii  –  tzw.  aksjologię  i  fenomenologię  (wbrew
stanowisku B. Żurakowskiego, który uważa, że fenomenologia i aksjologia są właściwymi
podstawami pedagogiki kultury). Oznacza to także, że pedagogika kultury może opierać się o
realizm  metafizyczny  jako  zgodny  z  rzeczywistością  oraz  nieidealistyczny  nurt  filozofii.
Pedagogika  jest  filozofią  stosowaną,  po Hessenowsku mówiąc,  jednak ważne jest,  o  jaką
filozofię (ogólną) się opiera, jaką filozofię generalnie aplikuje do swego obszaru badawczego
(szczegółowego), co wybiera jako podstawy filozoficzne swoich badań.

Z tego powodu pedagogika kultury (i w ogóle – pedagogika, szerzej: jakakolwiek inna
teoria  naukowa)  nie  może  opierać  się  na  tzw.  ‘teorii  wartości’ (jakiejkolwiek)  z  powodu
logicznych  sprzeczności  wewnątrz  samej  owej  ‘aksjologii’.  Pedagogika  kultury,  moim
zdaniem, opierając się o realizm metafizyczny, logicznie niesprzeczny sam ze sobą, oparty o
Arystotelesa,  arystotelizm,  filozofię  św.  Tomasza  z  Akwinu  i  realistyczne,  na  wskroś
obiektywne  podejście  Lubelskiej  Szkoły  Filozoficznej,  jest  w  stanie  opisać,  zanalizować,
wyjaśnić  ze  zrozumieniem  zjawiska  wychowania,  nauczania,  opieki,  (re)socjalizacji,
(re)walidacji  adekwatnie  do  rzeczywistości,  korzystając  przy  tym  ze  swoich  badań
szczegółowych  nad  owymi  zjawiskami  kulturowymi  (społecznymi,  humanistycznymi,
wychowawczymi, zgodnie z greckim rdzeniem terminu paidea – ‘kultura’, ‘wychowanie’, co

Akademickiego KUL 17 VI 1946, a oficjalną działalność rozpoczął 10 XI 1946. (...) Wśród 
fundatorów szkoły należy wskazać: S. Swieżawskiego, J. Kalinowskiego i M. A. Krąpca. Główny 
ciężar wypracowania programu filozoficznego szkoły związany jest z pracami Krąpca, on też odcisnął 
zasadnicze piętno na jej filozoficznym charakterze” (o. Andrzej Maryniarczyk SDB i o. Mieczysław 
A. Krąpiec OP, Lubelska Szkoła Filozoficzna, dz. cyt., adres internetowy: 
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [dostęp: 02.11.2014]).
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się tłumaczy na łacinę jako humanitas – człowieczeństwo lub cultura – uprawa [duchowości
ludzkiej]). Dotyczy to także badania realistycznie ujmowanego szczegółowego problemu –
‘samotności’.

Powrót  do korzeni  realistycznej  filozofii  klasycznej  (starożytnej  i  średniowiecznej)
przy  zastosowaniu  współczesnych  realistycznych  metod  badawczych  do  współczesnych
problemów  istotnych  także  dla  społeczności  żyjących  w  III  tysiącleciu  daje  więcej  dla
poznania prawdy (rozumianej jako zgodność poznania z rzeczywistością), niż dotychczasowe
ujęcia idealistyczne (niewystarczające lub fałszywe, bo logicznie sprzeczne same ze sobą u
swych podstaw). 

Realizm  metafizyczny  (realistyczna  filozofia  bytu)  jest  właściwą,  moim  zdaniem,
podstawą dla pedagogiki, także dla pedagogiki kultury, nadto także np. dla wszelkich ujęć
pedagogiki  katolickiej.  Skoro  już  Sergiusz  Hessen zauważył,  że  pedagogika  jest  filozofią
stosowaną (dodajmy: do wychowania, kształcenia, opieki i [re]socjalizacji itd.), to pedagogika
(w tym – pedagogika kultury) nie może nie uwzględniać filozofii. Pedagogika jest zawsze
pedagogiką filozoficzną (mającą u swych podstaw filozofię wychowania, filozofię kultury,
filozofię moralności), problem jednak w tym – jaką filozofię stosuje pedagogika do obszaru
swoich badań? Stąd należy przyjąć rozwiązania tzw. Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (którą
kiedyś tworzyli m.in. Stefan Swieżawski, Jerzy Kalinowski, ks. Karol Wojtyła, o. Mieczysław
Albert Krąpiec OP, ks. Stanisław Kamiński, Marian Kurdziałek, a obecnie tworzą m.in.: ks.
Andrzej Maryniarczyk SDB, Henryk Kiereś, Piotr Jaroszyński, s. Zofia Zdybicka USJK itd.).

Przyczyny  powstania  Lubelskiej  Szkoły  Filozoficznej  były  wielorakie,  przede
wszystkim  była  to  reakcja  na  ówczesny  stan  filozofii  i  panujące  wówczas  kierunki
filozoficzne, ale przede wszystkim chodziło o powrót do klasycznej filozofii i wypracowanie
na  jej  gruncie  nowych  narzędzi  metodologicznych  oraz  systematyczny  opis,  analizę  i
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niesprzeczne  wyjaśnienie  (ze  zrozumieniem)  bytu  oraz  wszelkich  jego  aspektów
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szczegółowych4.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że skali światowej Lubelska Szkoła Filozoficzna jest to

jedyna oryginalnie  polska szkoła filozofii  realistycznej  w drugiej  połowie XX wieku i  na
początku XXI wieku, rozpoznawalna i znana na całym świecie (na kilkuset najważniejszych
uniwersytetach naszego globu) i nie ma jakiejkolwiek innej, tak znanej i tak merytorycznie
spójnej,  polskiej  szkoły  filozoficznej  w  obecnym czasie.  Pedagogika  polska  może  zatem
wykorzystać tę niepowtarzalną w dziejach sytuację, że mamy polską, naszą własną, narodową
szkołę  filozoficzną  w  Lublinie,  rozpoznawalną  na  całym  świecie,  i  spróbować  w  ciągu
najbliższych kilkunastu-kilkudziesięciu  lat  systematycznie  i  systemowo wypracować sobie
taką silną pozycję (dzięki ujęciu realistycznemu), jaką ma obecnie omawiana tu polska szkoła
filozoficzna  z  Lublina.  Realizm  metafizyczny  w  pedagogice  jest  rozwijany  przez
przedstawicieli  ośrodka  lubelskiego  (np.  przez  Barbarę  Kiereś),  jednak  nie  aplikują  go
wszyscy lubelscy teoretycy pedagogiki  z  KUL JPII  (np.  ks.  Marian  Nowak  opiera  się  o
aksjologię,  nie  rozwijając na gruncie pedagogiki  realizmu metafizycznego tzw.  Lubelskiej
Szkoły Filozoficznej).

Moim  zdaniem,  byłoby  błędem  niewykorzystanie  szansy  na  uczynienie  polskiej
pedagogiki  całkowicie  realistyczną  oraz  byłoby  błędem  niewykorzystanie  realistycznych,
obiektywnych  podstaw  filozoficznych  dla  odsunięcia  wszelkich  błędnych  ujęć
subiektywistycznych,  idealistycznych,  niedorzecznych,  jakie  prezentowała  niegdyś
pedagogika  marksistowska  (komunistyczna),  a  obecnie  neomarksistowska
(postmodernistyczna – w tym neomarksizm kulturowy,  tzw.  genderyzm itd.)  i  pedagogika
liberalistyczna, idealizująca i absolutyzująca w sposób nieuprawniony jako swoją podstawę
kategorię ‘wolności’.

Dlatego tym bardziej warto do aposteriorycznych, realistycznych, obiektywistycznych
założeń  Lubelskiej  Szkoły  Filozoficznej  nawiązywać  i  warto  jej  metodologię  badawczą
włączyć w obszar badawczy pedagogiki i wszelkich jej dziedzin, w tym także m.in. w obszar
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badań pedagogiki kultury i pedagogiki katolickiej5 (również do badań m.in. nad samotnością,
rzecz jasna).

Specyfika filozofii w Lubelskiej Szkole Filozoficznej i jej ogólne założenia są znane,
opierają  się  o  filozofię  klasyczną  i  systematyczność  (systemowość)  filozofowania
obejmującego całość bytu, maksymalizm, aposterioryzm, obiektywizm, realizm poznawczy i
historyzm  (historiograficzność)  ujęć6.  Aplikacja  tych  założeń  do  pedagogiki  (także  do
pedagogiki kultury oraz pedagogiki katolickiej) daje pozytywne rezultaty badawcze (moim
zdaniem, także w zakresie badania problemów takich, jak ‘samotność’).

Specyfika filozofii w Lubelskiej Szkole Filozoficznej oraz jej szczegółowe założenia7

są znane: 1) każdy istniejący byt jest przedmiotem poznania metafizycznego, 2) akty sądzenia
o  istnieniu  (tzw.  akty sądzenia  egzystencjalnego)  są  uprzednie  w relacji  do  późniejszych

4 „Przyczyny powstania lubelskiej szkoły filozoficznej. Wśród głównych przyczyn powstania 
l[ubelskiej]. sz[koły]. f[ilozoficznej]. należy wskazać: 1) wprowadzany środkami administracyjnymi 
marksizm na wszystkie uniwersytety państwowe, szkoły wyższe i studia podyplomowe. Takie 
zideologizowanie nauczania filozofii groziło załamaniem podstaw kultury humanistycznej przez 
zakłamanie prawdy o człowieku i świecie, zniewolenie ideologią wolnej myśli filozoficznej; 2) 
konieczność wypracowania uwspółcześnionej koncepcji klasycznej filozofii realistycznej (która 
została zdeformowana suarezjańską neoscholastyką a także esencjalizmem Ch. Wolffa i J. Kleutgena) i
zaproponowanie koncepcji alternatywnej filozofii maksymalistycznej, a także odniesienie do 
pojawiających się w tym czasie innych propozycji, jak: krakowska szkoła fenomenologiczna R. 
Ingardena czy lwowsko-warszawska szkoła analizy logicznej (analitycznej). (...). Zorganizowana 
przez ówczesne władze [komunistyczne, marksistowskie] akcja ideologizacyjna i antynarodowa 
skłoniła wykładających filozofię w KUL (S. Swieżawski, J. Kalinowski, M. A. Krąpiec) do obrony 
„rozumu filozoficznego” i suwerenności polskiej kultury przez przemyślaną pracę naukową i 
dydaktyczną w zakresie filozofii. Ważnym punktem okazała się także potrzeba ukazywania w filozofii 
pełnej prawdy o człowieku. Od tej prawdy zależy właściwa organizacja życia społecznego, 
politycznego, religijnego i kulturowego. Odwołanie się do obiektywnie istniejącej rzeczywistości, jej 
racjonalne poznanie i wyjaśnienie miało stanowić antidotum na zideologizowaną filozofię 
marksistowską, administracyjnie narzuconą polskim ośrodkom naukowym, a także na ograniczenia 
związane z dominującym w filozofii współczesnej scjentystycznym pozytywizmem i nastawieniem 
antymetafizycznym. W środowisku profesorów filozofii KUL zrodził się postulat, by odbudować 
realistyczną filozofię klasyczną, która dąży do ostatecznościowego poznawania rzeczywistości w jej 
istotnych, koniecznych i powszechnych (transcendentalnych) strukturach. Miało to zagwarantować 
ujęcie tych aspektów rzeczywistości, do których nauki przyrodniczo-matematyczne, ze względu na 
swe metody, nie mogły dotrzeć. »Grupa ludzi przygotowanych dogłębną lekturą tekstów klasycznych 
starożytnych i średniowiecznych, czuła na zagrożenia pełnej prawdy o świecie i o człowieku, 
dostrzegła, że rezygnacja z klasycznej filozofii stanowi ogromną szkodę wyrządzoną człowiekowi i 
kulturze. Stąd nawiązanie do filozofii klasycznej. Nie chodziło o zwrot ku przeszłości, właściwy 
historykom, ale o rozstrzyganie problemów współczesnych przez kontynuację określonego 
metodologicznie typu filozofii i przez wykorzystanie doświadczenia najlepszych myślicieli przeszłości
i teraźniejszości, by jak najwłaściwiej i najgłębiej zrozumieć oraz wyjaśnić rzeczywistość« (Z. J. 
Zdybicka, O wierność rzeczywistości i pełną prawdę o człowieku – Polska Szkoła Filozofii Klasycznej,
s. 110). Począwszy od lat 50. XX w. KUL był jedynym w Polsce ośrodkiem uprawiania niezależnej 
myśli filozoficznej oraz uniwersyteckiego kształcenia wolnego od ideologii marksistowskiej. Stało się 
to szczególnie widoczne, gdy w następstwie partyjnych nacisków na władze uczelni dokonane przez 
młode pokolenia propagatorów ideologii marksistowskiej, którzy starali się utorować sobie miejsca na
katedry uniwersyteckie, usunięto z uniwersytetów najwybitniejszych prof. filozofii, m.in. W. 
Tatarkiewicza, R. Ingardena, T. Czeżowskiego, I. Dąmbską. Należy tu odnotować prowokacyjną akcję
studentów UW, uczestników seminarium prof. Tatarkiewicza, członków Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej – B. Baczkę, H. Jarosza, A. Słuckiego, H. Hollanda i L. Kołakowskiego, jaką 
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aktów  tworzenia  pojęć  (nazywania  bytu  pojęciami,  np.  według  mnie,  ma  to  miejsce  w
dzieciństwie,  w  wypadku  rozwoju  umysłowości  dziecka),  3)  język  naturalny  (potoczny)
opisuje w sposób jak najbardziej właściwy rzeczywistość (stąd należy powrócić w językach
opisu do języka naturalnego jako do najbardziej  zbliżonego do rzeczywistości,  dotyczy to
także,  moim  zdaniem,  języka  naturalnego  w  pedagogice),  4)  ujęcia  historiograficzne,
stosowanie  naukotwórczego,  klasycznego  pytania  przedmiotowego  filozofii  greckiej:
dlaczego?  (diá tí –  dla-czego,  łac.  propter quid —  dzięki  czemu?)  do  poszukiwania
niesprzecznej ze sobą prawdy o rzeczywistości (także w zakresie przedmiotów pedagogiki, w
obszarze  wychowania),  5)  używanie  logiki  jako  narzędzia  poznania,  6)  uzasadnienie
ostateczne, obiektywnie sprawdzalne w danym aspekcie bytu.

przeprowadzili przeciw Tatarkiewiczowi; akcja ta była jednym z elementów programu zmierzającego 
do pozbawiania katedr profesorów, którzy nie chcieli ulec ideologizacji (B. Dembowski, Spór o 
metafizykę i inne studia z historii filozofii polskiej, Włocławek 1997, s. 307). Profesorowie ci znaleźli 
możliwość wygłaszania odczytów czy prowadzenia gościnnych wykładów na KUL-u, mogli też 
kontynuować prowadzenie prac doktorskich swoich uczniów (np. M. Gołaszewska dokończyła swój 
doktorat u Ingardena na KUL-u). Nie było wówczas podręczników i monografii filozoficznych 
służących poznaniu i wyjaśnianiu świata w sposób racjonalny, uzasadniony i sprawdzalny. Te, które 
były dostępne, nosiły piętno wolffiańskiego esencjalizmu, czyniącego z filozofii przedmiot jałowych 
dociekań, oderwanych od rzeczywistości, lub znamiona pozornego racjonalizmu usiłującego budować 
systemy filozoficzne na wzór systemów dedukcyjnych. Tymczasem pozornemu realizmowi filozofii 
materialistycznej (który w gruncie rzeczy był jedną z form idealizmu, gdyż bazował na przyjętej a 
priori abstrakcyjnej idei materii) należało przeciwstawić zdroworozsądkową, uzasadnioną wizję 
rzeczywistości jako realnie istniejącej. Opracowywanie i prezentowanie w formie podręcznikowej 
podstawowych dziedzin filozofii było, w morzu literatury marksistowskiej, wyzwaniem dla 
środowiska tworzącego program l[ubelskiej]. sz[koły]. f[ilozoficznej].” (o. Andrzej Maryniarczyk 
SDB i o. Mieczysław A. Krąpiec OP, Lubelska Szkoła Filozoficzna, dz. cyt., adres internetowy: 
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [dostęp: 02.11.2014]).

5 „Polska szkoła filozofii realistycznej. Powstanie l[ubelskiej]. sz[koły]. f[ilozoficznej]. było też 
odpowiedzią na dominujący w drugiej poł. XX w. w filozofii europejskiej pozytywizm 
(neopozytywizm), propagujący program filozofii minimalistycznej, nieautonomicznej, a także na nurty
filozofii świadomości czy filozofii języka. Próby wiązania filozofii realistycznej z fenomenologią, 
zwł. Ingardenowską, która deklarowała realizm, nie gwarantowały sukcesu poznawczego ze względu 
na odmienne przedmioty badań (byty intencjonalnie istniejące w podmiocie poznającym w miejsce 
realnych rzeczy). Również problematyczne okazały się próby łączenia filozofii realistycznej z 
filozofią analityczną – ze względu na odmienność przedmiotu badań, stosowanych metod i celów 
poznawczych. To samo można powiedzieć o próbach „unaukowienia” filozofii realistycznej przez 
formalizację jej języka, podejmowanych m.in. przez J. Salamuchę, J. F. Drewnowskiego czy J. M. 
Bocheńskiego. Przedstawiane w opozycji do napierającego marksizmu propozycje uprawiania filozofii
wychodzące z krakowskiej szkoły fenomenologicznej Ingardena czy lwowsko-warszawskiej szkoły 
analizy logicznej (analitycznej) charakteryzowały się minimalizmem poznawczym, już w punkcie 
wyjścia zamykającym się na egzystencjalnie donośne problemy ludzkie. Z tej racji nie mogły stanowić
przeciwwagi dla marksizmu. Ponadto były przeniknięte mentalnością pozytywistyczną, przejawiającą 
się w redukowaniu opisu i wyjaśniania świata do wąsko rozumianego wyjaśniania naukowego, 
opartego na modelu matematyczno-przyrodniczym. Była to filozofia, która przedmiotem badań czyni 
dane świadomości lub język, poza obszarem badań pozostawiając to, co najważniejsze, a mianowicie 
byt ludzki i otaczający nas świat. Program l[ubelskiej]. sz[koły]. f[ilozoficznej]. nakierowany był na 
wypracowanie nowej wersji klasycznej filozofii realistycznej, tak, by mogła ona stanowić odpór dla 
marksizmu ogłaszającego się jako realizm. W programie tym »znajdują swe źródła dwa postulaty 
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Nowe  rozumienie  bytu8 w  realizmie  metafizycznym  polega  na  tym,  że  filozofia
realistyczna nakierowana jest na poznanie realnie istniejących osób i rzeczy, a nie na poznanie
pojęć (np. pojęć ‘wartości’ jak czyni to idealistycznie tzw. aksjologia). Realizm metafizyczny
stosuje tzw. metodę separacji, a nie tzw. metodę abstrakcji. Obiektywna filozofia realistyczna
przeciwstawia  się  subiektywizmowi,  który  redukuje  wszak  filozofię  „do  analizy  znaków
poznawczych:  pojęć,  języka  czy  danych  świadomości”9,  jak  czynią  to  de facto
subiektywistyczna,  idealistyczna  fenomenologia  (także  w  ujęciu  R.  Ingardena  czy  W.
Stróżewskiego) czy oparta o nią aksjologia pedagogiczna (B. Żurakowskiego), choć uczeni ci
nazywają  swoje  podejście  „obiektywnym”  i  „realistycznym”,  ale  nie  ma  to  pokrycia  w
rzeczywistości teorii aksjologicznej, u podstaw której, moim zdaniem, leży systemowy błąd
idealizmu i subiektywizmu.

właściwe dla filozofii uprawianej w Szkole Lubelskiej: dogłębne uwzględnienie doświadczenia 
historycznego przez powrót do źródeł, do oryginalnej myśli znaczących filozofów, szczególnie 
Tomasza z Akwinu, by ominąć deformacje poczynione przez jego komentatorów i późniejszych 
przedstawicieli; towarzysząca rozważaniom merytorycznym refleksja metodologiczna, 
uwzględniająca ogólnie akceptowane osiągnięcia logicznej teorii nauki« (Z. J. Zdybicka, O wierność 
rzeczywistości [...], s. 110). Starano się konfrontować badania ze wszystkimi propozycjami 
wysuwanymi przez współczesne kierunki filozoficzne. Zdając sobie sprawę z tego, że myśl ludzka 
podlega historycznemu rozwojowi, że człowiek jest bytem historycznym, starano się zwrócić baczną 
uwagę na całą historię filozofii, a zwłaszcza na te jej okresy, w których powstały nowe kierunki 
filozofowania. Równocześnie, mając świadomość wielkiej ilości kierunków filozoficznych i 
rozmaitości sposobów jej uprawiania, kładziono nacisk na sprawy metodologiczne w filozofii. 
Okazuje się bowiem, że filozofia, mimo iż jest jedną z najstarszych dziedzin poznawczych, ciągle 
jeszcze nie ma zadowalająco opracowanej swej metodologii (M. A. Krąpiec, O filozoficznej szkole 
lubelskiej, s. 249). Uprawianej w ramach szkoły filozofii, której centralną dyscypliną była metafizyka, 
towarzyszyła szeroko pojęta refleksja metodologiczna w zakresie metafizyki ogólnej i metafizyk 
szczegółowych oraz historii filozofii. Prace M. A. Krąpca i S. Kamińskiego Z teorii i metodologii 
metafizyki (Lublin 1962, 1993) i S. Swieżawskiego Zagadnienie historii filozofii (Warszawa 1966, s. 
252) wyznaczyły kierunek badań, tworząc zręby programu formującej się szkoły. W pracach szkoły 
uczestniczyły: Katedry Metafizyki (Ogólnej i Szczegółowych), Historii Filozofii i Metodologii Nauk. 
Uprawiana na KUL przez Swieżawskiego historia filozofii, nawiązująca do myśli J. Maritaina i É. 
Gilsona, »jest historią metafizyki. Dzięki temu sama funkcjonuje także jako szczególne doświadczenie
dla metafizyki uprawianej systematycznie w katedrze poświęconej tej dyscyplinie« (S. Swieżawski, 
Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966, s. 250). Logikę i metodologię pojmowano jako 
narzędzia usprawniające poznanie filozoficzne (metafizyczne), a drugorzędnie (także ze względu na 
potrzeby dydaktyczne) – jako dyscypliny samodzielne. W badaniach metodologicznych prowadzonych
przez Kamińskiego w ścisłej współpracy z Krąpcem położono nacisk na opracowanie metod 
badawczych dla filozofii, zwłaszcza dla metafizyki realistycznej (klasycznej). Podjęto próbę 
usystematyzowania metod racjonalnego i naukowego poznania w ogóle. Miało to na celu ukazanie 
kontekstu poznania naukowego, w obszar którego wchodzą nie tylko nauki matematyczno-
przyrodnicze (co forsował scjentyzm), ale także nauki filozoficzne, humanistyczne oraz teologiczne. 
W programie filozoficznym szkoły dążono do oparcia filozofii »na szeroko pojętym doświadczeniu, 
obejmującym nie tylko percepcję zmysłowo-intelektualną, lecz także intelektualną intuicję 
(intelektualizm); teoretyczności, czyli nastawieniem na poznanie prawdy (propter ipsum scire), 
[wskazywania na] konsekwencje i cele praktyczne wynikające z prawdy, [której jednak] nie 
konstytuują, a oceny i normy uzasadniają się i tłumaczą ostatecznymi istotami rzeczy« (Z. J. 
Zdybicka, O wierność rzeczywistości [...], s. 111). Ze względu na brak monograficznych oprac. 
podstawowych działów filozofii, Krąpiec, wykładający metafizykę, stanął przed wyzwaniem 
wypełnienia tej luki. Rozpoczął systematyczne opracowywanie głównych dziedzin filozofii 
realistycznej, której zaczątki pojawiły się u Arystotelesa, zaś pogłębione zostały przez Tomasza z 
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Koncepcja poznania metafizycznego10 w filozofii realistycznej także jest znana, a jej
głównymi założeniami są: 1) zdrowrozsądkowość, 2) analogiczność,  3) transcendentalność
(uznawanie transcendentaliów jako wzajemnie zastępowalnych aspektów istnienia, którymi
są:  byt,  rzecz,  jedno,  dobro,  prawda,  piękno...),  4)  bezpośredniość  poznania  (w  sądach
egzystencjalnych),  5)  brak  podziału  na  podmiot  i  przedmiot  w  aktach  sądzenia
egzystencjalnego.  Ma  to,  moim  zdaniem,  swoje  zastosowanie  w  zakresie  pedagogiki  do
wszystkich jej zagadnień (także m.in. do pedagogiki kultury i pedagogiki katolickiej).

