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Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości 
dziejowej Stanisława Brzozowskiego 

jako filozoficzny pamiętnik

Człowiek pisze dobrze tylko wówczas, gdy pisze samego siebie, powiada 
Lichtenberg1. Czy wolno nam jednak tą uwagą objąć też fi lozofowanie? 
Dobra myśl – żywa i na przekór upływowi czasu zdolna okazywać się 
historycznie kształtującą siłą – byłaby zatem oparta na pewnym osobi-
stym, jednostkowym doświadczeniu, z którego następnie fi lozofi czny 
system uczciwie zdawałby sprawę? Metafi zyka rozwikłana rozkłada się 
przede wszystkim na biografi ę i historię etyczną, uważał Stanisław Brzo-
zowski2. Co nie jest biografi ą – nie jest w ogóle. Co sobie przypisuje ponad-
biografi czne, ponadkonkretnie indywidualne znaczenie, jest właściwie mniej 
rzeczywiste3. Jedna tylko siła: zużycie własnego, jedynego życia zapładnia 
czas4. Uświadamiać sobie ów stan rzeczy stanowi dopiero oznakę praw-
dziwej dojrzałości dziejowej – sądził autor Idei. 

Klasyfi kowanie fi lozofi cznych dzieł na dobre i te mniej udane nie 
jest z pewnością intencją tego wystąpienia i nie chcę tu twierdzić, że 
niemożliwa jest fi lozofi a nieosadzona w indywidualnym przeżyciu. 
Interesują mnie jednak motywy i racje, które pewnych autorów przy-
wodzą do wyłożenia własnego stanowiska w formie biografi i myśli. 

1  G.Ch. Lichtenberg, Pochwała wątpienia. Bruliony i inne pisma, wybór, przekład i przypi-
sy T. Zatorski, Gdańsk 2005, s. 51. 
2  S. Brzozowski, Pamiętnik, fragmentami listów autora i objaśnieniami uzupełnił 
O. Ortwin, wstęp A. Mencwel, Warszawa 2000, s. 94. 
3  Ibidem, s. 126. 
4  S. Brzozowski, Idee. Wstęp do dojrzałości dziejowej, tu: Złudzenia racjonalizmu, wstęp 
A. Walicki, Kraków 1990, s. 430. 
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Brzozowski postrzega swoje dzieło jako dziennik rekonwalescencji (gdy 
wypowiada się o Ideach) lub pamiętnik pracy fi lozofi cznej (gdy odnosi się 
do własnej działalności pisarskiej). A najważniejszą fi lozofi czną pracę 
charakteryzuje następująco: zawiera w sobie jakby postępujące po sobie 
i uzupełniające się wzajemnie etapy myśli mojej w jej pracy nad sobą5. Prze-
myślenie założeń takiego właśnie rozumienia fi lozofi cznego pisarstwa 
będzie przedmiotem moich rozważań. 

Na początek stawiamy takie oto pytania: dlaczego dopiero biogra-
fi a, a więc portret jednostkowego życia, różnicujący poszczególne jego 
aspekty, udziela rzeczywistości fi lozofi cznej myśli? Czy od każdego fi lo-
zofi cznego stanowiska oczekujemy, aby jego autor najpierw zdał sprawę 
z tego, jakim jest człowiekiem i jaką drogą doszedł do swoich przeko-
nań? Nasza wyjściowa kwestia wymaga teraz krótkiej charakterystyki 
myślenia Brzozowskiego o zadaniach własnej dyscypliny. Pogląd autora 
w tej sprawie pozostaje w związku z jego oceną znaczenia dla świado-
mości europejskiej dotychczasowego biegu dziejów fi lozofi i. Historia 
fi lozofi i, będąca autorefl eksją ducha europejskiego układa się, zdaniem 
myśliciela, w pewnym momencie konsekwentnie w ciąg rozwojowy, 
który od Kanta prowadzi nas – przez klasyczny niemiecki idealizm oraz 
jego ostateczne domknięcie w pismach Nietzschego – do Marksa. Szcze-
gólne miejsce przypada w owym procesie Nietzschemu, gdyż ujawnił on 
po raz pierwszy, na czym polega wyjątkowa dziejowa odpowiedzialność 
fi lozofi i, a zarazem i jej osobność w stosunku do innych przejawów kul-
turowej działalności naszego gatunku: tworzy ona wartości, które nada-
ją rozwojowi ludzkiego uniwersum określony kierunek. Wartość, która 
rodzi się w rezultacie pewnej formy doświadczania własnego życia przez 
fi lozofa, staje się następnie podstawą naszej realnej działalności w świe-
cie, której skutki stają się dla nas – świadomych bądź nieświadomych 
tego faktu – materiałem do budowania samych siebie. Dokonując tego 
rozpoznania, Nietzsche znalazł jednocześnie formułę dla wyrażenia 
ogólnej tendencji autorefl eksji europejskiego ducha w dziewiętnastym 