Koncepcja  języka11 w  filozofii  realistycznej  jest  również  znana.  Język  jest  tu  1)
zintegrowany, 2) oparty o język naturalny, ale stosujący specjalistyczne terminy zarazem, w
najszerszym ich  znaczeniu  (wyjaśniono  to  szerzej  w  przypisie).  Także  język  pedagogiki,

Akwinu, a w XX w. w niektórych dziedzinach zaprezentowane przez Gilsona. Prace Gilsona trzeba 
było jak najprędzej udostępnić polskim profesorom i studentom. Postanowiono, że w filozoficznym 
nauczaniu należy oprzeć się na nowo opracowanej metafizyce, gdyż ona decyduje o metodycznym 
nauczaniu także w innych gałęziach filozofii wyrastających z metafizycznego pnia. Prócz 
metafizycznej podstawy poznania trzeba również uwzględnić pogłębioną refleksję historyczno-
metodologiczną, jakiej dostarczają historia filozofii, teoria poznania i logika z metodologią. Z 
metafizyki jako podstawowej dyscypliny filozoficznej zaczęły wyłaniać się i usamodzielniać nowe 
dziedziny badań filozoficznych: teoria poznania, filozofia religii, filozoficzna antropologia, filozofia 
prawa, filozofia kultury, filozofia sztuki, teoria i metodologia metafizyki, filozofia polityki, etyka 
szczegółowa (np. pracy, badań naukowych). L[ubelska]. sz[koła]. f[ilozoficzna]. miała być tym 
»szczególnym miejscem, gdzie nie zostały zerwane więzy z całą bogatą tradycją, gdzie nie poddano 
się presji minimalizmu poznawczego, scjentyzmu, a także presji filozofii podmiotu, zrywającej z 
obiektywizmem, nie mówiąc już o presji ideologii, której napór w naszym kraju był szczególnie duży. 
Niepoddanie się mu wymagało mocy intelektualnej i moralnej. Filozofowie tego nurtu filozofii byli 
świadomi tych wszystkich presji i może dlatego z większą niż gdzie indziej skutecznością zdołali 
obronić teorię człowieka przed okrojonymi wizjami, sprowadzającymi go do roli narzędzia« (tamże, s.
115)” (o. Andrzej Maryniarczyk SDB i o. Mieczysław A. Krąpiec OP, Lubelska Szkoła Filozoficzna, 
dz. cyt., adres internetowy: http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [dostęp: 
02.11.2014]).

6 „Specyfika filozofii w lubelskiej szkole filozoficznej. Ogólne założenia. Tym, czym charakteryzuje
się l[ubelska]. sz[koła]. f[ilozoficzna]., to – po pierwsze – nawrót do filozofów klasycznych, tzn. do 
ich tekstów jako do źródeł, w przekonaniu, że filozofowie ci mają najwięcej w filozofii do 
powiedzenia; po drugie – kształtująca się refleksja metodologiczna na tle dotychczasowych sposobów 
filozofowania, w tym zwrócenie uwagi na sposób definiowania filozofii, na sposób wyjaśniania i 
argumentowania, budowania systemu (nie naruszając przy tym postulatu otwartości filozofowania), a 
to w celu wyzwolenia się od narosłego w tradycji klasycznej werbalizmu. Nie tyle chodziło o jakiś 
konkretny, niepodważalny dorobek (choć do tego staramy się dążyć), ile o kontynuowanie pewnej 
tradycji, stylu filozofowania, który zwiemy m.in. klasycznym, egzystencjalnym czy filozofią bytu (M. 
A. Krąpiec, W kręgu filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z dyskusji o dorobku Wydziału 
Filozofii Chrześcijańskiej z okazji 60-lecia Uczelni, s. 24-25). W programie szkoły od początku 
wskazywano na metafizykę realistyczną jako na centralną dyscyplinę filozoficzną, odgrywającą 
podstawową rolę w uprawianiu filozofii oraz w kształceniu filozoficznym. Następnie wyróżniano 
metafizyki szczegółowe, które obejmowały poszczególne dziedziny badań filozoficznych. Badania te 
miały być dopełniane studium historii filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i 
współczesnej) oraz pogłębiane zreflektowaną świadomością metodologiczną, logiczną i 
epistemologiczną. Punktem wyjścia w budowaniu nowej szkoły filozofii realistycznej było 
wyakcentowanie egzystencjalnego rozumienia bytu jako przedmiotu filozofii. Egzystencjalna 
koncepcja bytu była tym aspektem nowej wersji filozofii, który wskazywał na zasadnicze różnice 
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stosując  powyższe  zasady  metafizycznego  poznania  realistycznego,  adekwatnie  do
rzeczywistości,  osiąga  swój  cel  (będąc  zintegrowanym  i  naturalnym,  a  zarazem
specjalistycznym w używanej terminologii pedagogicznej). Ma to podobnie, moim zdaniem,
zastosowanie w pedagogice do wszelkich jej kwestii (m.in. również do pedagogiki kultury i
pedagogiki katolickiej).

Autonomiczna metoda poznania metafizycznego12 polega w filozofii realistycznej na
„analizie  realnych  faktów  w  świetle  naukotwórczego  pytania:  »dlaczego«”  i  całościowej
(nieparcelującej, niefragmentaryzującej), istotnościowej separacji, stosującej analogię. Moim
zdaniem, ta metoda całościowej, istotnościowej separacji w celu uzyskania odpowiedzi na
naukotwórcze pytanie: „dla-czego?” jest właściwa także dla pedagogiki jako dla metafizyki

filozofii klasycznej w wersji arystotelesowskiej, scholastycznej i neoscholastycznej. Do ponownego 
odkrycia egzystencjalnej koncepcji bytu przyczynił się m.in. powrót do tekstów św. Tomasza z 
Akwinu, a także osobiste uwrażliwienie na problematykę istnienia (i jego zagrożenia) twórców szkoły,
którzy nosili w sobie tragiczne doświadczenia II wojny światowej. Dostrzeżono, że to właśnie akt 
istnienia stanowi najważniejszy i najdoskonalszy czynnik bytowy, który domaga się afirmacji i staje 
się pierwszym i podstawowym przedmiotem wyjaśniania filozoficznego. Fakt ten wyznacza cel 
uprawiania filozofii, którym jest poznanie i wyjaśnienia realnie istniejącego świata osób i rzeczy. 
Celem filozofii będzie więc wskazanie na konieczne i ostateczne czynniki wyjaśniające istnienie 
świata, a istnienie człowieka w szczególności. Wskazanie na egzystencjalnie rozumiany byt jako 
przedmiot formalny filozofii stało się punktem integrującym różne działy filozofii w wyjaśnianie 
rzeczywistości. Odnośnie refleksji metodologicznej, która winna towarzyszyć filozofii realistycznej, 
S. Kamiński stwierdził: »W latach 1952-1957, kiedy dorabialiśmy się pełnej struktury Wydziału, 
zwrócono również uwagę specjalnie na metodologie nauk, w ogóle na poziom metateoretycznego 
zreflektowania studiów [...]. Ponieważ w Polsce w okresie międzywojennym i zaraz po II wojnie 
światowej przeważała w filozofowaniu postawa analityczno-krytyczna, przeto nastąpiło u nas swoiste 
zharmonizowanie maksymalistycznej co do treści filozofii klasycznej z analityczno-krytycznym 
stylem podejścia do problematyki filozoficznej« (tamże, s. 30). Kamiński zwrócił uwagę na specyfikę 
poznania metafizycznego, co ujawniło się zwłaszcza w analogiczności języka metafizyki, w 
procedurach wyjaśniania, dowodzenia i uzasadniania, które często zachodzą równocześnie. Zauważył, 
że nie można przenosić narzędzi metodologicznych z nauk przyrodniczych czy matematyczno-
logicznych do metafizyki, lecz należy wypracowywać narzędzia autonomiczne. Wynikiem tego było, 
unikalne w nauce polskiej i światowej, opracowanie wraz z Krąpcem metodologii metafizyki (S. 
Kamiński, Z teorii i metodologii metafizyki) i zwrócenie uwagi na specyfikę dowodzenia 
metafizycznego oraz języka analogiczno-transcendentalizującego. Krąpiec kładł nacisk na pogłębienie
i dopracowanie koncepcji poznania sądowego (egzystencjalnego), będącego naczelną formą poznania 
realistycznego. W programie szkoły zwracano uwagę na utrzymanie autonomii filozofii: zarówno 
wobec nauk szczegółowych, jak i teologii oraz w odniesieniu do popularnych wówczas nurtów 
filozoficznych – fenomenologii, filozofii analitycznej czy egzystencjalizmu. Nie oznaczało to 
separacji filozofii od tych prądów i nauk. W uprawianiu filozofii wskazywano na konieczność 
znajomości wyników nauk matematyczno-przyrodniczych, a także teologicznych oraz współczesnych 
kierunków filozoficznych jako elementów erudycji i inspiracji. Wchodzono w dyskusje z aktualnymi 
kierunkami filozoficznymi, by doprecyzować metody wyjaśniania filozofii realistycznej, a także by 
podejmować nowe aspekty badań, inspirowane przez nurty współczesnej filozofii (np. fenomenologia,
egzystencjalizm czy filozofia języka). Wiele uwagi w programie szkoły poświęcono zagadnieniom 
antropologiczno-etycznym. Prace w tej dziedzinie podjęto, gdy nowo habilitowany K. Wojtyła włączył
się w prace szkoły. Zagadnienia etyki klasycznej zostały wzbogacone dzięki pracom Wojtyły, który 
dążył do ściślejszego związanie zagadnień etycznych z antropologią i metafizyką. Choć w opisie 
aktów moralnych wykorzystywał elementy metody fenomenologicznej, to jednak w pracy 
habilitacyjnej dotyczącej etyki M. Schellera wykazywał, że nie da się przenieść i zastosować etyki 
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szczegółowej. Znajduje  to zastosowanie w zakresie pedagogiki, jak uważam, do wszelakich
jej zagadnień (także m.in. do pedagogiki kultury i pedagogiki katolickiej).

Wypracowanie  narzędzi  poznawczych13 w  filozofii  realistycznej  dało  pozytywne
rezultaty,  o  czym  świadczy  bogaty  dorobek  Lubelskiej  Szkoły  Filozoficznej.  Poznanie
metafizyczne,  używające  podstawowych  twierdzeń  logiki  Arystotelesowskiej  (ale  nie
sylogizmów) i analogii, jest „poznaniem konkretystycznym i transcendentalnym, wyrażonym
w języku analogicznym”, nieredukowalnym nigdy do jakiejkolwiek formalnej kombinatoryki
i  operacjonalizacji  logicznej.  Narzędzia  poznawcze  filozofii  realistycznej  aplikowane  do
pedagogiki dają pozytywne rezultaty poznawcze pod każdym względem i w każdym zakresie,
moim zdaniem, także m.in. w zakresie pedagogiki kultury i pedagogiki katolickiej.

wartości do etyki chrześcijańskiej [podkreślenie moje – M. M. T.]. Historia filozofii rozwijana przez
Swieżawskiego została zasadniczo wzmocniona przez [Mariana] Kurdziałka i włączona w badania 
metafizyczne przez skoncentrowanie wysiłków na ukazywaniu nie tyle dziejów myśli (idei), co 
dziejów problemów i ich rozwiązań. Z tej racji została wypracowana przez Krąpca tzw. siatka 
problemów, które historyk filozofii winien uwzględnić przy badaniu poglądów poszczególnych 
filozofów czy nurtów filozoficznych. Podjęto monograficzne studia nad filozofią średniowiecza, w 
tym szczególnie pol. myślą filozoficzną. Utworzono w KUL i PAN instytuty studiów nad tą 
problematyką” (o. Andrzej Maryniarczyk SDB i o. Mieczysław A. Krąpiec OP, Lubelska Szkoła 
Filozoficzna, dz. cyt., adres internetowy: http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl 
[dostęp: 02.11.2014]).

7 „Szczegółowe zagadnienia. Główne czynniki determinujące sposób uprawiania filozofii w 
l[ubelskiej]. sz[kole]. f[ilozoficznej]. to: 1) rozumienie bytu jako tego, co istniejące, jako przedmiotu 
poznania metafizycznego; 2) przyjęcie zradykalizowanej koncepcji poznania, zgodnie z którą akty 
sądzenia egzystencjalnego stanowią najbardziej pierwotne akty poznawcze (pierwotniejsze niż akty 
pojęciowania); 3) powrót do naturalnego, zintegrowanego języka w filozofii (w którym aspekty 
syntaktyczny, semantyczny i pragmatyczny występują nierozdzielnie); 4) metoda, na którą składa się 
opis faktów, historyzm, diaporeza w wyjaśnieniu problemów, pytanie  [diá ti] i wskazanie na 
czynnik przedmiotowy uniesprzeczniający wyjaśniany fakt; 5) narzędzia poznawcze, w tym logika 
pojmowana jako teoria usprawniania poznania (w odróżnieniu do usprawniania myślenia); 6) teoria 
uzasadnień – wskazywanie na ostateczną, obiektywnie sprawdzalną rację badanego aspektu bytu” (o. 
Andrzej Maryniarczyk SDB i o. Mieczysław A. Krąpiec OP, Lubelska Szkoła Filozoficzna, dz. cyt., 
adres internetowy: http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [dostęp: 02.11.2014]).

8 „Nowe rozumienie bytu. Charakter metafizyki zależy całkowicie od koncepcji bytu, który jest jej 
przedmiotem. Pierwszym i podstawowym pytaniem metafizyki jest pytanie o byt, a jego zrozumienie i
wypracowanie jego koncepcji jest jej najważniejszym zadaniem. Aby zrozumieć, na czym polega 
novum tej koncepcji, trzeba sięgnąć do historii. Koncepcję bytu pojętego jako to, co istniejące, 
wypracował św. Tomasz z Akwinu. On także zarysował metodę dochodzenia do tak pojętego bytu, 
określoną mianem »separacji«, drogę zupełnie różną od »abstrakcji«, o której – powołując się na 
Arystotelesa – tyle mówiła późniejsza scholastyka. Scholastyka zresztą w dużej mierze zaprzepaściła 
dorobek Akwinaty, uprościła go i zeschematyzowała, przede wszystkim zaś oddaliła się od żywych 
problemów wyrastających na gruncie realistycznej metafizyki, koncentrującej się wokół zagadnień 
wynikających z dostrzeżenia i analizy indywidualnego, konkretnego istnienia (M. A. Krąpiec, 
Filozoficzna szkoła lubelska, s. 251). Filozofia realistyczna nakierowana jest na poznanie realnie 
istniejących osób i rzeczy [podkreślenie moje – M.M.T.]. Jest to tradycyjny, klasyczny przedmiot 
filozoficznego poznania, przeciwstawiony różnym formom subiektywizmu, redukującego filozofię do 
analizy znaków poznawczych: pojęć, języka czy danych świadomości” (o. Andrzej Maryniarczyk 
SDB i o. Mieczysław A. Krąpiec OP, Lubelska Szkoła Filozoficzna, dz. cyt., adres internetowy: 
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Teoria uzasadnień14 wypracowana przez filozofię realistyczną jest spójna i adekwatna
do rzeczywistości:  „Pojęcia filozofii  bytu są ponadrodzajowe, o zakresie nieskończonym”,
nadto „W metafizyce realistycznej dokonujemy analiz stanów rzeczowych”. Chodzi zatem o
rzeczowe (dorzeczne, zdroworozsądkowe) poznanie w filozofii, gdzie rzeczowe pojęcia nie
mają  granic  (ograniczeń  znaczeniowych).  Aplikacja  rzeczowego  (dorzecznego)  ujęcia
rzeczywistości przez filozofię realistyczną do pedagogiki,  moim zdaniem, daje pozytywne
rezultaty  w  każdym  zakresie  zawsze  i  wszędzie.  Nie  można  temu  faktowi  zaprzeczyć,
ponieważ  zaprzeczenie  dorzecznej  (rzeczowej)  analizy  zdroworozsądkowej  jest  analiza
niedorzeczna (nierzeczowa), która wszak wyklucza sama siebie w nauce (i z nauki). Żadna
nauka nie może być niedorzeczną, bo przestałaby być wtedy nauką (także pedagogika nie
może być niedorzeczna w swoich badaniach, rzecz jasna).

http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [dostęp: 02.11.2014]).

9 Tamże.

10 „Koncepcja poznania metafizycznego. Poznanie w filozofii realistycznej bazuje na poznaniu 
zdroworozsądkowym, jest jego rozwinięciem. Poznanie zdroworozsądkowe łączy nas z realnie 
istniejącym światem. Należało zatem wypracować teorię takiego poznania metafizycznego, które by z 
jednej strony gwarantowało realność i konkretność przedmiotu metafizyki, z drugiej zaś jego 
ogólność, opartą jednak nie na abstrakcji, lecz na analogii. Dopiero w takiej perspektywie można było 
przystąpić do przebudowy całości metafizyki, do opracowania wielu zagadnień szczegółowych, takich
chociażby, jak teoria analogii bytu, transcendentaliów, wewnętrzne i zewnętrzne racje (ściślej: 
czynniki uniesprzeczniające) bytu itp. W nowym świetle ukazuje się także sprawa samego poznania. 
Poznanie jest także bytem, bytem szczególnego rodzaju, a wobec tego i ono staje w zasięgu dociekań 
metafizycznych. Okazuje się, że w takim ujęciu odpada wiele zagadnień epistemologicznych. Niektóre
z nich są po prostu pseudoproblemami, inne schodzą na dalszy plan. Przebudowa metafizyki pociąga 
za sobą przebudowę sprzęgniętej z nią najściślej teorii poznania, która w gruncie rzeczy winna być 
szczególnym przypadkiem czy szczegółową dziedziną metafizyki (tamże, s. 251-252). W opracowaniu
koncepcji poznania realistycznego zwróciliśmy uwagę na fakt, że istnieją akty bezpośredniego 
poznania, w których nie uświadamiamy sobie przeciwstawienia: podmiot – przedmiot. Są to właśnie 
najbardziej pierwotne akty, w których doświadczamy samego istnienia. Znajdują one wyraz w sądach 
egzystencjalnych, do których odwołuje się metafizyka. W sądzie egzystencjalnym mamy dany 
bezpośrednio fakt istnienia czegoś, czego jeszcze dobrze nie poznaliśmy. Sam fakty istnienia »chwyta 
nas za gardło« tak, że w tym momencie nie ma jeszcze mowy o wątpieniu czy dystansie poznawczym. 
Wykluczone jest tu także zdwojenie na podmiot – przedmiot; ono pojawić się może dopiero w aktach 
refleksji, gdy tymczasem sąd egzystencjalny jest wynikiem spontanicznego poznania prerefleksyjnego
(tamże, s. 253)” (o. Andrzej Maryniarczyk SDB i o. Mieczysław A. Krąpiec OP, Lubelska Szkoła 
Filozoficzna, dz. cyt., adres internetowy: http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl 
[dostęp: 02.11.2014]).

11 „Koncepcja języka. Język służący do komunikowania rezultatów poznania jest językiem 
zintegrowanym, a nie jednostronnym czy przeakcentowującym aspekty: semantyczny, syntaktyczny 
bądź pragmatyczny. »Język teorii bytu różni się swym charakterem od języka innych typów wiedzy, a 
co więcej, trudny jest do pełnej determinacji semiotycznej. Aczkolwiek pod względem analityczności 
zbliża się do języka nauk formalnych, to jednocześnie odznacza się integralnym i niemal skrajnym 
realizmem. Dotyczy jakościowej strony rzeczywistości, ale jednocześnie aspektowi 
ogólnoegzystencjalnemu przyznaje prymat ontyczny i poznawczy. Genetycznie wywodzi się z języka 
potocznego i na nim głównie bazuje, lecz zarazem posługuje się terminologią o wielce 
specjalistycznych funkcjach semiotycznych. A wreszcie używa nazw o najszerszym zakresie, a 
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Moim zdaniem, pedagogika,  aby funkcjonować jako dyscyplina naukowa, powinna
mieć swoją własną metodologię badawczą, a skoro korzysta z metodologii innych nauk (lub
filozofii), bo własnej, oryginalnej metody się dotąd nie dopracowała, to rzeczą istotną jest,
aby  korzystała  z  metodologii  właściwej,  sprawdzonej,  wypracowanej  przez  realistyczną
filozofię,  zalecanej  także naukom szczegółowym (tzw.  metafizykom szczegółowym),  czyli
także – pedagogice rozumianej nie tylko jako filozofia stosowana (jak chciał S. Hessen), ale
także,  według  mnie,  jako  metafizyka  stosowana  do  szeroko  rozumianego  obszaru
wychowania. Stosowanie przez pedagogikę (na zasadzie analogii) ogólnej teorii uzasadnień i
wszelkich  ‘ogólnych’  narzędzi  poznawczych  wypracowanych  przez  ogólną  metafizykę

równocześnie przypisuje im wcale nie ubogą treść. Dla pogodzenia tych przeciwstawień i rozwikłania 
związanych z tym trudności opracowano adekwatną dla języka teorii bytu doktrynę: o analogii i 
partycypacji, o transcendentaliach oraz o prawdach koniecznych” (S. Kamiński, Osobliwość 
metodologiczna teorii bytu, s. 81). W programie l[ubelskiej]. sz[koły]. f[ilozoficznej]. zwraca się 
uwagę, że język nie jest tworem autonomicznym, kierującym się autonomicznymi prawami i regułami,
niezależnymi od struktury i natury świata rzeczy, do których nas odnosi, lecz jest w swej strukturze 
podmiotowo-orzecznikowej i podmiotowo orzeczeniowej ugruntowany w strukturze rzeczy (ich 
złożeniu z substancji i przypadłości, istoty i istnienia). Także reguły syntaktyki, semantyki czy 
pragmatyki mają ugruntowanie w strukturze rzeczy, czego wyrazem są Arystotelesowskie kategorie, 
ukazujące przedmiotowe ugruntowanie orzeczników. Zwraca się uwagę, że specyfiką języka 
metafizyki jest to, że jest on językiem pierwszego stopnia, czyli językiem tzw. dorzecznym, co 
oznacza, że jest nakierowany na dostrzeganie rzeczy, a nie na definiowanie pojęć. Ponadto jest 
językiem analogiczno-transcendentalizującym, dzięki czemu może przekazywać wiedzę o całej 
rzeczywistości” (o. Andrzej Maryniarczyk SDB i o. Mieczysław A. Krąpiec OP, Lubelska Szkoła 
Filozoficzna, dz. cyt., adres internetowy: http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl 
[dostęp: 02.11.2014]).

12 „Autonomiczna metoda poznania metafizycznego. Metoda ta polega na analizie realnych faktów w
świetle naukotwórczego pytania: »dlaczego« (  [diá ti]) i wskazywanie na takie czynniki 
uniesprzeczniające, których negacja pociąga za sobą odrzucenie wyjaśnianego faktu. Metodą taką ma 
być separacja metafizyczna, która pozwala wyodrębnić przedmiot metafizyki oraz poznawać go w 
ramach tzw. procesu uwyraźniania. Istotą separacji metafizycznej jest docieranie do takich czynników 
bytu (badanego zdarzenia, faktu, procesu lub wytworu), dzięki którym one istnieją. Nie jest to zatem 
metoda parcelująca przedmiot na części, które poznawane, są jak gdyby były niezależne od całości, 
lecz metoda, która pozwala wyodrębnić w celach poznawczych określone istotowe czynniki 
złożeniowe, aby lepiej zrozumieć całość istniejącego bytu (zjawiska, zdarzenia czy wytworu). 
Separacja pojęta analogicznie jest metodą także metafizyk szczegółowych, a więc całej filozofii 
realistycznej” (o. Andrzej Maryniarczyk SDB i o. Mieczysław A. Krąpiec OP, Lubelska Szkoła 
Filozoficzna, dz. cyt., adres internetowy: http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl 
[dostęp: 02.11.2014]).

13 „Wypracowanie narzędzi poznawczych. Logika pojmowana jest jako instrumentarium 
rozumiejącego poznania (w odróżnieniu do narzędzi skutecznego myślenia). Problemy z adaptacją 
logiki współczesnej do metafizyki rodzą się przede wszystkim stąd, że adaptacja ta zazwyczaj polega 
na redukcji poznania metafizycznego do logiczno-matematycznego. Narzędzia, jakimi operuje logika 
współczesna, nie są zdolne ująć i usprawnić poznania metafizycznego, które jest poznaniem 
konkretystycznym i transcendentalnym, wyrażonym w języku analogicznym. Tego typu poznanie nie 
może być zredukowane (ani zastąpione) do poznania kombinatoryjnego czy operacjonistycznego” (o. 
Andrzej Maryniarczyk SDB i o. Mieczysław A. Krąpiec OP, Lubelska Szkoła Filozoficzna, dz. cyt., 
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(realistyczną  filozofię  bytu)  ma  sens  i  jest  adekwatne  do  rzeczywistości  badanej  przez
pedagogikę.

Metafizyka (filozofia bytu) pozostaje w relacji nadrzędnej do innych dziedzin filozofii
oraz  do wszelkich  nauk szczegółowych,  bo w swoim badaniu  „filozofia  [bytu]  ma jeden
analogiczny przedmiot (wszystko, co istnieje), który ujęty jest ogólnie (transcendentalnie i
analogicznie)  i  wyjaśniany  [jest]  w  metafizyce.  Dlatego  metafizyka  stanowi  bazową
dyscyplinę  filozoficzną”15 dla  wszystkich  innych  dziedzin  filozofii  i  dla  wszystkich  nauk
szczegółowych, zatem, moim zdaniem, także dla pedagogiki jako badającej byty związane z
wychowaniem  (wychowawców,  wychowanków,  proces  wychowania),  nauczaniem
(nauczyciela, ucznia i proces nauczania), opieką (opiekuna, podopiecznego i proces opieki),

adres internetowy: http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [dostęp: 02.11.2014]).

14 „Teoria uzasadnień. Wśród metod filozofii bytu nie występuje dedukcja rozumiana w sensie 
współczesnym. Poznanie metafizyczne nie jest myśleniem formalnym, posługującym się wynikaniem 
w sensie inferencyjnym. Nie występuje tu też dedukcja sylogistyczna rozumiana w sensie 
Arystotelesowskim. Z tego tytułu nie ma tu argumentacji apodyktycznej, rozumianej także w sensie 
Arystotelesowskim. Zasadniczym powodem tego jest niedefiniowalność ścisła per genus proximum et 
differentiam specificam metafizycznych pojęć. Pojęcia filozofii bytu są ponadrodzajowe, o zakresie 
nieskończonym. Gdybyśmy dedukcją nazwali myślenie koniecznościowymi stanami rzeczy, to tak 
pojęta dedukcja miałaby miejsce na terenie filozofii bytu. Suponowałaby ona jednak: uświadomioną 
konstrukcję przedmiotu filozofii bytu (uświadomioną w formie noetycznych także pierwszych zasad: 
tożsamości, niesprzeczności, wyłączonego środka, racji bytu); argumentację zasadniczo negatywną 
przez wskazywanie na oczywisty absurd zdania przeciwnego, na niezgodność zdania przeciwnego z 
faktami, na sprowadzenie do sprzeczności zdania przeciwnego, na niemożliwości innego postawienia 
sprawy nawet przez realnego czy fikcyjnego przeciwnika. Wszelkie negatywne argumentacje 
dokonują się w świetle skonstruowanego (nie dowolnie) przedmiotu właściwego filozofii, w 
oderwaniu od którego w ogólne nie można filozofować, tak jak w oderwaniu od właściwego 
przedmiotu jakiejś nauki nie można uprawiać w jej obrębie naukowych badań (M. A. Krąpiec, S. 
Kamiński, Specyficzność poznania metafizycznego, s. 627-628). W metafizyce realistycznej 
dokonujemy analiz stanów rzeczowych. I choć przy tej analizie występują wszystkie znane we 
współczesnej metodologii nauk sposoby rozumowań, to jednak zawsze mamy tu do czynienia z 
poznaniem swoistym, które nie mieści się całkowicie w rozłącznych klasyfikacjach formalnych” (o. 
Andrzej Maryniarczyk SDB i o. Mieczysław A. Krąpiec OP, Lubelska Szkoła Filozoficzna, dz. cyt., 
adres internetowy: http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [dostęp: 02.11.2014]).

15 „Metafizyka a inne dziedziny filozofii. W programie l[ubelskiej]. sz[koły]. f[ilozoficznej]. 
zwracano uwagę na jedność uprawianej filozofii, którą tworzy metafizyka ogólna i metafizyki 
szczegółowe. Owa jedność filozofii wynika stąd, że »filozofia ma jeden analogiczny przedmiot 
(wszystko, co istnieje), który ujęty jest ogólnie (transcendentalnie i analogicznie) i wyjaśniany w 
metafizyce. Dlatego metafizyka stanowi bazową dyscyplinę filozoficzną. Ujmuje właściwości 
przysługujące wszystkim bytom (tzw. właściwości transcendentalne), odczytuje prawa rządzące 
wszystkim, co istnieje, poznaje wewnętrzną strukturę wszelkiego bytu, jego przyczyny. Ostateczne 
wyjaśnienie bytów domaga się afirmacji istnienia Bytu Absolutnego jako jedynej racji ostatecznie 
wyjaśniającej istnienie bytów złożonych, zmiennych, niekoniecznych« (Z. J. Zdybicka, O wierność 
rzeczywistości [...], s. 112). W programie l[ubelskiej]. sz[koły]. f[ilozoficznej]. metafizyka ogólna jest 
główną i podstawową dyscypliną filozoficzną, pełniącą centralną rolę w całokształcie uprawiania 
filozofii. To centralne miejsce metafizyki wynika stąd – wyjaśnia S. Kamiński – że »tak pojęta teoria 
bytu obejmuje wszystkie dyscypliny realistycznie pojętej metafizyki i stanowi poznanie filozoficzne 
jednolite pod względem epistemologiczno-metodologicznym. Znaczy to, że teoria bytu wyczerpuje 
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(re)socjalizacji (osobę [re]socjalizującą, [re]socjalizowaną i sam proces [re]socjalizacji) oraz
(re)walidacją  (osobę  [re]walidującą,  [re]walidowaną  i  sam proces  [re]walidacji).  Filozofia
bytu  (metafizyka)  ogólna  jest  podstawą  dla  pedagogiki  (czyli  filozofii  stosowanej  do
wychowania,  kształcenia,  opieki,  [re]walidacji,  [re]socjalizacji),  nadto  aplikowanej  do
hebagogiki,  andragogiki  i  geriagogiki  we  wszystkich  wymiennych  wyżej  aspektach
(wychowawczym,  dydaktycznym  [kształcącym],  opiekuńczym,  [re]socjalizacyjnym  i
[re]walidacyjnym).

Dzieje i zrealizowany dorobek naukowy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej16 są znane, a
jednym z jej osiągnięć jest dziesięciotomowa Powszechna Encyklopedia Filozofii, do której
każdy  może  sięgnąć  w  celu  uzyskania  wyjaśnień  podstawowych  pojęć  filozoficznych  w
ujęciu realistycznym, kategorii także przydatnych w pedagogice. Encyklopedia ta uwzględnia

całą fundamentalną problematykę tzw. filozofii klasycznej i rozwiązuje ją zasadniczo w ten sam 
sposób we wszystkich swoich dyscyplinach. Nie odróżnia się tu (ze względu na metodę ostatecznej 
eksplanacji) teorii poznania od metafizyki jako dwóch dziedzin filozofii. Teoria poznania jako odrębna
dyscyplina filozoficzna traci po prostu rację istnienia, gdyż szereg jej głównych zagadnień wyrosło na 
błędnych drogach metafizyki, stąd ma ona charakter metafilozoficzny. Dyskusja np. nad różnymi 
idealizmami może odbywać się przy okazji metafilozoficznego usprawiedliwienia sposobu 
formowania pojęcia bytu. Kontrowersje zaś co do wartości poznania mogą być rozpatrywane w 
historii filozofii (w kontekście ustalania pomyłek i wypaczeń myślenia metafizycznego). Historia 
filozofii właśnie ma dostarczać teorii bytu faktycznego doświadczenia dla wyboru właściwego 
sposobu uprawienia metafizyki« (Osobliwość metodologiczna teorii bytu, s. 76). Tak rozumiana 
historia filozofii jest dla metafizyki nieodzowna i pełni wobec niej potrójną rolę: 1) jest 
wprowadzeniem do metafizyki przez to, że przywołuje pojawiające się w dziejach filozofii różnorodne
rozwiązania problemów filozoficznych; 2) stanowi płaszczyznę do rozwiązywania pojawiających się 
problemów teoriopoznawczych; 3) jest pomocna przy wyborze właściwego typu metafizyki, w której 
wyjaśnienie osób i rzeczy zostało zweryfikowane przedmiotowo i historycznie. Jeśli chodzi o 
dyscypliny takie jak logika, metodologia czy teoria poznania, stanowią one zespół dyscyplin 
pomocniczych w uprawianiu metafizyki, a ich status określany jest jako status dyscyplin 
metafilozoficznych. Tak zarysowany program filozofii gwarantował jej jedność. Jest to jedność pojęta 
analogicznie, a nie jednoznacznie. »Tę jedność poznania w teorii bytu – wyjaśnia Kamiński – osiąga 
się dzięki przyjęciu przedmiotowego filozofowania oraz ostatecznościowej eksplanacji wyłącznie w 
oparciu o wewnętrzną strukturę bytu. Kto natomiast zakłada, że niedogmatyczne wyjaśnienie 
filozoficzne musi być metaprzedmiotowe (typu refleksyjnego albo interpretacyjnego) lub że może 
odwoływać się ostatecznie do wyłącznie jakościowych struktur rzeczywistości, ten ustanawia teorie 
poznania jako fundamentalną (pierwszą) dyscyplinę filozoficzną, a metafizykę rozbija na różne 
metodologicznie dyscypliny. Tymczasem poznanie metafizyczne w teorii bytu rozpada się na 
poszczególne dyscypliny tylko ze względu na odrębny punkt wyjścia (osobny typ przedmiotu danych 
doświadczenia), a nie na sposób ostatecznej eksplanacji (i przedmiot formalny najbardziej 
teoretycznych tez)« (tamże, s. 76). W układzie dyscyplin filozoficznych nie wydziela się filozofii 
Boga (teodycei) jako odrębnej metafizyki szczegółowej, gdyż ani Bóg, ani doświadczenie Boga nie są 
dostępne w punkcie wyjścia badań metafizycznych (wyodrębnienie, z którym w praktyce się 
spotykamy, ma cele czysto dydaktyczne). W punkcie wyjścia metafizyka operuje doświadczeniem 
bytu jako bytu lub bytu spartykularyzowanego (bytu – poznania, bytu – człowieka, bytu – 
moralności, bytu – kultury, bytu – religii, bytu – sztuki, bytu – społeczeństwa [podkreślenie moje 
– M. M. T.] itd.). Z tej racji problematyka Absolutu (Boga) pojawia się jako ostateczna racja 
wyjaśniania metafizycznego i jako spełnienie racjonalnego i ostatecznościowego poznania świata osób
i rzeczy. Wyróżnia się natomiast, ze względu na odrębny punkt wyjścia, obok metafizyki ogólnej – 
metafizyki szczegółowe, takie jak: filozofię przyrody (ożywionej i nieożywionej), filozofię człowieka,
filozofię moralności (etykę indywidualną, gospodarczą i politykę) oraz filozofię kultury i sztuki 
(każda dyscyplina filozofii kultury, mająca za przedmiot działania i wytwory ludzkie, odwołuje się do 
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również osoby związane z filozofią realistyczną oraz etapy rozwoju realistycznej koncepcji
Lubelskiej Szkoły Filozoficznej17 i jest użyteczna dla pedagogiki.

Wypracowany przez tę szkolę filozoficzną realizm metafizyczny, moim zdaniem, jest
właściwą podstawą dla (realistycznych) teorii pedagogicznych, także dla realistycznej teorii
pedagogiki  kultury  i  realistycznej  teorii  pedagogiki  katolickiej.  Realistyczna  pedagogika
kultury zauważa błędy idealistycznej pedagogiki kultury, jaka od ponad stu lat dominuje w
postaci (idealistycznego) tzw. nurtu aksjologicznego w pedagogice kultury. W konsekwencji
oznacza to realistyczne spojrzenie w tym przypadku na problem samotności, bez zbędnego
dublowania rzeczywistości tworzonymi dodatkowo sztucznie tzw. ‘bytami’ aksjologicznymi
(‘wartościami’), które  de facto nie istnieją (w rzeczywistości), lecz tworzone są tylko jako

filozofii człowieka i do innych metafizyk szczegółowych). »Dyscypliny metafizyki szczegółowej – 
wyjaśnia Kamiński – aczkolwiek są samodzielne w punkcie wyjścia, zależą jednak strukturalnie od 
metafizyki ogólnej, bo odwołują się w swoim wyjaśnianiu ostatecznym również do jej tez. Odnosi się 
to także do aksjologii i filozofii kultury. Takie stanowisko pozwala zachować jedność wyjaśniania w 
całej teorii bytu bez popadnięcia w naturalizm filozoficzny« (tamże, s. 77). Odnośnie [do] relacji 
metafizyki ogólnej i metafizyk szczegółowych do nauk szczegółowych (matematyczno-
przyrodniczych) Kamiński wskazuje, że uprawiając metafizykę (ogólną i szczegółową) należy 
korzystać »z rezultatów odpowiednich nauk, lecz wyłącznie jako wyjściowej podstawy erudycyjnej, 
szczególnie w sposób negatywny, tj. dla determinacji własnego przedmiotu badań. Stanowisko takie 
nie neguje ani potrzeby (np. w inspirowaniu nowej problematyki naukowej), ani poznawczej wartości 
(np. dla przezwyciężenia agnostycyzmu parcjalnego) filozofii scjentystycznej, czyli filozofii typu 
epistemologicznego lub krytyczno-ontologicznego, obok teorii bytu jako filozofii typu 
metafizycznego. Atoli odrzuca metodologiczne łączenie tych sposobów uprawiania filozofii oraz 
nieodzowność pozametafizycznych filozofii dla naturalnego, niedogmatycznego filozofowania (od 
tego jest przecież metafilozofia), tudzież ostatecznego ugruntowania racjonalnych podstaw poglądu na
świat i filozoficznych założeń poznania naukowego. Szczególnie zaś wyklucza możliwość zastąpienia 
teorii bytu przez scjentystyczne typy filozofii« (tamże, s. 77–78). W tak sformułowanym programie 
l[ubelskiej]. sz[koły]. f[ilozoficznej]. został osiągnięty jednolity typ filozofowania, gdyż każda 
dziedzina filozoficznego poznania dotyczy tylko swoiście spartykularyzowanego jednego i tego 
samego przedmiotu metafizyki. Jest nim byt ujęty w aspekcie istnienia. Ostatecznie jedna jest tu także 
metoda badań. Różnice zarysowują się w tym, że podczas gdy na terenie metafizyki badamy ogólnie 
strukturę bytu, to w filozoficznych dyscyplinach szczegółowych bierzemy pod uwagę ważne z 
określonych względów dziedziny lub aspekty bytu realnego, np. społeczność ludzką lub strukturę 
materialną przedmiotu, lub twory kulturowe, lub ludzkie decyzje. W ten sposób wyodrębniają się takie
dyscypliny, jak filozofia społeczna, filozofia przyrody, filozofia kultury, etyka. Wolno przypuszczać, 
że z biegiem czasu, w zależności od nowych potrzeb poznawczych, pojawią się i inne specjalne 
dyscypliny filozoficzne (M. A. Krąpiec, Filozoficzna szkoła lubelska, s. 252). Filozoficzne ujęcie i 
wyjaśnienie bytów kategorialnych: człowieka, moralności, kultury, społeczności, sztuki czy religii 
dokonuje się na podstawie odrębnego od metafizyki doświadczenia, to jednak w wyjaśnianiu 
ostatecznościowym dyscypliny te sięgają do analogicznie pojętej metody wyjaśniania metafizycznego 
i posługują się pojęciami i prawami wypracowanymi w metafizyce. Gwarantuje to jedność i zborność 
wyjaśniania filozoficznego” (o. Andrzej Maryniarczyk SDB i o. Mieczysław A. Krąpiec OP, Lubelska 
Szkoła Filozoficzna, dz. cyt., adres internetowy: http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl
[dostęp: 02.11.2014]).

16 „Dzieje i dorobek naukowy lubelskiej szkoły filozoficznej. Realizacja programu szkoły. Na 
program szkoły, wypracowany od strony merytorycznej w głównej mierze przez Krąpca, składają się 
następujące elementy: 1) przedmiotowy sposób uprawiania filozofii, którą jest metafizyka ogólna i 
metafizyki szczegółowe; 2) historyzm, który zabezpiecza filozofowanie przed powracaniem do 
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intencjonalne  (hipotetyczne)  abstrakcje  w  podmiocie  (dodatkowe  konstrukty  myślowe,
intencjonalne subiektywnego podmiotu), a nie ma ich w rzeczywistości, w ujęciu rzeczowym,
przedmiotowym. Dlatego konsekwentnie autor artykułu zrezygnował z używania terminologii
„wartość”,  „wartościowy”,  „aksjologia”,  „aksjologiczny”  itd.  Nie  znaczy  to,  że  autor
niniejszego tekstu zrezygnował z używania języka, lecz tylko to, że używał ujęć właściwych
dla  określenia  rzeczywistości  (sądy  egzystencjalne).  Tzw.  „wartości”  nie  istnieją  w
rzeczywistości  jako  odrębne  byty  sui generis,  skoro  istnieją  tylko  byty  konkretne  w
konkretnych rzeczach, konkretnych osobach (realizm metafizyczny). 

starych błędów i ukazuje rozwój poznania filozoficznego; 3) świadomość autonomii metodologicznej, 
która pociąga za sobą potrzebę wypracowywania autonomicznych narzędzi metodologiczno-
logicznych dla metafizyki ogólnej i metafizyk szczegółowych; 4) posługiwanie się językiem 
zintegrowanym (uwzględniającym aspekt semantyczny, syntaktyczny i pragmatyczny), 
determinującym specyfikę poznania metafizycznego; 5) w dowodzeniu twierdzeń metafizycznych 
wykorzystanie metody wyjaśniania przedmiotowego (tzw. uniesprzeczniania) badanych faktów, 
zdarzeń czy procesów, przez wskazywanie takich realnych czynników, których odrzucenie pociąga za 
sobą negację wyjaśnianego faktu. W wyjaśnianiu tym dąży się do ukazywania podstaw uwalniania 
ludzkiego poznania i myślenia od absurdu i aprioryzmu dzięki wskazywaniu przedmiotowych racji 
(przyczyn) istnienia dla badanych faktów; 6) dostarczania filozoficznych narzędzi realistycznej 
interpretacji świata i człowieka oraz odsłanianie podstaw racjonalności ludzkiego poznania i działania.
Pogłębianie, rozwijanie i doprecyzowanie programu l[ubelskiej]. sz[koły]. f[ilozoficznej]. związane 
zostało instytucjonalnie z Zakładem Metafizyki, którym od początku kierował Krąpiec, on też był 
głównym animatorem podejmowania nowych dziedzin badań filozoficznych. Inne zakłady – Zakład 
Historii Filozofii, Zakład Etyki, Zakład Logiki i Teorii Poznania (obejmujące różne katedry) – 
włączały się w te prace. W ramach Zakładu Metafizyki, w momencie jego powstania (1956) zostały 
wyodrębnione dwie katedry: Katedra Metafizyki Ogólnej (kierowana przez M. A. Krąpca, a od 1997 
przez A. Maryniarczyka) i Katedra Metafizyki Szczegółowej (kierowanej przez S. Adamczyka). Z 
czasem z Zakładu Metafizyki wyłoniły się następne katedry metafizyk szczegółowych: I Katedra 
Metafizyki Szczegółowej (1969), przemianowana w 1970 na Katedrę Teorii Poznania i włączona do 
Zakładu Logiki i Teorii Poznania, Katedra Filozofii Boga i Religii (od 1973 kierowana przez Z. J. 
Zdybicką, a od 2002 przez P. Moskala); Katedra Filozofii Kultury (od 1991 z kierownikiem P. 
Jaroszyńskim); Katedra Filozofii Sztuki (od 1996 z kierownikiem H. Kieresiem), Katedra Filozofii 
Boga (od 2005 z kierownikiem W. Dłubaczem)” (o. Andrzej Maryniarczyk SDB i o. Mieczysław A. 
Krąpiec OP, Lubelska Szkoła Filozoficzna, dz. cyt., adres internetowy: 
http://www.ptta.pl/lsf/index.php?id=program&lang=pl [dostęp: 02.11.2014]).

17 „Etapy rozwoju szkoły. Dorobek filozoficzny szkoły realizował się na poszczególnych jej etapach, 
co wiązało się z angażowaniem się nowych ludzi i kolejnych pokoleń nowych uczniów włączających 
się w uprawianie filozofii realistycznej. Za pierwszy etap rozwoju szkoły można przyjąć lata 1950–
1966, w których formułował się program szkoły. Kolejne etapy to lata: 1967–1980 oraz 1981–2004 i 
następne, w których dochodzą – ale też odchodzą do innych ośrodków – kolejne pokolenia uczniów 
podejmujących badania w duchu programu szkoły. 1. Pierwszy etap to czas formowania się programu 
l[ubelskiej]. sz[koły]. f [ilozoficznej]. (M. A. Krąpiec, S. Swieżawski, J. Kalinowski, S. Kamiński, M. 
Kurdziałek, K. Wojtyła i pierwsi uczniowie (w większości są to uczniowie Krąpca): M. Gogacz, F. 
Wilczek, A. B. Stępień, M. Jaworski, W. Stróżewski, B. Dembowski, J. Z. Zdybicka, ks. S. 
Kowalczyk, S. Majdański, T. Kwiatkowski. Etap ten charakteryzuje jedność badawcza, widoczna 
praca zespołowa katedr i troska o rozwój metafizyk szczegółowych, co miało prowadzić do 
wypracowania jednolitej filozofii realistycznej z dobrym instrumentarium metodologiczno-logicznym.
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‘Samotność’ jako kategoria pojęciowa języka (w języku polskim występuje tu rdzeń:
‘samo’, czyli samo jedno coś, sam jeden ktoś) oznacza przeciwieństwo grupy, przeciwieństwo
wspólnoty, odnosi się do bytu pojedynczego, który jest ‘sam jeden’. 

‘Realistyczna pedagogika kultury’ (termin ten pochodzi od autora niniejszego tekstu)
jest  nurtem  pedagogicznym,  czerpiącym  z  filozofii  realizmu  metafizycznego,  będąc
alternatywą  dla  aksjologicznej  pedagogiki  kultury  (aksjologicznego  nurtu  pedagogiki
kultury). Termin ‘aksjologia’ (teoria wartości) bez konkretnego odniesienia do danej kultury,
w zasadzie nie znaczy nic konkretnego, bo ‘wartości’ nie istnieją jako odrębne byty. Podobnie
termin  ‘wartość’  jest  pojęciem  pustym,  pozbawionym  konkretności  (tak  samo  termin
‘aksjologiczny’).  ‘Wartość’  oznacza  w  języku  naturalnym,  potocznym,  zintegrowanym
‘dobro’,  a  ‘wartościowy’ natomiast  znaczy  ‘dobry’,  ‘odnoszący  się  do  dobra’.  Nie  ma
jakiejkolwiek potrzeby, aby dublować terminy ‘dobro’, ‘dobry’ w języku poprzez używanie
całkowicie zbędnych kategorii „wartość”, „wartościowy”. 

2. Samotność i nauki ją badające

Nauki  badające  problem  samotności  występują  zarówno  wśród  dyscyplin
humanistycznych (szczegółowych metafizyk humanistycznych), jak i dyscyplin społecznych
(szczegółowych  metafizyk  społecznych).  Nie  tylko  pedagogika  jako  nauka  szczegółowa
zajmuje  się  kwestiami  samotności  i  sposobami  jej  przezwyciężenia,  jeśli  zachodzi  taka
potrzeba.

‘Samotność’ jako motyw literatury pięknej jest od wieków obecna w kulturze narodów
Europy. Pojawia się m.in. w Biblii, w starożytnych eposach, mitach i bajkach, w legendach,
podaniach  oraz  arcydziełach  literatury,  tj.  w  liryce,  epice  i  dramacie  (poezji,  prozie,
dramacie).

Motyw Robinsona na bezludnej  wyspie  (w słynnej  książce  Daniela  Defoe)  jest  tu
wymownym  przedstawieniem-symbolem  samotności  wykreowanym  w  literaturze  pięknej.
Sto lat  samotności  Gabriela  Marqueza  czy  Wyspy bezludne  Waldemara Łysiaka18 to  tylko
przykłady na odzwierciedlenie samotności w licznych tekstach literatury pięknej w różnych
kulturach  literackich,  u  różnych  narodów.  Liczne  przykłady  bestsellerów  książkowych,
których motywem przewodnim jest samotność, świadczą tylko o społecznej ważności tego
tematu i warto owe przejawy wyrażania samotności w literaturze pięknej zauważyć, następnie
opisać, zanalizować i wyjaśnić ze zrozumieniem w innym miejscu od strony pedagogicznej,
tu tylko sygnalizując kwestie dla porządku, z powodu ograniczonych ram artykułu oraz z racji
syntetycznego,  ogólnego  ujęcia  zagadnienia  samotności  w  różnych  perspektywach
interdyscyplinarnych  (w  przypisach  podano  przykładowy  wykaz  publikacji  z  zakresu
literatury pięknej, traktującej o samotności)19.  Samotność dziecka i dorosłego w literaturze
pięknej  ma  swoje  różne  oblicza,  często  zaskakujące  swoimi  ciekawymi  ujęciami  od
niespotykanej strony codzienności (tzw. codziennego życia)20.

Samotność  (lub  osamotnienie21)  trafiła  do  sfery  popkultury,  obecna  jest  we
współczesnej kulturze masowej, ponadto stała się motywem licznych almanachów tekstów

Na Wydziale Filozofii nauczali jeszcze inni profesorowie – J. Iwanicki, W. Wąsik, K. Kłósak, F. 
Tokarz, F. Bednarski, A. Korcik – jednak nie włączali się oni bezpośrednio w prace formujące 
program filozofii realistycznej” (o. Andrzej Maryniarczyk SDB i o. Mieczysław A. Krąpiec OP, 
Lubelska Szkoła Filozoficzna, dz. cyt., adres internetowy: http://www.ptta.pl/lsf/index.php?
id=program&lang=pl [dostęp: 02.11.2014]).

18 Łysiak Waldemar, Wyspy bezludne, wyd. 2. uzup., Warszawa : Wydawnictwo Orgelbrandów, 1994.
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literackich  i  popularyzatorskich22,  rozmaitych  zbiorów  cytatów23 lub  poradników
praktycznych24 typu „jak żyć” (jak odnaleźć sens  życia  w samotności?  jak sobie radzić  z
samotnością?), co mieści się w szeroko rozumianej pedagogii społecznej25.

Samotność pojawia się jako wątek w Biblii oraz w wielu rozważaniach teologicznych
(zwłaszcza z zakresu biblistyki, mistyki, ascetyki oraz teologii rodziny). Samotność trafiła do
traktatów lub wypisów filozoficznych26, w tym – zajmują się tą problematyką poszczególne
działy  filozofii,  takie  jak:  antropologia  filozoficzna,  epistemologia,  etyka,  estetyka,
metafizyka (nauka o bycie), nadto zajmują się nią także szczegółowe poddziały filozofii, takie
jak:  filozofia  kultury,  filozofia  sztuki,  filozofia  literatury,  filozofia  języka,  filozofia
społeczna27 itd.  Samotność  jako  zagadnienie  naukowe (posiadające  dość  bogatą  literaturę
przedmiotu,  także  wydaną  w  Polsce)28 występuje  w  publikacjach  z  zakresu  dyscyplin
szczegółowych  (humanistycznych  lub  społecznych)29,  takich  jak  m.in.  np.  socjologia,
pedagogika,  nauka  o  rodzinie  (familiologia),  psychologia,  literaturoznawstwo,
kulturoznawstwo,  etnografia  (etnologia),  historia  oświaty  i  kultury,  historia  sztuki,
muzykologia, filmoznawstwo, teatrologia. medioznawstwo itd. 

19 Zob. np.: Thoreau Henry David, Walden, limited edition, Westport, CT : Easton Press, cop. 1975; Thoreau 
Henry David, Walden czyli życie w lesie, przekł., przedm. i oprac. przypisów Halina Cieplińska, wyd. 1., 
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991, wyd. 2., Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 1999, [wyd. 3.],
[Madryt] : Mediasat Group, 2005, wyd. 3 [właśc.: wyd. 4] Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2010, wyd. 3 dodr.
[właśc.: wyd. 5] Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2013, wyd. 3 dodr. [właśc. wyd. 6.] Poznań : Dom 
Wydawniczy Rebis, 2014; Skarga Barbara, Tercet metafizyczny, Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009; 
Literaturoznawcze studia dotyczące samotności, zob. np.: Nordius Janina, „I am myself alone” : solitude and 
transcendence in John Cowper Powys, Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, 1997, seria: Acta 
Universitatis Gothoburgensis. Gothenburg Studies in English, No. 67; Kenneth Eisold, Loneliness and 
communion : a study of Wordsworth’s thought and experience, Salzburg : Institut für Englische Sprache und 
Literatur, Universität Salzburg, 1973, Serie: Salzburg Studies in English Literature. Romantic Reassessment, No.
13; Barański Jarosław, Samotność i nostalgia : szkice z filozofii kultury, Wrocław : Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2000; Rek Janusz, Motyw samotności w polskiej epice literackiej i polskim 
filmie fabularnym lat 1956-1965 : wybrane zagadnienia, Łódź : ŁTN [Łódzkie Towarzystwo Naukowe], 1967, 
seria: „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe”, r. 21: 1967, nr 9; 
Kalinowska Maria, Mowa i milczenie : romantyczne antynomie samotności, Polska Akademia Nauk. Instytut 
Badań Literackich, Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989, seria: Historia Literatury, nr 46; Dybeł 
Katarzyna, Samotność w literaturze średniowiecznej Francji : literatura narracyjna XII-XIII wieku, Kraków : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009; Rozumieć cierpienie? : wokół myśli Jana Pawła II i pytań o 
przyszłość chrześcijaństwa : zbiór rozpraw, pod red. Dariusza Łukasiewicza, Marka K. Siwca i Sylwestra 
Warzyńskiego, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010; Motywy samotności i 
wspólnoty w dawnych literaturach romańskich : (Średniowiecze - Oświecenie), praca pod red. nauk. Doroty 
Szeligi i Ewy Żółkiewskiej, Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2010; Kisiel Joanna, 
Tropy samotności : o doświadczeniu egzystencji w poezji, Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011, seria: Prace 
Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2895; Ferguson Frances, Solitude and the sublime : 
romanticism and the aesthetics of individuation, New York ; London : Routledge, 1992; Literárne variácie 
samoty a osamelosti, (eds.) Zuzana Bariaková, Martina Kubealaková, Krakov : Spolok Slovákov v Pol'sku, 
2013; Bariaková Zuzana, Jakubík Heinrich, Kubealaková Martina, Samota a osamelost' : (vo vybraných textoch 
slovenskej umeleckej literatúry), Krakov : Spolok Slovákov v Pol'sku, 2013.

20 Samotność dziecka : zbiór wierszy laureatów Ogólnopolskiego Kongresu Poetyckiego, [wybór i 
red. Robert Orawski, Julia Broda,, ilustr. Szymon Broda], Skoczów : Miejski Dom Kultury, 2007; 
Bliskość i samotność : almanach, [red. Maria Suchecka], Wrocław ; Jelenia Góra : Stowarzyszenie W 
Cieniu Lipy Czarnoleskiej, 2013

21 Samotność i osamotnienie, [praca zbiorowa pod red. Marii Szyszkowskiej], Warszawa : Instytut 
Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988.
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Z  kolei  wśród  nauk  o  wychowaniu  kwestiami  samotności  zajmuje  się  nie  tylko
pedagogika  (samotność  dziecka,  w tym samotność  dziecka  sierocego30),  ale  i  hebagogika
(samotność  młodzieży),  andragogika  (samotność  człowieka  dorosłego31)  oraz  geriagogika
(samotność  człowieka  starszego).  Poza  tym  samotności  poświęcają  m.in.  swoją  uwagę
pedagogika specjalna i pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz resocjalizacja.

Ze względu na przedmiot  badania można by zaproponować tu następujący podział
nauk /  dyscyplin i  subdyscyplin zajmujących się problematyką samotności  i  osamotnienia
(systematyzuję i wprowadzam tu także terminologię w tym zakresie):
1) teologia samotności32, w tym m.in.:
a) biblistyka samotności (badająca motywy samotności w Biblii),

22 McDowell Josh, Wakefield Norm, Przyjaciel samotnych serc : [czyli Jak wygrać z samotnością], przekł. 
Piotr Grzelak, Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 1994; Balsam dla duszy samotnej czyli Opowieści o 
miłości ku pokrzepieniu dla samotnych, rozwiedzionych i owdowiałych zebrane i spisane przez Jacka Canfielda 
[et al.], przeł. Sebastian Musielak, Poznań : Rebis, 2001. 

23 Znów przyszła do mnie samotność, [wybór myśli: Robert Drabiec], Szczebrzeszyn : Wydawnictwo JUT, cop. 
2010, seria: Aniołek dla Ciebie, nr 6; Samotność : cytaty z całego świata, Sandomierz : Wydawnictwo 
Diecezjalne i Drukarnia, cop. 2011.

24 Samotność chciana i niechciana, [oprac. i red. Anna Matusiak], wyd. 1., Kraków : eSPe, 2002, wyd. 2. popr., 
Kraków : eSPe, 2009; Backus William, Backus Candace, Potrzebuję Ciebie!, wyd. 2., Lublin : Pojednanie, 2005;
Lake Tony, Samotność : jak sobie z nią radzić, Warszawa : "Książka i Wiedza", 1993; Colgrove Melba, 
Bloomfield Harold H., McWillimas Peter, Jak przeżyć utratę miłości, tł. Beata Moderska, Tadeusz Zysk, wiersze 
przeł. Marek Obarski, Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 1993 [tytuł oryginału: How to survive the loss of a 
love]; Wolf Doris, Pokonać samotność, przeł. [z niem.] Marek Szejka, Warszawa : Czytelnik, 1995; Furmanek 
Waldemar, Deficyt miłości, Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2012; Albisetti Valerio, Dobrodziejstwo 
samotności : tysiąc powodów, aby dobrze się poczuć ze sobą samym, [tłum. Marzena Radomska], Kielce : 
„Jedność”, 1999, seria: Psychologia dla Ciebie, nr 3, wyd. 2 zm. Kielce : „Jedność”, 2006; Pfeiffer [Peiffer] 
Vera, Pozytywnie o samotności, przekł. Izabela Bukojemska, Warszawa : Amber, cop. 1997; Osho, Miłość, 
wolność, samotność : nowe spojrzenie na związki między ludźmi, przeł. [z jęz. ang.] Bogusława Jurkevich, [wyd. 
1.], Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007, wyd. 2., Warszawa : Wydawnictwo Czarna 
Owca, 2011, wyd. 3., Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2013 [tytuł oryginału: Love, freedom and 
aloneness]; Grzywocz Krzysztof, Prusak Jacek, Pójdźcie na miejsce osobne... [dokument dźwiękowy], Kraków : 
Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, [2006?]; Rogowski Roman E., Tajemnica Bożych powołań : powołanie do 
życia w samotności, Warszawa : Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów Palabra, 2008, seria: Wiara i Życie : 
osobista katecheza dorosłych, nr 16; Abeln Reinhard, Kner Anton, Poszukaj samotnego : o dramacie 
osamotnienia i jego przezwyciężaniu, [przekł. Magdalena Muryn, Anita Ciuła], wyd. 1, Kraków : Tyniec – 
Wydawnictwo Benedyktynów, 1993, wyd. 2, przekł. Magdalena Żurawska, Kraków : Tyniec - Wydaw. 
Benedyktynów, 2002; Zawada Marian, Zaślubiny z samotnością : znaczenie milczenia, samotności i ukrycia w 
drodze do Boga, Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 1999; Hildebrand Alice, von~, Uszlachetnione 
cierpieniem : listy do wdowy, przeł. Grzegorz Grygiel, Poznań : Jerozolima : Drukarnia i Księgarnia św. 
Wojciecha, 2002; Nouwen Henri J. M., Z samotności : trzy medytacje o życiu chrześcijańskim, przeł. Krystyna 
Stankiewicz, przedm. Thomas Moore, Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2007 [tytuł oryginału: Out of 
solitude]; Warren Rick [Richard], Gdy życie stawia trudne pytania, [tł. Grażyna Kożusznik], Ustroń : Koinonia –
Wydawnictwo Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja”, 2006, wyd. 2 popr. Ustroń : Koinonia – Wydawnictwo 
Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja”, 2010 [tytuł oryginału: God’s answers to life’s difficult questions]; 
Meberg Marylin, Kobieta i utracona miłość, przeł. Tomasz Smierzchalski, Poznań : Wydawnictwo Polskiej 
Prowincji Dominikanów "W Drodze", 2009, seria: Psychologia i Wiara [tytuł oryginału: Love me, never leave 
me]; Jacyniak Aleksander, Kryzysy i samotność : klęska czy szansa? [dokument dźwiękowy], Kraków : 
Wydawnictwo WAM-Studio Inigo, [2011]; Grün Anselm, Cisza w rytmie życia : sztuka bycia samemu, przeł. 
Barbara Grunwald-Hajdasz, Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, 2014; 
Szkodoń Jan, Singiel : szczęście czy porażka [ilustr. obrazy pędzla Jana Szkodonia], Kraków : Wydawnictwo 
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b) mistyka samotności (badająca motywy samotności w mistyce, wśród mistyków, np. ‘noc
ciemna’ u mistyków),
c) ascetyka samotności (badająca motywy samotności wśród ascetów, anachoretów, rekluzów,
pustelników,  stylitów,  motywy  „pustyni”  duchowej,  „teologii  pustyni”  ducha,  ogołocenia
duchowego) itd. (nie wyczerpano tu przykładów dziedzin teologii, rzecz jasna),
2) filozofia samotności33, w tym:
a) metafizyka samotności (filozofia bytu samotnego),
b) antropologia samotności (filozofia człowieka samotnego)34,
c) epistemologia samotności (filozofia poznania samotności, człowieka samotnego),
d) etyka samotności (teoria czynów samotnych, badania samotności jako wartości etycznej,
jako wartości w życiu i działaniu),
e) estetyka samotności (teoria piękna samotności, badanie samotności w aspekcie piękna, jako
dobra w sztukach pięknych, literaturze35, muzyce itd.),
f)  metodologia  samotności  (metodologia  badań  nad  samotnością,  metodologia  badań  na
człowiekiem samotnym) itd.,

Petrus, cop. 2012; Maliński Mieczysław, Przewodnik po samotności, Kraków : Wydaw. WAM, 2002; 

25 Samotność : pustynia, osamotnienie, rozstanie, wolność, odpowiedzialność, dojrzałość, poradniki, 
Gdynia : Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe, 2013, seria: „Być dla 
Innych : Kwartalnik o Wychowaniu”, nr 4, 2013.

26 O samotności – o spotkaniu, wybrał Tadeusz Gadacz, Kraków : Wydawnictwo Znak, 1995, seria: 
Wypisy z Ksiąg Filozoficznych.

27 Waśkiewicz Andrzej, Obcy z wyboru : studium filozofii społecznej, Warszawa : Prószyński i S-ka, 
2008.

28 Bukowska Marzena, Zagadnienie samotności we współczesnej polskiej literaturze naukowej, 
Zakład Historii Oświaty i Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków : Wydawnictwo MCDN, 
2008.

29 Rembowski Józef, Samotność, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1992.

30 Olearczyk Teresa Ewa, Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej 
rodziny, Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 
2007; Prokosz Małgorzata, Choroba sieroca, Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010,

31 Dubas Elżbieta, Edukacja dorosłych w sytuacji samotności, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 
2000; Kruczyński Wojciech, Wirus samotności, [przedm. Janusza L. Wiśniewskiego], [wyd. 1.], Warszawa : 
Prószyński i S-ka, cop. 2005, [wyd. 2.] Warszawa : Prószyński Media, [2010]; 

32 Merton Thomas, Myśli o samotności ; Chleb Żywy, tłum. Felicja Zielińska, Kraków : Znak, 1975.

33 Zimmermann Johann Georg, Ueber die Einsamkeit, Bd. 1 – Bd. 4, mit einer Einladung hrsg., von Paul 
Heinemann, Hildesheim [etc.] : Olms-Weidmann, 2008; 

34 Filipiak Marian, Pytania o sprawy ludzkie, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej, 2013.
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3) socjologia samotności (badająca osoby samotne w społeczności, w kontekście społecznym,
np.  osoby  bezżenne,  niezamężne,  rozwiedzione,  owdowiałe,  opuszczone,  żyjące  w
separacji)36,
4)  pedagogika  samotności37 (pedagogika  jest  tu  rozumiana  szerzej,  jako  zespół  nauk  o
wychowaniu), w tym działy:
a) pedagogika samotności (tu pedagogika jest rozumiana węziej, jako nauka o wychowaniu
dziecka, badająca np. samotność dziecka38),
b) hebagogika samotności (badająca samotność młodzieży39),
c) andragogika samotności (badająca samotność dorosłych),
d) geriagogika samotności (badająca samotność osób starszych)40.
Poza tym w naukach o wychowaniu trzeba wyróżnić takie subdyscypliny (działy) jak:

35 Froment-Meurice Marc, Solitudes : de Rimbaud á Heidegger, [1], Paris : Galilée, 1989 [tytuł oryginału franc.:
Solitudes].

36 Kaufmann Franz-Xavier, Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem : 
Untersuchungen zu einer Wertidee hochdifferenziertier Gesellschaften, [1. Auflage], Stuttgart : 
Ferdinand Enke Verlag, 1970, Serie: Soziologische Gegenwartsfragen ; N. F. Nr 31; 2. umgearb. 
Auflage, Stuttgart : Ferdinand Enke Verlag, 1973; Kryzys postindustrialny: interpretacje, prognozy : 
perspektywa europejska, red. Piotr Mazurkiewicz, Krzysztof Wielecki, Centrum Europejskie 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa : Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2007;

37 Pawłowska Róża, Jundziłł Elżbieta, Pedagogika człowieka samotnego, [wyd. 1.], Gdańsk : Gdańska Wyższa 
Szkoła Humanistyczna, 2000, [wyd. 2], Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2006; Orzelska 
Julita, W stronę pedagogiki samotności : inspiracje Thomasem Mertonem, Toruń : Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2011; Samotność : rzeczywistość czy fikcja? : praca zbiorowa, pod red. Jana Zimnego, [Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie], Katedra Pedagogiki Katolickiej, Stalowa Wola : [Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Katedra Pedagogiki Katolickiej], 2013;

38 Łopatkowa Maria, Samotność dziecka, wyd. 1., Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
1983, wyd. 2., Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989; Biała Jolanta, Samotność 
dziecka polskiego na progu XXI wieku. Loneliness of the Polish child at the turn of the 21st century, 
Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2012. Seria: Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej. Works of Holy 
Cross University, nr 153; 

39 Dołęga Zofia, Samotność młodzieży : analiza teoretyczna i studia empiryczne, Katowice : Wydaw. 
UŚ, 2003, seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nr 2070; Wasilewska 
Katarzyna Maria, Samotność młodzieży, Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły 
Wyższej, 2010; Tożsamość i samotność : komentarze młodego pokolenia, red. nauk. Wojciech Józef 
Burszta, Piotr Majewski, Elżbieta Anna Sekuła, Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej „Academica”, cop. 2011; Kleszcz Magdalena, Łączyk Małgorzata, Młodzież 
licealna wobec wartości, samotności i pasji, [wyd. 1.], Kraków : Impuls ; Katowice : Uniwersytet 
Śląski, 2012, wyd. 2. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013; 

40 Wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku lokalnym, pod red. Renaty 
Wielgos-Struck i Michała Matlęgi, [Uniwersytet Rzeszowski. Podyplomowe Studia Organizacji 
Pomocy Społecznej], Rzeszów : [AWR Atrium], 2011;
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e) familiologia samotności (badająca samotność dzieci41 / młodzieży / dorosłych w rodzinie
oraz samotność /  osamotnienie rodzin jako takich w środowisku, nadto np.  zjawisko tzw.
singlizmu42),
f) pedagogika specjalna samotności – w tym: 
—  oligofrenopedagogika  samotności  (badająca  samotność  dzieci  /  młodzieży  /  dorosłych
intelektualnie niepełnosprawnych), 
—  tyflopedagogika  samotności  (badająca  samotność  dzieci  /  młodzieży  /  dorosłych
niewidomych, ociemniałych i niedowidzących), 
—  surdopedagogika  samotności  (badająca  samotność  dzieci  /  młodzieży  /  dorosłych
głuchych, głuchoniemych, ogłuchłych i niedosłyszących),
g) resocjalizacja samotności (badająca samotność dzieci / młodzieży / dorosłych osób, które
przywraca  się  społeczności  poprzez  ponowną  socjalizację,  wychowanie  dla  społeczności,
dotyczy to m.in. więźniów, aresztantów, osób przebywających w tzw. domach poprawczych
itd.),
h)  praca  socjalna  z  osobami  samotnymi  (wykluczonymi  ze  społeczności,
zmarginalizowanymi, bezrobotnymi, bezdomnymi itd.43),
i)  społeczna  pedagogika  samotności  (badająca  osoby samotne  w społeczności  w aspekcie
wychowania,  kształcenia,  opieki,  tzn.  badająca przyczyny braku więzi  społecznych wśród
osób samotnych itd.),
j)  pedagogika  kultury  samotności  (badające  samotność  w  kulturze,  w  tym  np.  sposoby
animacji społeczno-kulturalnej wśród osób samotnych, kulturę samotności, tzw. ‘aksjologię’
samotności44),
k) pedagogika sztuki samotności (badająca np. wpływ przedstawień samotności w sztuce na
człowieka, w tym teoria wychowania przez sztukę wykorzystująca motyw samotności45),

41 Izdebska Jadwiga, Dziecko osamotnione w rodzinie : kontekst pedagogiczny, Białystok : Trans 
Humana, 2004; Gawęcka Mirosława, Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej, [wyd. 1], 
Toruń : Wydawnictwo MADO, cop. 2004, [wyd. 2] Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2005; Cudak 
Sławomir, Wybrane aspekty wewnątrzrodzinnych uwarunkowań osamotnienia dziecka, Łódź : 
Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2014, seria: Studia i Monografie – Społeczna Akademia 
Nauk w Łodzi, nr 49; 

42 Ruszkiewicz Dorota, Życie w pojedynkę : ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów?, Łódź : 
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008; Żurek Aldona, Single : żyjąc w 
pojedynkę, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008, seria: 
Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 555; Szkodoń Jan, Singiel : 
szczęście czy porażka, Kraków : Wydawnictwo Petrus, cop. 2012; Singlizm : nowy styl życia w 
ponowoczesnym świecie, pod red. nauk. Katarzyny Lidii Kuklińskiej, Warszawa : Collegium Civitas : 
Wydawnictwo Trio, 2013; 

43 Ansay Pierre, La ville des solidarités : exclusion, ghettos et insécurites : bâtir la ville sociale de 
demain, préf d’Eric Buyssens, Bruxelles : EVO, 1999, cop. 2000.

44 Gajda Janusz, Wartości w życiu człowieka : prawda, miłość, samotność, Lublin : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.

45 Samotność oswojona przez sztukę : pedagogiczne rozważania i doświadczenia, pod red. Mirosławy 
Zalewskiej-Pawlak, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.
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5)  psychologia  samotności  (badająca  samotność  w  kontekście  indywidualnym  [jaźni]46 i
społecznym  od  strony  zasad  działania  psychiki  ludzkiej47),  w  tym  psychopedagogika
samotności48, psychoterapia samotności (i autopsychoterapia samotności49),
6)  literaturoznawstwo  samotności  (badające  motywy  samotności  w  literaturze  pięknej)  i
językoznawstwo samotności (badające obrazy samotności w języku50),
7)  kulturoznawstwo  samotności,  badające  samotność  jako  motyw  (lub  przejaw)
rzeczywistości obecny w danej kulturze,
8) etnografia samotności (etnologia samotności) badająca zagadnienie samotności wśród ludu,
9) historiografia samotności (historia idei samotności, historia kultury samotności, np. historia
kobiet samotnych51), 
10)  historiografia  sztuki  samotności  (historia  plastycznych  przedstawień  samotności  w
malarstwie, rzeźbie, grafice itd.),
11)  muzykologia  samotności  (badająca  historię  odzwierciedleń  samotności  w  utworach
muzycznych, wokalnych, instrumentalnych lub wokalno-instrumentalnych),
12) filmoznawstwo samotności (badające historię motywu samotności w filmach w filmach
kinowych i telewizyjnych, historia kina samotności, kino samotności)52, 
13) teatrologia samotności (badająca historię motywu samotności w teatrze, w dramacie, teatr
samotności, dramat samotności),
14) medioznawstwo samotności (badające historię motywu samotności w mass mediach, tj.
zagadnienie  samotności  obecne  w  mediach  tradycyjnych:  gazetach,  czasopismach,  radiu,
telewizji,  jak  i  w  nowszych  mediach  elektronicznych,  tj.  np.  w  internecie:  mass  media
samotności [mass media dla samotnych], radio samotności [radio dla samotnych], telewizja

46 Storr Anthony, Samotność : powrót do jaźni, przeł. Jerzy Prokopiuk i Przemysław Jan Sieradzan, 
Warszawa : Wydawnictwo W. A. B., 2010 [tytuł oryginału: Solitude].

47 Palus Katarzyna, Wybrane psychologiczne uwarunkowania braku partnera życiowego w okresie 
wczesnej dorosłości, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza, 2010, seria: Doktoraty Wydziału Nauk Społecznych UAM.

48 Przeciw samotności, red. Jolanta Twardowska-Rajewska, Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 
2005, seria: Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 126.

49 Szubert Baja, Autoterapia samotności, Tolkmicko : Wydawnictwo Radwan, 2011.

50 Sobstyl Katarzyna, Samotność i jej obrazy w języku, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, 2013.

51 Kuklo Cezary, Kobieta samotna w społeczeństwie miejskim u schyłku Rzeczypospolitej szlacheckiej
: studium demograficzno-społeczne, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 1998; 
Chlebowska Agnieszka, „Stare panny”, wdowy i rozwiedzione : samotne szlachcianki w Prusach w 
latach 1815-1914 na przykładzie prowincji Pomorze, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012; 

52 Rek Janusz, Motyw samotności w polskiej epice literackiej i polskim filmie fabularnym lat 1956-
1965 : wybrane zagadnienia, Łódź : ŁTN [Łódzkie Towarzystwo Naukowe], 1967, seria: 
„Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe”, r. 21: 1967, 
nr 9.
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samotności [telewizja dla samotnych], internet samotności [internet dla samotnych, samotność
w internecie]) itd.

Samotność stała się zagadnieniem badawczym tak wielu różnych nauk teologicznych,
filozoficznych,  społecznych,  humanistycznych  (w  tym  –  historiograficznych),  że  można
mówić  o  interdyscyplinarności53 jej  ujęć  (np.  filozoficzno-psychologicznych54).  Samotność
ujmują zarówno nauki idiograficzne, jak i nomotetyczne [i noetyczne zarazem]; bada się ją w
przekroju  synchronicznym  i  diachronicznym;  z  perspektywy  różnorodnych  metodologii
naukowych,  takich  jak  np.  historiograficzna  metoda  analizy  dokumentów  źródłowych,
istotnościowa  metoda  analizy  fenomenologicznej,  metoda  obserwacji  uczestniczącej,
ilościowa  metoda  statystyczno-demograficzna,  jakościowe  metody  komunikacyjne
(strukturalistyczne, funkcjonalistyczne), literaturoznawcze (np. kontekstowa analiza tekstów
literackich), językoznawcze (analiza leksemów) itd.

3. Samotność człowieka (osoby ludzkiej)

Proponuję  następującą  definicję  rzeczową  oraz  istotnościowe  rozumienie  ogólne
problematyki samotności.  Samotność osoby ludzkiej  (indywidualnego człowieka,  jednostki
ludzkiej) jest to bycie (istnienie) pojedyncze, osobne, bycie samemu (bycie samej), bycie w
sytuacji  pozbawienia  relacji  interpersonalnych  (międzyosobowych,  międzyludzkich).
Samotność  może  mieć  charakter  trwały  (samotność  właściwa,  trwała)  lub  nietrwały
(samotność czasowa, utożsamiana niekiedy z tzw. osamotnieniem, ze swej istoty nietrwałym,
czasowym). Człowiek samotny to ktoś pozbawiony trwałych relacji (trwałych więzi) z innymi
ludźmi. Człowiek osamotniony to ktoś pozbawiony czasowo (sytuacyjnie) relacji (więzi) z
innymi ludźmi.

Ponieważ w człowieku w klasycznym ujęciu wyróżniamy trzy zasadnicze władze: 1)
rozum, 2) wolę, 3) uczucia, zatem samotność (i osamotnienie zarazem) należy odnieść do
tych  trzech  zasadniczych  aspektów  człowieczych  (rozumnego,  wolicjonalnego  i
uczuciowego),  które  stanowią  o  możliwości  nawiązania  relacji  interpersonalnych  (więzi
międzyludzkich).  Poniżej  przedstawiono  propozycję  podziału  i  rozumienia  samotności  /
osamotnienia w tych trzech istotnych aspektach ludzkich:

1)  A)  W aspekcie  rozumnym –  ‘samotność’ jest  trwałym pozbawieniem  relacji
intelektualnych (rozumnych) pomiędzy danym człowiekiem (osobą ludzką) a innymi ludźmi
(innymi osobami). 

1) B) W aspekcie  rozumnym z kolei ‘osamotnienie’ jest  czasowym pozbawieniem
relacji intelektualnych (rozumnych) pomiędzy danym człowiekiem (osobą ludzką) a innymi
ludźmi (innymi osobami).

2) A) W aspekcie  wolicjonalnym – ‘samotność’ jest  trwałym pozbawieniem  woli
relacji (trwałym pozbawieniem relacji wolicjonalnych) pomiędzy danym człowiekiem (osobą
ludzką) a innymi ludźmi (innymi osobami).

2)  B)  W  aspekcie  wolicjonalnym z  kolei  ‘osamotnienie’ jest  czasowym
pozbawieniem  woli  relacji  (czasowym  pozbawieniem  relacji  wolicjonalnych)  pomiędzy
danym człowiekiem (osobą ludzką) a innymi ludźmi (innymi osobami).

53 Zrozumieć samotność : studium interdyscyplinarne, pod red. Piotra Domerackiego, Włodzimierza 
Tyburskiego, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006, dokument dostęp on-line; adres 
internetowy: http://www.nukat.edu.pl/nukat/icov/zz2007901316.jpg [dostęp: 01.11.2014].

54 McGraw John G., Samotność : studium psychologiczne i filozoficzne, [tł. z jęz.. ang. Andrzej 
Hankała], Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2000.

27

http://www.nukat.edu.pl/nukat/icov/zz2007901316.jpg


3) A) W aspekcie  uczuciowym –  ‘samotność’ jest  trwałym pozbawieniem relacji
uczuciowych (i/lub emocjonalnych) pomiędzy danym człowiekiem (osobą ludzką) a innymi
ludźmi (innymi osobami).

3) B) W aspekcie uczuciowym z kolei ‘osamotnienie’ jest czasowym pozbawieniem
relacji  uczuciowych (i/lub emocjonalnych) pomiędzy danym człowiekiem (osobą ludzką) a
innymi ludźmi (innymi osobami).

Bez  uwzględnienia  wszystkich  powyższych  (trzech)  podstawowych  aspektów
człowieczeństwa  (rozumu,  woli,  uczuć)  –  wszelkie  ujęcia  zagadnienia  samotności  (i
osamotnienia)  są  niepełne,  fragmentaryczne,  cząstkowe,  redukcjonistyczne,  zatem
nieadekwatne  do  rzeczywistości  ludzkiej  (rozumno-wolicjonalnie-uczuciowej).  Często
spotykane  ujęcia  popularne,  obecnie  także  internecie  (np.  w  tzw.  Wikipedii  –  definicja
samotności  /  osamotnienia  oraz  ich  szczegółowe  opisy)  redukują  samotność  (lub
osamotnienie)  do  wymiaru  uczuciowego,  emocjonalnego  („stan  emocjonalny”,  „zjawisko
subiektywnie odczuwane”. „zerwanie więzi emocjonalnej”, „poczucie samotności”, „poczucie
osamotnienia”, „istota tego uczucia”), pomijając na ogół wymiar rozumny i wolicjonalny (co
jest  błędem  poznawczym).  Świadczy  to  o  redukcjonizmie  i  nieadekwatności  tego  typu
fragmentarycznych ujęć do całości rzeczywistości ludzkiej. Brak aspektu rozumu i aspektu
woli  domaga się  uzupełnienia  owego niepełnego (wyłącznie  jakoby tylko  ‘uczuciowego’)
ujęcia samotności. Oto przykład ujęcia jednostronnego, zawężonego, redukcjonistycznego:

„Samotność –  zjawisko  subiektywnie  odczuwane,  stan  emocjonalny  człowieka
wynikający najczęściej z braku pozytywnych relacji z innymi osobami. Często ma wydźwięk
negatywny.  (...)  Samotność funkcjonuje w wymiarze temporalnym (czasowym):  może być
chroniczna,  albo  występować  przejściowo,  w  chwilach  zerwania  więzi  emocjonalnej  (w
warunkach straty bliskiej osoby). Człowiek może doświadczać krótkich, chwilowych stanów
samotności, pomimo posiadania adekwatnych związków z innymi ludźmi. (...) Bliskoznaczne
z poczuciem samotności jest  poczucie osamotnienia. Wymienia się co najmniej dwie formy
osamotnienia:  sytuacyjno-losowe  i  temperamentalno-charakterologiczne  (może  wynikać  z
braku odpowiednich relacji w okresie socjalizacji lub doświadczonego wówczas odrzucenia).
Wyróżnienie  w  samotności  aspektu  osamotnienia,  pozwala  na  oczyszczenie  istoty  tego
uczucia z pozostałości, jakie wiążą je z drugim człowiekiem”55. 

Autor  niniejszego  artykułu  proponuje  uzupełnienie  jednostronnej  koncepcji
(emocjonalno-uczuciowej)  o  wielostronne  ujęcie  –  o  co  najmniej  dodatkowe  dwie
perspektywy:  wolicjonalne  i  rozumowe  (jak  opisano  wyżej).  Rozum,  wola  i  uczucia
rozumiane są tu jako ogólne, zasadnicze aspekty ludzkiej duchowości. Nie znaczy to jednak,
że  nie  należy  uwzględniać  innych  kategorii  szczegółowych  —  takich,  jak  np.  pamięć,
wyobraźnia  itd.  Stąd  można by pisać  w konsekwencji  o  takich  pochodnych,  przydatnych
kategoriach jak np. ‘pamięć samotności’ obecna u poszczególnych osób i w poszczególnych
dziełach  kultury,  ‘wyobraźnia  samotności’  pojawiająca  się  u  poszczególnych  ludzi  i  w
licznych dziełach literatury pięknej itd.

4. Samotność rodziny

Rodzina  jest  wspólnotą  międzyludzką  związaną  więzami  cielesnymi  (tzw.  ‘więzy
krwi”)  i  duchowymi  oraz  relacjami  wynikającymi  z  odpowiedniej  pozycji  wewnątrz  tej
wspólnoty (mąż, żona, dzieci, brat, siostra, wnuki, wnuczki, dziadkowie, babcie, rodzeństwo,
kuzynostwo,  wujostwo,  stryjostwo  itd.).  Istnieje  rodzina  bliższa  (zstępni  i  wstępni  oraz
rodzeństwo)  i  rodzina  dalsza  (kuzynostwo,  stryjostwo,  wujostwo,  dalsze  pokrewieństwo i
powinowactwo  itd.).  O  pozycji  danego  członka  w  rodzinie  decyduje  nie  tylko  jego

55 http://pl.wikipedia.org/wiki/Samotno%C5%9B%C4%87

28



umiejscowienie  na  odpowiednim  poziomie  drzewa  genealogicznego,  ale  także  –  relacje
interpersonalne z innymi osobami wewnątrz owej wspólnoty (rodzinnej).

Wyróżnić zatem można: I.) samotność trwałą (lub czasowe osamotnienie) w rodzinie
(w ramach jednej rodziny) oraz II.) samotność trwałą (lub czasowe osamotnienie) rodziny
względem innych rodzin (szerzej:  względem innych wspólnot:  społeczności  lokalnej  lub
plemienia / narodu).

Ad I.)
Samotność trwała (lub czasowe osamotnienie) człowieka w rodzinie (danej osoby w

ramach jednej rodziny) można określić następująco:
1)  A)  W aspekcie  rozumnym –  ‘samotność’ jest  trwałym pozbawieniem  relacji

intelektualnych  (rozumnych)  pomiędzy  danym  człowiekiem  (osobą  ludzką)  a  innymi
członkami danej rodziny (innymi osobami w ramach jednej rodziny). 

1) B) W aspekcie  rozumnym z kolei ‘osamotnienie’ jest  czasowym pozbawieniem
relacji intelektualnych (rozumnych) pomiędzy danym człowiekiem (osobą ludzką) a innymi
osobami z danej rodziny (innymi członkami rodziny).

2) A) W aspekcie  wolicjonalnym – ‘samotność’ jest  trwałym pozbawieniem  woli
relacji (trwałym pozbawieniem relacji wolicjonalnych) pomiędzy danym człowiekiem (osobą
ludzką) z danej rodziny a innymi członkami tej rodziny (innymi osobami z rodziny).

2)  B)  W  aspekcie  wolicjonalnym z  kolei  ‘osamotnienie’ jest  czasowym
pozbawieniem  woli  relacji  (czasowym  pozbawieniem  relacji  wolicjonalnych)  pomiędzy
danym  człowiekiem  (osobą  ludzką)  a  innymi  członkami  rodziny  (innymi  osobami  danej
rodziny).

3)  A) W aspekcie  uczuciowym –  ‘samotność’ jest  trwałym pozbawieniem relacji
uczuciowych (i/lub  emocjonalnych) pomiędzy danym człowiekiem (osobą ludzką) z danej
rodziny a innymi ludźmi (innymi osobami) z tejże rodziny.

3) B) W aspekcie uczuciowym z kolei ‘osamotnienie’ jest czasowym pozbawieniem
relacji  uczuciowych (i/lub emocjonalnych) pomiędzy danym człowiekiem (osobą ludzką) z
danej rodziny a innymi ludźmi (innymi osobami), członkami tejże rodziny.

Ponieważ w niniejszym tekście mowa o schemacie ogólnym (zarysowaniu podziałów
rzeczowych)  ujęcia  samotności  /  osamotnienia,  zatem  nie  wgłębiam  się  w  szczegółową
problematykę.

Ad II.)
Proponuję  także  poniższy  schemat  ujęcia  samotności  rodziny w  relacji  do  innych

rodzin.  Samotność  trwałą  (lub  czasowe osamotnienie)  rodziny  względem innych  rodzin
(szerzej: względem innych wspólnot: społeczności lokalnej lub plemienia / narodu) można
określić następująco:

1)  A)  W aspekcie  rozumnym –  ‘samotność’ jest  trwałym pozbawieniem  relacji
intelektualnych (rozumnych) pomiędzy daną rodziną (wspólnotą ludzką) a innymi rodzinami
(innymi wspólnotami). 

1) B) W aspekcie  rozumnym z kolei ‘osamotnienie’ jest  czasowym pozbawieniem
relacji  intelektualnych  (rozumnych)  pomiędzy  daną  rodziną  (wspólnotą  ludzką)  a  innymi
rodzinami (innymi wspólnotami).

2) A) W aspekcie  wolicjonalnym – ‘samotność’ jest  trwałym pozbawieniem  woli
relacji  (trwałym pozbawieniem relacji  wolicjonalnych)  pomiędzy daną rodziną (wspólnotą
ludzką) a innymi rodzinami (innymi wspólnotami).

2)  B)  W  aspekcie  wolicjonalnym z  kolei  ‘osamotnienie’ jest  czasowym
pozbawieniem woli relacji (czasowym pozbawieniem relacji wolicjonalnych) pomiędzy daną
rodziną (wspólnotą ludzką) a innymi rodzinami (innymi wspólnotami).
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3) A) W aspekcie  uczuciowym –  ‘samotność’ jest  trwałym pozbawieniem relacji
uczuciowych (i/lub  emocjonalnych) pomiędzy daną rodziną (wspólnotą ludzką) a innymi
rodzinami (innymi wspólnotami).

3) B) W aspekcie uczuciowym z kolei ‘osamotnienie’ jest czasowym pozbawieniem
relacji  uczuciowych (i/lub  emocjonalnych)  pomiędzy daną  rodziną  (wspólnotą  ludzką)  a
innymi rodzinami (innymi wspólnotami).

Tu  mowa  jest  o  ‘samotności  rodzinnej’  (‘samotności  rodzin’)  lub  osamotnieniu
rodzinnym’ lub ‘osamotnieniu rodzin’ względem innych rodzin i wspólnot, ale także może to
się analogicznie odnosić do samotności / osamotnienia tychże rodzin względem innych osób
(nie  tworzących  rodzin).  Sytuacja  samotności  rodzinnej  itd.  ma  miejsce  np.  podczas
emigracji,  kiedy pojawia  się  brak  więzi  z  innymi  rodzinami  i  wspólnotami  w diasporze.
Analogicznie mowa jest także o relacjach członków rodziny pomiędzy sobą (np. dziecka i
rodziców), przy czym kiedy analizuje się samotność wewnątrz rodziny, mamy do czynienia ze
schematem samotności osoby ludzkiej  (pojedynczej,  osobnej,  jedynej,  np.  jedynakowi czy
jedynaczce,  ale  nie  tylko  im).  Także  rodziny imigrantów na  obcej  ziemi,  odizolowane w
„rodzinnej” diasporze mogły odczuwać samotność wśród (językowo, kulturowo, religijnie,
narodowościowo) obcej sobie, miejscowej społeczności, w której się nie asymilowały.

5. Samotność narodu

Proponuję także poniższy schemat ujęcia samotności (lub osamotnienia) narodu, które
to zagadnienie nie było dotąd poruszane. Poniższe, zaproponowane rozumienie owej kwestii
jest takie oto:

1)  A) W aspekcie  rozumnym –  ‘samotność’ narodu jest  trwałym pozbawieniem
relacji  intelektualnych  (rozumnych)  pomiędzy  danym  narodem  (kulturową  wspólnotą
narodową,  osobami  danej  narodowej  wspólnoty  kulturowej)  a  innymi  narodami  (innymi
wspólnotami narodowymi, osobami innych narodowych wspólnot kulturowych). 

1)  B)  W  aspekcie  rozumnym z  kolei  ‘osamotnienie’  narodu jest  czasowym
pozbawieniem  relacji  intelektualnych  (rozumnych)  pomiędzy  danym  narodem  (kulturową
wspólnotą narodową, osobami danej narodowej wspólnoty kulturowej) a innymi narodami
(innymi wspólnotami narodowymi, osobami innych narodowych wspólnot kulturowych).

2) A) W aspekcie wolicjonalnym – ‘samotność’  narodu jest trwałym pozbawieniem
woli relacji  (trwałym  pozbawieniem  relacji  wolicjonalnych)  pomiędzy  danym  narodem
(kulturową wspólnotą narodową, osobami danej narodowej wspólnoty kulturowej) a innymi
narodami  (innymi  wspólnotami  narodowymi,  osobami  innych,  narodowych  wspólnot
kulturowych), np. mowa o relacjach narodów sąsiednich.

2)  B)  W aspekcie  wolicjonalnym z  kolei  ‘osamotnienie’ narodu jest  czasowym
pozbawieniem  woli  relacji  (czasowym  pozbawieniem  relacji  wolicjonalnych)  pomiędzy
danym  narodem  (kulturową  wspólnotą  narodową,  osobami  danej  narodowej  wspólnoty
kulturowej)  a  innymi  narodami  (innymi  wspólnotami  narodowymi,  osobami  innych
narodowych wspólnot kulturowych), np. dotyczy to narodów sąsiednich.

3) A) W aspekcie  uczuciowym – ‘samotność’ narodu jest  trwałym pozbawieniem
relacji uczuciowych (i/lub emocjonalnych) pomiędzy danym narodem (kulturową wspólnotą
narodową,  osobami  danej  narodowej  wspólnoty  kulturowej)  a  innymi  narodami  (innymi
wspólnotami narodowymi, osobami innych narodowych wspólnot kulturowych), np. narodów
sąsiednich.

3)  B)  W  aspekcie  uczuciowym z  kolei  ‘osamotnienie’  narodu jest  czasowym
pozbawieniem  relacji  uczuciowych (i/lub  emocjonalnych)  pomiędzy  danym  narodem
(kulturową wspólnotą narodową, osobami danej narodowej wspólnoty kulturowej) a innymi
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narodami  (innymi  wspólnotami  narodowymi,  osobami  innych  narodowych  wspólnot
kulturowych).

Nie wnikam tu w szczegółowe przyczyny braku owych relacji, ale schemat ogólny ma
to do siebie, że obejmuje wszystkie szczegółowe przypadki np. danej klasy, kategorii, rodzaju,
gatunku. Narody izolowane, zamknięte poprzez zewnętrzne warunki (jak to miało miejsce w
okresie  totalitaryzmu)  mogły /  mogą  doświadczać  samotności,  w  odizolowaniu  od  reszty
świata (np.  naród kubański na żyjący na wyspie opanowanej  przez komunistyczny reżim,
podobnie naród koreański w komunistycznej Korei, odcięty juiż ponad pół wieku realnie od
relacjami z resztą świata przez komunistyczną juntę).

6. Samotność rodzaju ludzkiego

Znane  są  literackie  ujęcia  samotności  człowieka  w  kosmosie  typu  ‘Robinsonowie
kosmosu’,  (ludzie  mieszkający  niejako  na  ‘bezludnej  wyspie  wszechświata’ jako  jedyny
rodzaj  duchowo-cielesnych  istot  rozumnych  sui  generis).  Człowiek  (ludzkość)  ma  wokół
siebie inne istoty: z jednej strony – Boga (ponad sobą jako Stwórcę wszechrzeczy i rodzaju
ludzkiego)  i  –  z  drugiej  strony  –  wszelkie  zwierzęta  jako  stworzenia  żywotne.  Poniżej
rozpatrzono hipotetyczny schemat ogólny odnoszący się do rodzaju ludzkiego jako całości
(wszystkich ludzi  na Ziemi).  W zasadzie nie  rozpatrywano hipotetycznej  kwestii  istnienia
innych istot rozumnych (stworzonych istot żywych, materialnych-i-duchowych) w kosmosie
poza  rodzajem  ludzkim (bo  na  istnienie  takowych  innych  cywilizacji  pozaludzkich  brak
realnych dowodów).  Zakłada  się  tu,  że rodzaj  ludzki  jest  jedynym gatunkiem żywotnym,
stworzonym (żyjącym, istniejącym materialnie i duchowo zarazem) w kosmosie.

1)  A)  W  aspekcie  rozumnym –  ‘samotność’  rodzaju  ludzkiego jest  trwałym
pozbawieniem  relacji  intelektualnych  (rozumnych)  pomiędzy  całym  rodzajem  ludzkim
(wspólnotą narodów, wszystkimi osobami tworzącymi rodzaj ludzki w całości jako wspólnotę
wspólnot) a innymi istotami (innymi wspólnotami nie przynależącymi do rodzaju ludzkiego).
W szczególności mowa tu o Bogu (wspólnocie Trojga Osób w Jednym – Istocie istniejącej
realnie)  oraz  o  wszystkich  gatunkach  zwierząt  (istotach  żywych  na  Ziemi  niebędących
ludźmi).

1)  B)  W  aspekcie  rozumnym z  kolei  ‘osamotnienie’ rodzaju  ludzkiego jest
czasowym pozbawieniem  relacji  intelektualnych  (rozumnych)  pomiędzy  całym  rodzajem
ludzkim (wspólnotą narodów, wszystkimi osobami tworzącymi rodzaj ludzki w całości jako
wspólnotę wspólnot narodowych) a innymi istotami (innymi wspólnotami nie przynależącymi
do rodzaju ludzkiego). W szczególności mowa tu o Bogu (wspólnocie Trojga Osób w Jednym
– Istocie istniejącej realnie) oraz o wszystkich gatunkach zwierząt (istotach żywych na Ziemi
niebędących ludźmi).

2) A) W aspekcie  wolicjonalnym –  ‘samotność’ rodzaju ludzkiego jest  trwałym
pozbawieniem woli relacji (trwałym pozbawieniem relacji wolicjonalnych) pomiędzy całym
rodzajem ludzkim (wspólnotą  narodów,  wszystkimi  osobami  tworzącymi  rodzaj  ludzki  w
całości jako wspólnotę wspólnot narodowych) a innymi istotami (innymi wspólnotami nie
przynależącymi do rodzaju ludzkiego). W szczególności mowa tu o Bogu (wspólnocie Trojga
Osób w Jednym – Istocie istniejącej realnie) oraz o wszystkich gatunkach zwierząt (istotach
żywych na Ziemi niebędących ludźmi).

2)  B)  W aspekcie  wolicjonalnym z  kolei  ‘osamotnienie’ rodzaju  ludzkiego jest
czasowym pozbawieniem  woli  relacji  (czasowym  pozbawieniem  relacji  wolicjonalnych)
pomiędzy całym rodzajem ludzkim (wspólnotą narodów, wszystkimi  osobami  tworzącymi
rodzaj  ludzki  w całości  jako wspólnotę wspólnot  narodowych) a  innymi istotami  (innymi
wspólnotami nie przynależącymi do rodzaju ludzkiego). W szczególności mowa tu o Bogu

31



(wspólnocie Trojga Osób w Jednym – Istocie istniejącej realnie) oraz o wszystkich gatunkach
zwierząt (istotach żywych na Ziemi niebędących ludźmi).

3)  A)  W aspekcie  uczuciowym –  ‘samotność’ rodzaju  ludzkiego jest  trwałym
pozbawieniem  relacji  uczuciowych (i/lub  emocjonalnych)  pomiędzy  całym  rodzajem
ludzkim (wspólnotą narodów, wszystkimi osobami tworzącymi rodzaj ludzki w całości jako
wspólnotę wspólnot narodowych) a innymi istotami (innymi wspólnotami nie przynależącymi
do rodzaju ludzkiego). W szczególności mowa tu o Bogu (wspólnocie Trojga Osób w Jednym
– Istocie istniejącej realnie) oraz o wszystkich gatunkach zwierząt (istotami żywych na Ziemi
niebędących ludźmi).

3)  B)  W  aspekcie  uczuciowym z  kolei  ‘osamotnienie’ rodzaju  ludzkiego jest
czasowym pozbawieniem  relacji  uczuciowych (i/lub  emocjonalnych)  pomiędzy  całym
rodzajem ludzkim (wspólnotą  narodów,  wszystkimi  osobami  tworzącymi  rodzaj  ludzki  w
całości jako wspólnotę wspólnot narodowych) a innymi istotami (innymi wspólnotami nie
przynależącymi do rodzaju ludzkiego). W szczególności mowa tu o Bogu (wspólnocie Trojga
Osób w Jednym – Istocie istniejącej realnie) oraz o wszystkich gatunkach zwierząt (istotach
żywych na Ziemi niebędących ludźmi).

Autor nie wnika tu w kwestie szczegółowe, które mieszczą się w podanym ogólnym
schemacie. Samotność rodzaju ludzkiego wynika z ludzkiej osobności, pojedynczości gatunku
ludzkiego w kosmosie, gdzie jak dotąd, nie ma jakichkolwiek realnych dowodów na to, że nie
jesteśmy sami  we  wszechświecie  (brak  dowodów  przekonujących  na  to,  że  istnieją  tzw.
cywilizacje pozaziemskie,  które w zasadzie kreowane są w literaturze  science fiction,  a  z
rachunku prawdopodobieństwa nic realnie nie wynika, żeby miały jakoby istnieć).

7. Samotność aktualna – samotność potencjalna

Schemat  powyższy  wymagałby  analizy  szczegółowej  (dotyczącej  ‘samotności’)  w
kategoriach  aktualny  –  potencjalny  (możnościowy).  Ten  Arystotelesowsko-Tomaszowy
podział  na  aspekty  istnienia  (aktualność  –  potencjalność  [możność  i  akt])  jest  tu  także
właściwy  (samotność  aktualna  –  samotność  potencjalna,  osamotnienie  aktualne  –
osamotnienie potencjalne). Ujęcie potencjalnościowo-aktualnościowe (możność i akt) może
być odniesione zarówno do osób, jak i do rodzin (wspólnot rodzinnych), ponadto do narodów
(rodziny rodzin) i rodzaju ludzkiego (wspólnoty wspólnot).

Można zatem wyróżnić odpowiednio następujące pary kategorii:
a) samotność aktualna osoby ludzkiej – samotność potencjalna osoby ludzkiej, osamotnienie
aktualne osoby ludzkiej – osamotnienie potencjalne (niezaktualizowane) osoby ludzkiej,
b)  samotność  aktualna  rodziny  –  samotność  potencjalna  (niezaktualizowana)  rodziny,
osamotnienie aktualne rodziny – osamotnienie potencjalne (niezaktualizowane) rodziny,
c)  samotność  aktualna  narodu  –  samotność  potencjalna  (niezaktualizowana)  narodu,
osamotnienie aktualne narodu – osamotnienie potencjalne (niezaktualizowane) narodu,
d)  samotność  aktualna  ludzkości  –  samotność  potencjalna  (niezaktualizowana)  ludzkości
(rodzaju  ludzkiego),  osamotnienie  aktualne  ludzkości  (rodzaju  ludzkiego)  –  osamotnienie
potencjalne (niezaktualizowane) ludzkości (rodzaju ludzkiego).

Powyższe  podziały  nie  są  tylko  czysto  hipotetyczne,  lecz  mają  potwierdzenie
historyczne.  Np.  we  wrześniu  1939  r.  Naród  Polski  osamotniony,  stawiał  czoła  dwom
najeźdźcom (Rosji Sowieckiej – ZSRS i Niemcom – III Rzeszy Niemieckiej) przy biernej
postawie  swoich  („papierowych”)  sojuszników:  Anglii,  Francji  i  Rumunii.  Było  to
osamotnienie  zaktualizowane  wówczas.  Po  upływie  trzech  ćwierci  wieku  od  tamtej
niemiecko-rosyjskiej agresji na Polskę, usłyszeliśmy zapewnienie Prezydenta USA, że Polska
(Naród Polski) już nigdy „nie będzie sama” (co należy rozumieć: Naród Polski nie będzie
samotny, nie będzie osamotniony wobec innych narodów sąsiednich w razie ich agresji na
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nasz kraj). Tak zapewniał Polaków Prezydent USA na początku czerwca 2014 r. w Warszawie
na  Placu  Zamkowym56.  W  chwili  obecnej  realne  osamotnienie  Narodu  Polskiego  może
nastąpić jednak w razie braku działań Polaków i kolejnych „papierowych” sojuszników Polski
wobec potencjalnie realnego zagrożenia wojennego ze strony Rosji (nie jest to wykluczone)57.
Aspekt  politologiczny  osamotnienia  konkretnych  narodów  w  danym  czasie  warto  jednak
uwzględniać jako aktualny przykład przy analizie samotności / osamotnienia w ogóle jako
zjawiska społecznego.

 
8. Samotność w świetle czterech rodzajów przyczyn (formalnej, materialnej, sprawczej i
celowej)

Samotność  i  osamotnienie  mają  różne  oblicza.  W  ujęciu  realistycznym  pytamy:
dlaczego? Pytanie o przyczynę samotności wymaga odpowiedzi konkretnej na przykładach.
Ponieważ  przyczyny  w  klasycznym,  Arystotelesowsko-Tomaszowym  ujęciu  dzielą  się  na
cztery  rodzaje:  a)  formalną,  b)  materialną,  c)  sprawczą  oraz  d)  celową,  zatem w  duchu
klasycznej  filozofii  realistycznej  (realizmu  metafizycznego)  w  odniesieniu  do  przyczyn
samotności  można wyróżnić cztery:  a)  przyczynę formalną samotności  (lub osamotnienia)
[formę, kształt  owej samotności / osamotnienia],  b) przyczynę materialną samotności (lub
osamotnienia)  [materię,  treść  materialną  owej  samotności  /  osamotnienia],  c)  przyczynę
sprawczą  samotności  (lub  osamotnienia)  [sprawcę],  d)  przyczynę  celową  samotności  lub
osamotnienia. W ten sposób porządkuje się systematycznie przyczyny zaistnienia samotności
(osamotnienia).

Przyczyna formalna samotności jest to, inaczej mówiąc, forma samotności. Przyczyna
materialna  samotności  to,  innymi  słowy,  materia  samotności,  treść  owej  samotności.
Przyczyna sprawcza samotności to jest  sprawca (sprawczyni, sprawcy, sprawczynie),  czyli
ktoś (osoba,  inna wspólnota jako sprawca zbiorowy),  kto spowodował lub coś (rzecz),  co
spowodowało, że ktoś inny stał się samotnym (że jakaś osoba / rodzina / nacja stała samotną).
Sprawca może być indywidualny (zły człowiek, który pozbawił życia rodziców dziecka, które
przez to stało się samotne jako sierota), albo zbiorowy (np. armia niemiecka – Wehrmacht czy
policja niemiecka Gestapo lub SS, zabijając masowo Polaków w czasie II wojny, sprawiły, że
wiele dzieci i dorosłych stało się samotnymi jako odpowiednio – sieroty [dzieci], wdowy i
wdowcy [dorośli] etc.). 

Przyczyna  celowa  to  jest,  inaczej  ujmując,  cel,  dla  którego  np.  ktoś  staje  się
samotnym.  Przykładowo:  ktoś  wybiera  z  powodów  religijnych  bycie  samotnikiem-
pustelnikiem  (anachoretą),  aby  poświęcić  swoje  życie  Bogu  (cel:  bliższe,  duchowe
zjednoczenie  z  Bogiem  poprzez  dobrowolne  odizolowanie  się  od  zgiełku  materialnego
świata). Doświadczenie pustyni staje się tu celem dla lepszego poznania i uświęcenia samego

56 Mówił to tam, w tym samym miejscu, gdzie dnia 29 października 1611 r. odbył się hołd ruski (nie 
mylić z hołdem pruskim) i gdzie car Rosji Wasyl Szujski na kolanach klęczał przed królem Polski 
Zygmuntem III Wazą i całował jego stopę, zapewniając pod przysięgą, że Rosja już nigdy pierwsza 
nie zaatakuje Polski (a w rzeczywistości Polska stała się obiektem ataku Rosji wielokrotnie w ciągu 
minionych stuleci i do dziś jest uważana w oficjalnej doktrynie rosyjskiej jako leżąca w rosyjskiej 
strefie wpływów).

57 Kilka  lat  temu  armia  rosyjska  tuż  przy  naszych  granicach  ćwiczyła  atak  nuklearny  na  Warszawę,  a
obserwatorami tych ćwiczeń byli polscy oficerowie wysłani tam oficjalnie przez Wojsko Polskie. Czy powtórzy
się sytuacja osamotnienia Narodu Polskiego jak to było w 1939 r. – tego nie wiemy obecnie na początku XXI w.
Skoro wątek osamotnienia Polski pojawia się w oficjalnym przemówieniu Prezydenta USA w Polsce (Anno
Domini 2014), to znaczy, że został on dostrzeżony przez polityków amerykańskich jako ważny.
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siebie (cel poznawczy i moralny) i Boga (cel religijny). Samotność z powodów estetycznych
(artystycznych) wybierana jest przez niektórych artystów dla stworzenia lepszego dzieła (w
izolacji od zgiełku świata, jak czynił  to np. chory na astmę Marcel Proust, piszący swoje
arcydzieło  –  cykl  książek  W  poszukiwaniu  utraconego  czasu).  Tu  przyczyny:  formalna,
materialna,  sprawcza i  celowa umożliwiają  precyzyjnie  dotarcie  do  właściwych aspektów
genezy  samotności  u  danego  człowieka,  rodziny,  narodu  i  ludzkości.  Rzecz  jasna,  w
niniejszym  tekście  podano  tylko  ogólny  schemat,  który  może  być  przydatny  do  analizy
szczegółowej  problematyki  samotności  i  nie  tylko  jej  w  naukach  humanistycznych  i
społecznych.

9. Samotność w świetle koncepcji S. Kunowskiego (bios, ethos, agos, los)

Kwestia przyczyny samotności (np. dlaczego jakaś osoba lub wspólnota jest samotna
lub osamotniona?) domaga się naświetlenia w perspektywie pedagogicznej koncepcji,  jaką
jest niewątpliwie ujęcie Stefana Kunowskiego, pedagoga kultury. Co prawda, autor ów nie
reprezentował  nigdy  perspektywy  realistycznej  metafizyki  w  wychowaniu,  nie  był
współtwórcą Lubelskiej  Szkoły Filozoficznej, choć pracował na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim, ale cztery elementy szczegółowe (cztery czynniki wychowania: bios, ethos, agos,
los) istotne dla wychowania. Owe cztery czynniki (przyczyny i / lub warunki) odniesione do
samotności lub osamotnienia – wyjaśniają wiele kwestii szczegółowych.
a) bios (grec. βίος życie58) – sfera życia; tu należy umieścić przyczyny biologiczne samotności
lub osamotnienia (np., w wypadku osoby ludzkiej – mogą to być: jedynactwo w rodzinie,
śmierć współmałżonka – stan wdowieństwa, śmierć rodziców – sieroctwo dziecka lub śmierć
jednego  z  rodziców –  półsieroctwo  dziecka,  śmierć  wszystkich  bliskich  osób  u  kogoś  w
rodzinie); 
b)  ethos  (grec.  έ ος  –  zwyczaj,  obyczaj,  przyzwyczajenieϑ 59 albo  ή ος  –  m.in.  obyczaj,ϑ
zwyczaj, usposobienie, charakter, moralna postawa, moralny charakter, sposób postępowania,
bycia,  zachowanie  się,  odbicie  charakteru,  skłonność,  właściwość,  cecha,  rodzaj,  takt60) –
sfera  moralności  (woli,  sumienia);  tu  należy  umieścić  wszelkie  (wewnętrzne)  przyczyny
moralne  (etyczne)  samotności  lub  osamotnienia,  tj.  przyczyny  obyczajowe,  zwyczajowe,
wynikające z przyzwyczajenia, usposobienia, moralnej postawy, ze sposobu zachowania się i
sposobu bycia, ze skłonności, właściwości, cech i rodzaju, taktu i (moralnego) charakteru,
czyli  przyczyny charakterologiczne  (dotyczące woli)  –  samotności  lub  osamotnienia,  np.
wybory moralne człowieka, m. in. wybór moralny bycia pustelnikiem, rekluzem, samotnym
mnichem-anachoretą dla wyższego celu moralnego (religijnego); 

58 Greckie βίος [bios] „1. życie, sposób, tryb życia, 2. życie biologiczne, 3. czas trwania życia, 4. 
środki do życia, żywność, mienie, majątek (...), 5. świat, 6. życiorys, biografia” – wg Słownik grecko-
polski. Na podstawie słownika Zygmunta Węclewskiego opracował Oktawiusz Jurewicz, tom 1, 
Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2000, s. 149.

59 Greckie έ ος [éthos] to „1. zwyczaj, obyczaj, uzus, (...), 2. przyzwyczajenie (...)” – wg ϑ Słownik 
grecko-polski..., dz. cyt., s. 256.

60 Greckie ή ος  [héthos] „1. miejsce pobytu, zamieszkania, plur. siedziby, mieszkania, legowiska; ϑ
stanowisko, 2. obyczaj, zwyczaj, 3. usposobienie, charakter, moralna postawa, moralny charakter, 4. 
sposób postępowania, bycia, zachowanie się, 5. odbicie charakteru, 6. rola dramatyczna, 7. natura 
(zwierząt), skłonność, 8. właściwość, cecha, rodzaj, 9. takt (...)” – wg Słownik grecko-polski..., dz. 
cyt., s. 430.

34



c) agos (grec. άγως, współczesny neologizm utworzony od grec. άγω [ago], m.in. prowadzę,
wprowadzam, uprawiam, wychowuję, kieruję, dowodzę, interpretuję, rozpowszechniam61)  –
sfera kultury / wychowania (wzorczości, prowadzenia przez nauczycieli / kierowania przez
mistrzów itd.); tu należy umieścić (szeroko rozumiane) przyczyny kulturowe / wychowawcze
samotności  lub  osamotnienia,  wywodzące  się  z  zastanych  wzorców  zachowania  i
interpretacji,  np.  jeśli  dana  kultura  ma  określone  prawo  i  to  prawo  przewiduje  karę
przymusowej izolacji od społeczności (więzienia) za popełnione, określone, złe czyny (np.
morderstwa, gwałty, rabunki, oszustwa itd.), to samotność (samotność więźnia odbywającego
karę  dożywocia)  lub  osamotnienie  (osamotnienie  więźnia  odbywającego  karę  czasową,
niedożywotnią) wynika z konsekwencji łamania przez daną osobę ludzką określonych zasad
kulturowych, przyjętych w danej kulturze jako prawo stanowione;
d)  los  – z jednej strony – rozumiany indeterministycznie jako sfera niezależna od danego
człowieka,  przypadkowa,  okazjonalna  przyczyna  (w zasadzie  zewnętrzna)  samotności  lub
osamotnienia (np. wojna, która wybucha i pozbawia życia rodziców dziecka, które przez to
staje się sierotą i żyje w samotności); z drugiej strony – los rozumiany jest deterministycznie
jako  konsekwencja  podjętych,  określonych  zachowań  własnych,  determinujących  taki  lub
inny  rezultat  u  danej  osoby  (sam  ów  człowiek  jest  sprawcą  własnej  samotności,  jest
„kowalem własnego losu”, np. ktoś celowo nie ożenił się i celowo nie ma przyjaciół, w życiu
pozostaje sam, stąd bierze się jego samotność i ‘taki jest jego los’).

Ponieważ,  jak  wspomniano,  w  klasycznej  filozofii  przyczyny  dzielą  się  na  cztery
rodzaje: a) formalną, b) materialną, c) sprawczą oraz d) celową, zatem w duchu klasycznej
filozofii realistycznej (realizmu metafizycznego) w odniesieniu do innych czterech kategorii
sfer przyczyn (lub uwarunkowań) samotności / osamotnienia (bios, ethos, agos, los), można
wyróżnić  zatem  cztery  po  cztery  rodzaje  przyczyn  (razem:  szesnaście  aspektów
uszeregowanych cztery po cztery): 
A) przyczynę formalną samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) bios, formalną przyczynę życiową (biologiczną) [formę życia w samotności],
2)  ethos,  formalną  przyczynę  moralną  (etyczną,  wewnętrzną)  [formę  życia  moralnego  w
samotności],
3) agos, formalną przyczynę kulturową (wychowawczą) [formę życia kulturalnego, kulturową
formę wychowania w (do) samotności],
4)  los,  formalną  przyczynę  losową  (np.  niezdeterminowaną,  sytuacyjną,  okazjonalną,
zewnętrzną) [formę sytuacji zewnętrznej, niezależnej, prowadzącej do samotności albo wręcz
przeciwnie – zdeterminowaną – wynikającą z powziętych decyzji człowieka];
B) przyczynę materialną samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) bios, materialną przyczynę życiową (biologiczną) [materię życia, treść życia w samotności]
2)  ethos,  materialną  przyczynę  moralną  (etyczną,  wewnętrzną)  [materię  życia  moralnego,
treść życia moralnego w samotności]
3)  agos,  materialną  przyczynę  kulturową  (wychowawczą)  [materię  życia  kulturalnego,
kulturową treść wychowania w (do) samotności],

61 Greckie άγω [ágo] – oznacza: „1. prowadzić, wozić, przyprowadzać, wprowadzić, sprowadzić, 
przynosić, przywieźć, zabrać, unosić, roznosić, rozpowszechniać, wieść, 2. dowodzić, przewodzić, 3, 
przyciągać, 4. sprawiać, 5. odnosić coś do czegoś, poczytywać za coś, 6. obchodzić, 7. przestrzegać, 
zachowywać,  8. spędzać (czas), 9. powziąć, żywic, 10. traktować, mieć kogoś za coś, 11. cenić, 12. 
pozyskać” , Słownik grecko-polski..., dz. cyt., s. 8. Z kolei greckie άγωγή [ágogé] – oznacza: „1. 
przewóz, transport, wiezienie, prowadzenie, sprowadzanie, 2. kierowanie, wychowanie, 3. marsz 
(wojska), 4. uprawa, hodowla, 5. leczenie, 6. interpretacja, 7. szkoła filozoficzna, 8. tempo (w 
muzyce)” (tamże, s. 8). 
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4)  los,  materialną  przyczynę  losową  (niezderminowaną,  nieprzewidzianą,  sytuacyjną,
okazjonalną,  zewnętrzną)  [materię  sytuacji  zewnętrznej,  treść  owej  sytuacji  niezależnej,
prowadzącej  do  samotności  albo  wręcz  przeciwnie  –  zdeterminowaną  –  wynikającą  z
powziętych decyzji człowieka];
C) przyczynę sprawczą samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) bios, sprawczą przyczynę życiową (biologiczną) [sprawstwo życia w samotności],
2)  ethos,  sprawczą przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną) [sprawstwo życia moralnego,
sprawstwo życia moralnego w samotności],
3)  agos,  sprawczą  przyczynę  kulturową  (wychowawczą)  [sprawstwo  życia  kulturalnego,
kulturowe sprawstwo wychowania w (do) samotności],
4)  los,  sprawczą  przyczynę  losową  (niezdeterminowaną,  sytuacyjną,  okazjonalną,
zewnętrzną)  [sprawstwo  sytuacji  zewnętrznej,  sprawstwo  owej  sytuacji  niezależnej,
prowadzącej  do  samotności  albo  wręcz  przeciwnie  –  zdeterminowaną  –  wynikającą  z
powziętych decyzji człowieka, kiedy on sam jest sprawcą własnego losu];
D) przyczynę celową samotności (lub osamotnienia), w tym: 
1) bios, celową przyczynę życiową (biologiczną) [cel życia w samotności];
2)  ethos,  celową przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną) [cel życia moralnego, cel życia
moralnego w samotności],
3) agos, celową przyczynę kulturową (wychowawczą) [cel życia kulturalnego, kulturowy cel
wychowania w (do) samotności],
4)  los, celową przyczynę losową (niezdeterminowaną, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną)
[cel  sytuacji  zewnętrznej,  cel  zaistnienia  owej  sytuacji  niezależnej,  prowadzącej  do
samotności  albo  wręcz  przeciwnie  –  zdeterminowaną –  wynikającą  z  powziętych  decyzji
człowieka w jakimś celu].

W ten sposób porządkuje się,  jeszcze precyzyjniej,  jeszcze bardziej  systematycznie
przyczyny zaistnienia samotności (lub osamotnienia).  To samo (jak podział  przedstawiony
wyżej) dodatkowo można uszczegółowić i przedstawić z uwzględnieniem aktu i możności
(podział przyczyn ten sam, jak wyżej, ale podzielono każdą z nich na dwa aspekty – aspekt
możnościowy (potencjalny) i aspekt aktowy (aktualny).

Otrzymujemy w konsekwencji aż 32 przyczyny szczegółowe (16 wyżej wymienionych
ujmowanych  –  raz  jako  akt  (aspekt  aktualny),  a  innym  razem  –  jako  możność  (aspekt
potencjalny, możnościowy). Dla porządku wywodu rozpisana to jeszcze bardziej szczegółowo
poniżej:
A) przyczynę formalną samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) bios, formalną przyczynę życiową (biologiczną) [formę życia w samotności],
–  potencjalną  (możnościową), formalną  przyczynę  życiową  (biologiczną)  [formę  życia  w
samotności],
–  aktualną  (zaktualizowaną), formalną  przyczynę  życiową  (biologiczną)  [formę  życia  w
samotności],
2)  ethos,  formalną  przyczynę  moralną  (etyczną,  wewnętrzną)  [formę  życia  moralnego  w
samotności],
–  potencjalną  (możnościową)  formalną  przyczynę  moralną  (etyczną,  wewnętrzną)  [formę
życia moralnego w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) formalną przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną) [formę życia
moralnego w samotności],
3) agos, formalną przyczynę kulturową (wychowawczą) [formę życia kulturalnego, kulturową
formę wychowania w (do) samotności],
– potencjalną (możnościową) formalną przyczynę kulturową (wychowawczą) [formę życia
kulturalnego, kulturową formę wychowania w (do) samotności],
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–  aktualną  (zaktualizowaną)  formalną  przyczynę  kulturową (wychowawczą)  [formę  życia
kulturalnego, kulturową formę wychowania w (do) samotności],
4)  los,  formalną  przyczynę  losową  (niezdeterminowaną,  nieprzewidzianą,  sytuacyjną,
okazjonalną,  zewnętrzną)  [formę  sytuacji  zewnętrznej,  niezależnej,  prowadzącej  do
samotności  albo  wręcz  przeciwnie  –  zdeterminowaną –  wynikającą  z  powziętych  decyzji
człowieka];
– potencjalną (możnościową) formalną przyczynę losową (niezdeterminowaną, sytuacyjną,
okazjonalną,  zewnętrzną)  [formę  sytuacji  zewnętrznej,  niezależnej,  prowadzącej  do
samotności  albo  wręcz  przeciwnie  –  zdeterminowaną –  wynikającą  z  powziętych  decyzji
człowieka];
–  aktualną  (zaktualizowaną)  formalną  przyczynę  losową  (niezdeterminowaną,  sytuacyjną,
okazjonalną,  zewnętrzną)  [formę  sytuacji  zewnętrznej,  niezależnej,  prowadzącej  do
samotności  albo  wręcz  przeciwnie  –  zdeterminowaną –  wynikającą  z  powziętych  decyzji
człowieka];
B) przyczynę materialną samotności (lub osamotnienia), w tym:
1)  bios,  materialną  przyczynę  życiową  (biologiczną)  [materię  życia,  treść  życia  w
samotności],
–  potencjalną  (możnościową)  materialną  przyczynę  życiową  (biologiczną)  [materię  życia,
treść życia w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) materialną przyczynę życiową (biologiczną) [materię życia, treść
życia w samotności],
2)  ethos,  materialną  przyczynę  moralną  (etyczną,  wewnętrzną)  [materię  życia  moralnego,
treść życia moralnego w samotności],
– potencjalną (możnościową) materialną przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną) [materię
życia moralnego, treść życia moralnego w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) materialną przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną) [materię
życia moralnego, treść życia moralnego w samotności],
3)  agos,  materialną  przyczynę  kulturową  (wychowawczą)  [materię  życia  kulturalnego,
kulturową treść wychowania w (do) samotności],
– potencjalną (możnościową) materialną przyczynę kulturową (wychowawczą) [materię życia
kulturalnego, kulturową treść wychowania w (do) samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) materialną przyczynę kulturową (wychowawczą) [materię życia
kulturalnego, kulturową treść wychowania w (do) samotności],
4)  los,  materialną  przyczynę  losową  (niezdeterminowaną,  sytuacyjną,  okazjonalną,
zewnętrzną) [materię sytuacji zewnętrznej, treść owej sytuacji niezależnej, prowadzącej do
samotności  albo  wręcz  przeciwnie  –  zdeterminowaną  –  wynikającą  z  materii,  treści,
powziętych decyzji człowieka],
– potencjalną (możnościową) materialną przyczynę losową (niezdeterminowaną, sytuacyjną,
okazjonalną,  zewnętrzną)  [materię  sytuacji  zewnętrznej,  treść  owej  sytuacji  niezależnej,
prowadzącej  do  samotności  albo  wręcz  przeciwnie  –  zdeterminowaną  –  wynikającą  z
powziętych decyzji człowieka],
– aktualną (zaktualizowaną) materialną przyczynę losową (niezdeterminowaną, sytuacyjną,
okazjonalną,  zewnętrzną)  [materię  sytuacji  zewnętrznej,  treść  owej  sytuacji  niezależnej,
prowadzącej  do  samotności  albo  wręcz  przeciwnie  –  zdeterminowaną  –  wynikającą  z
powziętych decyzji człowieka],
C) przyczynę sprawczą samotności (lub osamotnienia), w tym:
1) bios, sprawczą przyczynę życiową (biologiczną) [sprawstwo życia w samotności],
– potencjalną (możnościową) sprawczą przyczynę życiową (biologiczną) [sprawstwo życia w
samotności],
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– aktualną (zaktualizowaną) sprawczą przyczynę życiową (biologiczną) [sprawstwo życia w
samotności],
2)  ethos,  sprawczą przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną) [sprawstwo życia moralnego,
sprawstwo życia moralnego w samotności],
– potencjalną (możnościową) sprawczą przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną) [sprawstwo
życia moralnego, sprawstwo życia moralnego w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) sprawczą przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną) [sprawstwo
życia moralnego, sprawstwo życia moralnego w samotności],
3)  agos,  sprawczą  przyczynę  kulturową  (wychowawczą)  [sprawstwo  życia  kulturalnego,
kulturowe sprawstwo wychowania w (do) samotności],
–  potencjalną  (możnościową)  sprawczą  przyczynę  kulturową (wychowawczą)  [sprawstwo
życia kulturalnego, kulturowe sprawstwo wychowania w (do) samotności],
–  aktualną  (zaktualizowaną)  sprawczą  przyczynę  kulturową  (wychowawczą)  [sprawstwo
życia kulturalnego, kulturowe sprawstwo wychowania w (do) samotności],
4)  los,  sprawczą  przyczynę  losową  (niezdeterminowaną,  sytuacyjną,  okazjonalną,
zewnętrzną)  [sprawstwo  sytuacji  zewnętrznej,  sprawstwo  owej  sytuacji  niezależnej,
prowadzącej  do  samotności  albo  wręcz  przeciwnie  –  zdeterminowaną  –  wynikającą  z
powziętych decyzji człowieka],
– potencjalną (możnościową) sprawczą przyczynę losową (niezdeterminowaną, sytuacyjną,
okazjonalną,  zewnętrzną)  [sprawstwo  sytuacji  zewnętrznej,  sprawstwo  owej  sytuacji
niezależnej,  prowadzącej  do  samotności  albo  wręcz  przeciwnie  –  zdeterminowaną  –
wynikającą z powziętych decyzji człowieka],
–  aktualną  (zaktualizowaną)  sprawczą  przyczynę  losową (niezdeterminowaną,  sytuacyjną,
okazjonalną,  zewnętrzną)  [sprawstwo  sytuacji  zewnętrznej,  sprawstwo  owej  sytuacji
niezależnej,  prowadzącej  do  samotności  albo  wręcz  przeciwnie  –  zdeterminowaną  –
wynikającą z powziętych decyzji człowieka],
D) przyczynę celową samotności (lub osamotnienia), w tym: 
1) bios, celową przyczynę życiową (biologiczną) [cel życia w samotności],
–  potencjalną  (możnościową)  celową  przyczynę  życiową  (biologiczną)  [cel  życia  w
samotności],
–  aktualną  (zaktualizowaną)  celową  przyczynę  życiową  (biologiczną)  [cel  życia  w
samotności],
2)  ethos,  celową przyczynę moralną (etyczną, wewnętrzną) [cel życia moralnego, cel życia
moralnego w samotności],
– potencjalną (możnościową) celową przyczynę moralną (etyczną,  wewnętrzną) [cel życia
moralnego, cel życia moralnego w samotności],
–  aktualną  (zaktualizowaną)  celową  przyczynę  moralną  (etyczną,  wewnętrzną)  [cel  życia
moralnego, cel życia moralnego w samotności],
3) agos, celową przyczynę kulturową (wychowawczą) [cel życia kulturalnego, kulturowy cel
wychowania w (do) samotności],
–  potencjalną  (możnościową)  celową  przyczynę  kulturową  (wychowawczą)  [cel  życia
kulturalnego, kulturowy cel wychowania w (do) samotności],
–  aktualną  (zaktualizowaną)  celową  przyczynę  kulturową  (wychowawczą)  [cel  życia
kulturalnego, kulturowy cel wychowania w (do) samotności],
4)  los, celową przyczynę losową (niezdeterminowaną, sytuacyjną, okazjonalną, zewnętrzną)
[cel  sytuacji  zewnętrznej,  cel  zaistnienia  owej  sytuacji  niezależnej,  prowadzącej  do
samotności  albo  wręcz  przeciwnie  –  zdeterminowaną –  wynikającą  z  powziętych  decyzji
człowieka],
–  potencjalną  (możnościową)  celową  przyczynę  losową  (niezdeterminowaną,  sytuacyjną,
okazjonalną, zewnętrzną) [cel sytuacji zewnętrznej, cel zaistnienia owej sytuacji niezależnej,
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prowadzącej  do  samotności  albo  wręcz  przeciwnie  –  zdeterminowaną  –  wynikającą  z
powziętych decyzji człowieka],
–  aktualną  (zaktualizowaną)  celową  przyczynę  losową  (niezdeterminowaną,  sytuacyjną,
okazjonalną, zewnętrzną) [cel sytuacji zewnętrznej, cel zaistnienia owej sytuacji niezależnej,
prowadzącej  do  samotności  albo  wręcz  przeciwnie  –  zdeterminowaną  –  wynikającą  z
powziętych decyzji człowieka].

9. Samotność w świetle koncepcji o. M. A. Krąpca (religio, praxis, theoria, techne)

Według  o.  M.  A.  Krąpca  OP  istnieją  cztery  ogólne  sfery  ludzkiej  aktywności
(nazywane  przez  niego  z  grecka  lub  z  łacińska):  1.  Religio (religia,  wierzyć,  stawać  się
świętym w bycie istniejącym), 2.  Praxis (moralność, działanie praktyczne dla dobra, czynić
dobro  w  bycie  istniejącym),  3.  Theoria  (poznanie  bytu,  poznawać  prawdę  o  bycie
istniejącym), 4.  Techne /  Ars (tworzenie, sztuka, technika, tworzyć piękno, tworzyć rzeczy
użyteczne w bycie istniejącym).

W odniesieniu do samotności można to ująć następująco:
1. Religio (religia, wierzyć, stawać się świętym w bycie istniejącym samotnie, wierzyć

samotnie,  stawać  się  świętym  samotnie),  2.  Praxis (moralność,  działanie  praktyczne  dla
dobra, czynić dobro w bycie istniejącym samotnie, czynić dobro w samotności), 3.  Theoria
(poznanie  bytu,  poznawać  prawdę  o  bycie  istniejącym  samotnie,  poznawać  prawdę  w
samotności),  4.  Techne /  Ars (tworzenie,  sztuka,  technika,  tworzyć piękno,  tworzyć dzieła
sztuki, dzieła techniki, tworzyć rzeczy użyteczne w bycie istniejącym samotnie, tworzyć w
samotności).

Wyżej  wymienione  32  przyczyny  (określone  w  moim  ujęciu  rozszerzającym,
inspirowanym znanymi czterema kategoriami S. Kunowskiego bios, ethos, agos, los) można z
kolei zastąpić czterema sferami aktywności ludzkiej określonymi przez o. M. A. Krąpca OP
(religio,  praxis,  theoria,  techne).  Wtedy otrzymamy inny podział  kategorialny.  Samotność
(lub osamotnienie) w tych czterech sferach aktywności ludzkiej (religii, moralności, poznaniu,
sztuce-technice) i jej (złożone: religio, praxis, theoria, techne) przyczyny ujęte są w nowym
świetle  realizmu metafizycznego.  Przedstawiam je  tu  według  ww.  32  aspektów przyczyn
„nałożonych” na siebie w siatce kategorialnej (religio, praxis, theoria, techne). Na marginesie
należy  zauważyć,  że  religio,  praxis,  theoria,  techne  odnoszą  się  do  wychowania
(odpowiednio: religio – wychowanie religijne do świętości, praxis – wychowanie moralne do
dobra,  theoria –  wychowanie kształcące do prawdy / kształcenie wychowujące do prawdy,
techne – wychowanie artystyczne do piękna i / lub wychowanie techniczne do użyteczności).
Oznacza  to,  że  zaproponowana  nowa,  filozoficzna  siatka  kategorialna  realizmu
metafizycznego odnosi się do sfery pedagogiki (a także do pedagogiki kultury). Można to
ująć następująco. Wyróżniam poniżej: 
A) przyczynę formalną samotności (lub osamotnienia), w tym:
1)  religio,  formalną  przyczynę  transcendentną  (religijną)  [formę  życia  religijnego  w
samotności],
–  potencjalną  (możnościową), transcendentną  (religijną)  [formę  życia  religijnego  w
samotności],
–  aktualną  (zaktualizowaną),  formalną  przyczynę  transcendentną  (religijną)  [formę  życia
religijnego w samotności],
2)  praxis,  formalną  przyczynę  moralną  (praktyczną,  etyczną,  wewnętrzną)  [formę  życia
moralnego w samotności],
– potencjalną (możnościową) formalną przyczynę moralną (praktyczną, etyczną, wewnętrzną)
[formę życia moralnego w samotności],
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– aktualną (zaktualizowaną) formalną przyczynę moralną (praktyczną, etyczną, wewnętrzną)
[formę życia moralnego w samotności],
3)  theoria,  formalną  przyczynę  poznawczą  (prawdziwościową)  [formę  życia  w  prawdzie
samotności, poznanie formy samotności],
–  potencjalną  (możnościową)  formalną  przyczynę  poznawczą  (prawdziwościową)  [formę
życia w prawdzie, poznanie formy samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) formalną przyczynę poznawczą (prawdziwościową) [formę życia
w prawdzie, poznanie formy samotności],
4)  techne  /  ars,  formalną  przyczynę  twórczą  /  artystyczną  /  techniczną  /  sprawnościową
prowadzącą do samotności];
–  potencjalną  (możnościową)  formalną  przyczynę  twórczą  /  artystyczną  /  techniczną  /
sprawnościową prowadzącą do samotności];
–  aktualną  (zaktualizowaną)  formalną  przyczynę  twórczą  /  artystyczną  /  techniczną  /
sprawnościową prowadzącą do samotności];
B) przyczynę materialną samotności (lub osamotnienia), w tym:
1)  religio,  materialną przyczynę transcendentną (religijną) [materię życia religijnego, treść
życia religijnego w samotności],
–  potencjalną  (możnościową), materialną  transcendentną  (religijną)  [materię  /  treść  życia
religijnego w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną), materialną przyczynę transcendentną (religijną) [nmaterię / treść
życia religijnego w samotności],
2)  praxis,  materialną przyczynę moralną (praktyczną, etyczną, wewnętrzną) [materię życia
moralnego, treść życia moralnego w samotności],
–  potencjalną  (możnościową)  materialną  przyczynę  moralną  (praktyczną,  etyczną,
wewnętrzną) [materię życia moralnego, treść życia moralnego w samotności],
–  aktualną  (zaktualizowaną)  materialną  przyczynę  moralną  (praktyczną,  etyczną,
wewnętrzną) [materię życia moralnego, treść życia moralnego w samotności],
3)  theoria,  materialną przyczynę poznawczą (prawdziwościową) [materię życia w prawdzie
samotności, prawdziwościową, poznawczą treść samotności],
– potencjalną (możnościową) materialną przyczynę poznawczą (prawdziwościową) [materię
życia w prawdzie samotności, prawdziwościową treść samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) materialną przyczynę poznawczą (prawdziwościową) [materię
życia w prawdzie samotności, prawdziwościową treść samotności],
4)  techne /  ars,  materialną przyczynę twórczą /  artystyczną /  techniczną /  sprawnościową
prowadzącą do samotności];
–  potencjalną  (możnościową)  materialną  przyczynę  twórczą  /  artystyczną  /  techniczną  /
sprawnościową prowadzącą do samotności;
–  aktualną  (zaktualizowaną)  materialną  przyczynę  twórczą  /  artystyczną  /  techniczną  /
sprawnościową prowadzącą do samotności;
C) przyczynę sprawczą samotności (lub osamotnienia), w tym:
1)  religio,  religijną  /  transcendentną  przyczynę  sprawczą samotności  [religijne  sprawstwo
życia w samotności],
– potencjalną (możnościową) religijną, sprawczą przyczynę samotności [potencjalne, religijne
sprawstwo życia w samotności],
–  aktualną  (zaktualizowaną)  religijną,  sprawczą  przyczynę  samotności  [aktualne,  religijne
sprawstwo życia w samotności],
2) praxis, sprawczą przyczynę moralną (praktyczną, etyczną, wewnętrzną) [sprawstwo życia
moralnego w osamotnieniu, sprawstwo życia moralnego w samotności],
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–  potencjalną  (możnościową)  sprawczą  przyczynę  moralną  (praktyczną,  etyczną,
wewnętrzną) [potencjalnie praktyczne sprawstwo życia moralnego, potencjalnie praktyczne
sprawstwo życia moralnego w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) sprawczą przyczynę moralną (praktyczną, etyczną, wewnętrzną)
[aktualne praktyczne sprawstwo życia moralnego w osamotnieniu, zaktualizowane sprawstwo
życia moralnego w samotności],
3)  theoria,  sprawczą  przyczynę  poznawczą  (prawdziwościową)  samotności  [poznawcze
sprawstwo życia w prawdzie samotności, prawdziwościowe sprawstwo samotności],
– potencjalną (możnościową) sprawczą przyczynę poznawczą (prawdziwościową) samotności
(sprawstwo poznania samotności, prawdziwościowe sprawstwo samotności),
– aktualną (zaktualizowaną) sprawczą przyczynę poznawczą (prawdziwościową) samotności
(sprawstwo poznania samotności, prawdziwościowe sprawstwo samotności),
4)  techne  /  ars,  techne  /  ars,  sprawczą  przyczynę  twórczą  /  artystyczną  /  techniczną  /
sprawnościową prowadzącą do samotności];
–  potencjalną  (możnościową)  sprawczą  przyczynę  twórczą  /  artystyczną  /  techniczną  /
sprawnościową prowadzącą do samotności;
–  aktualną  (zaktualizowaną)  sprawczą  przyczynę  twórczą  /  artystyczną  /  techniczną  /
sprawnościową prowadzącą do samotności;
D) przyczynę celową samotności (lub osamotnienia), w tym: 
1) religio, celową przyczynę samotności [cel życia w samotności / osamotnieniu], w tym:
–  potencjalną  (możnościową)  celową  przyczynę  samotności  [potencjalny  cel  życia  w
samotności / osamotnieniu],
– aktualną (zaktualizowaną) celową przyczynę samotności [aktualny cel życia w samotności /
osamotnieniu],
2) praxis, celową przyczynę moralną (praktyczną, etyczną, wewnętrzną) [praktyczny cel życia
moralnego w samotności, cel życia moralnego w osamotnieniu], w tym:
– potencjalną (możnościową) celową przyczynę moralną (praktyczną, etyczną, wewnętrzną)
[cel życia moralnego w osamotnieniu, cel życia moralnego w samotności],
– aktualną (zaktualizowaną) celową przyczynę moralną (praktyczną,  etyczną, wewnętrzną)
[praktyczny  cel  życia  moralnego  w  osamotnieniu,  praktyczny  cel  życia  moralnego  w
samotności / osamotnienia],
3)  theoria,  celową  przyczynę  poznawczą  (prawdziwościową)  samotności  [cel  poznawczy
samotności, prawdziwościowy cel samotności / osamotnienia],
– potencjalną (możnościową) celową przyczynę poznawczą (prawdziwościową) samotności
[cel poznawczy samotności, prawdziwościowy cel samotności / osamotnienia],
–  aktualną  (zaktualizowaną)  celową przyczynę  poznawczą (prawdziwościową)  samotności
[cel poznawczy samotności, prawdziwościowy cel samotności / osamotnienia],
4)  techne  /  ars,  celową  przyczynę  twórczą  /  artystyczną  /  techniczną  /  sprawnościową
prowadzącą do samotności / osamotnienia];
–  potencjalną  (możnościową)  celową  przyczynę  twórczą  /  artystyczną  /  techniczną  /
sprawnościową prowadzącą do samotności / osamotnienia;
–  aktualną  (zaktualizowaną)  celową  przyczynę  twórczą  /  artystyczną  /  techniczną  /
sprawnościową prowadzącą do samotności / osamotnienia.

10.  Poznanie  samotności  w  świetle  koncepcji  Kazimierza  Twardowskiego  (akt,  treść
aktu, przedmiot aktu)
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Sięgając poza klasyczne ustalenia realizmu metafizycznego, proponuję przykładowo
odnieść się do koncepcji Kazimierza Twardowskiego, aby pokazać, że realizm metafizyczny
nie  jest  jedyną  podstawą  realistycznej  pedagogiki  kultury  i  że  da  się  uzupełnić  ów
realistyczny nurt filozoficzny i pedagogiczny zarazem o inne elementy filozoficzne odnoszące
się do człowieka. Zagadnienie samotności / osamotnienia da się realnie przedstawić także w
znanym schemacie poznawczym, zaproponowanym przez Kazimierza Twardowskiego (akt,
treść aktu, przedmiot aktu). Podział ten przystaje, moim zdaniem, do koncepcji klasycznej
(możność  i  akt),  choć  nie  jest  z  nią  tożsamy.  Akt  poznawczy,  treść  aktu  poznawczego,
przedmiot  aktu  poznawczego  –  można  odnieść  te  elementy  do  poznania  samotności  /
osamotnienia. Akt poznania samotności (własnej lub cudzej) / osamotnienia (własnego lub
cudzego),  treść  aktu  poznania  (własnej  lub  cudzej)  samotności  i  /  albo  (własnego  lub
cudzego)  osamotnienia  oraz  przedmiot  aktu  –  samotność  /  osamotnienie  (odpowiednio:
własne lub cudze). 

W  akcie  poznania  własnej  samotności  (własnego  osamotnienia)  dotyka  się
rozumowego  jej  (jego)  aspektu,  wtedy  treścią  aktu  jest  realna  prawda  o  samotności  lub
osamotnieniu,  a  przedmiot  aktu  poznawczego  znajduje  się  w  nas  samych  (we  wnętrzu
człowieka). Gdy poznajemy cudzą samotność, cudze osamotnienie – przedmiot aktu znajduje
się poza nami (są one zapośredniczone), choć treść aktu poznawczego znajduje się w nas
samych  (w  tym  człowieku,  który  poznaje  swoim  rozumem  rzeczywistość).  Rodzina
(wspólnota  osób)  i  naród  (wspólnota  rodzin)  także  mogą  poznawać  własną  lub  cudzą
samotność,  własne  lub  cudze  osamotnienie  –  ale  bezpośrednio  tylko  poprzez  poznanie
poszczególnych osób. Wyniki poznania samotności / osamotnienia zobiektywizowane mogą
być przedmiotem opisów w postaci np. literatury,  mowa o dobrach kultury, dzięki którym
następuje przekaz treści w pamięci pokoleń. Samotność i osamotnienie zobiektywizowane w
kulturze w postaci konkretnych dzieł – są dostępne wielu osobom (odbiorcom sztuki), np.
wszystkim Polakom lub innym narodom (mowa o tłumaczeniu dzieł literatury). Pedagogika
kultury zajmuje się problematyką wpływu dóbr kulturowych na wychowanie człowieka, także
wpływu dobra, prawdy i piękna na ludzi. Motywy samotności lub osamotnienia w kulturze
(literaturze,  muzyce,  filmie,  plastyce,  teatrze)  pokazują  to  doświadczenie  osoby,  rodziny,
narodu,  ludzkości  w różnych aspektach – indywidualnym lub zbiorowym.  Samotność  lub
osamotnienie  mogą  być  doświadczeniem  pozytywnym  (gdy  służą  obiektywnemu  dobru
realnemu)  lub  negatywnym  (gdy  są  brakiem  obiektywnego  dobra  realnego).  Poznanie
samotności  jest  pierwszym  krokiem,  drugim  jest  jej  ocena  (ocenianie):  pozytywne  albo
negatywne  albo  neutralne  (ani  pozytywne,  ani  negatywne,  brak  zdania  na  ten  temat,
wstrzymanie się od oceny). Akty poznania i akty oceniania mogą być różne.

Jeszcze  należy  zwrócić  uwagę  na  inny,  znany,  ważny  podział  K.  Twardowskiego
(czynności  i  wytwory).  Czynności  to  procesy,  a  wytwory  to  obiekty  (np.  dzieła).   W
odniesieniu  do samotności  /  osamotnienia  – czynności  to  procesy prowadzące  do  nich,  a
wytwory  to  np.  dzieła  kultury  (np.  dzieła  sztuki  /  literatury)  traktujące  o  samotności  /
osamotnieniu. Nie cytowano tu szczegółowo znanych publikacji K. Twardowskiego, np.  O
czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki (1911)62

oraz O treści i przedmiocie przedstawień (wersja pol. 1965)63 i nie odnoszono się do nich z

62 Twardowski Kazimierz, O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, 
gramatyki i logiki, Kraków : skład główny w Księgarni Gubrynowicza i Syna we Lwowie, 1911. Tekst
w wersji elektronicznej pod adresem internetowym: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?
id=122188 [dostęp: 09.11.2014].

63 Twardowski Kazimierz, O treści i przedmiocie przedstawień, przeł. Izydora Dąmbska, Warszawa : 
Państwowe Wydaw. Naukowe, 1965.
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racji  ograniczonych ram tekstu.  Czynność (aktywność,  działanie)  i  wytwór (produkt owej
czynności / aktywności / działania) należą do realistycznych kategorii, więc jak najbardziej
mogą być wykorzystane przez realistyczną pedagogikę kultury.

Widać, że przyczyny samotności mogą być rozmaicie ujmowane, od różnych stron, a
każda  z  perspektyw  wprowadza  jakiś  nowy  akcent  poznania  przyczyn  samotności  /
osamotnienia. Do każdego z tych ujęć można dodać przykłady szczegółowe z życia wzięte, co
każdy  czytelnik  może  dokonać  samodzielnie,  mając  własne  doświadczenie  lub  znając
problematykę  z  lektur  cudzych  tekstów.  W  niniejszym  artykule  nie  skupiono  się  na
przykładach szczegółowych, ale na przedstawieniu ogólnych prawidłowości, zaproponowania
pewnego  złożonego  schematu  kategorialnego  (ogólnej  siatki  pojęć)  dla  uchwycenia  (od
różnych  stron)  złożonej  problematyki  samotności  /  osamotnienia.  Kategorie  i  sposoby
ujmowania  bytu  charakterystyczne  dla  realizmu  metafizycznego  stały  się  inspiracją  dla
propozycji  sposobu opisu,  analizy,  wyjaśnienia  ze  zrozumieniem zjawiska samotności  lub
osamotnienia.  Autor  ma  świadomość  zarysowego  charakteru  niniejszego,  syntetycznego
tekstu, co wynika z ograniczonych ram publikacji.

Title in English:

Loneliness  of  a  Man,  Family,  Nation  (Ethnicity)  and  Mankind  (Selected  Questions  of
Pedagogy of Culture in a Realistic Perspective of Metaphysics of Education)

Abstract – Summary in Polish / Abstrakt - Streszczenie w języku polskim:

1.  Celem  artykułu  jest  pokazanie  możliwości  badania  kwestii  samotności  w  oparciu  o
kategorie realistycznej filozofii tzw. Lubelskiej Szkoły Filozoficznej (realizm metafizyczny)
w ramach realistycznej pedagogiki kultury. 2. Metodologia. Autor posłużył się istotnościową
metodą filozoficzną, logiczną analizą i elementami tzw. separacji metafizycznej. 3. Główne
wyniki  analizy.  Tekst  ukazuje  argumenty  (racje)  dla  zastosowania  klasycznych  kategorii
filozoficznych realizmu metafizycznego w realistycznej pedagogice kultury na przykładzie
zagadnienia samotności. Samotność została ukazana w perspektywie osoby ludzkiej, rodziny,
narodu i ludzkości. 4. Ograniczenia wyników analizy. Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji
nad  realistyczną  metodologią  badań  naukowych  w  pedagogice  (pedagogice  kultury)  i
przeglądem  różnych  interdyscyplinarnych  aspektów  samotności  w  literaturze  przedmiotu
(teologia,  filozofia,  literaturoznawstwo,  pedagogika,  psychologia,  socjologia,  nauki  o
rodzinie). 5. Implikacje praktyczne. Wyniki analiz można zastosować szczególnie w dyskusji
np.  nad  pedagogiką  społeczną,  pedagogiką  kultury  i  pedagogiką  katolicką.  6.  Implikacje
społeczne.  Wyniki  analiz  odnoszą  się  do  zjawiska  samotności  w  społeczności.  7.
Oryginalność  artykułu  (nowa wartość,  nowość).  Artykuł  pokazuje  problem samotności  w
nowej  perspektywie  realizmu  metafizycznego  (realistycznej  filozofii).  Autor  przedstawia
nowe  możliwości  badawcze  realistycznej  pedagogiki  kultury  w  opozycji  do  głównego,
aksjologicznego nurtu w pedagogice kultury.

Summary / abstract (Streszczenie w języku angielskim):

1. The goal  of  this  article  jest  presentation some possibilities of  research the question of
loneliness based on categories of realistic philosophy used by so called Philosophical School
from Lublin (metaphysical realism) in frame of realistic pedagogy of culture. 2. Methodology.
An  author  used  essential  philosophical  method.  logic  analysis  and  elements  so  called
metaphysical separation. 3. The main results of analysis. This text shows arguments (right)
for using classical philosophical categories of metaphysical realism in realistic pedagogy of
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culture, for example question of loneliness. Loneliness was presented in perspective of human
person, family, nation (ethnicity) and the mankind. 4. Limitations of results of analysis. This
article is a contribution to the discussion of  realistic methodology of scholarly research in
pedagogy (pedagogy of culture). It is an overview of different interdisciplinary  aspects of
loneliness in subject literature (theology, philosophy, literary studies, pedagogy, psychology,
sociology, family sciences). 5. Practical implications. Results of analysis may be used e.g. in
the  discussion  in  social  pedagogy,  pedagogy of  culture,  and catholic  pedagogy.  6.  Social
implications. The results of analysis  related to phenomenon of loneliness in society. 7. The
originality of the article (new value, novelty). The paper shows issues of loneliness in new
perspective  of  metaphysical  realism  (realistic  philosophy).  Author  shows  new  research
possibilities of realistic pedagogy of culture against axiological mainstream in pedagogy of
culture.

Key words in Polish / Słowa-klucze w języku polskim

samotność,  człowiek,  rodzina,  naród,  kultura,  cywilizacja,  ludzkość,  metodologia  nauk,
realistyczna  filozofia,  Lubelska  Szkoła  Filozoficzna,  realizm  metafizyczny,  pedagogika,
pedagogika kultury, realizm pedagogiczny, realistyczna pedagogika kultury,

Key words in English

loneliness,  man,  family,  nation (ethnicity),  culture,  civilization,  humanity,  methodology of
science, realistic philosophy, Lublin School of Philosophy, metaphysical realism, pedagogy,
pedagogy of culture, pedagogical realism, realistic pedagogy of culture,
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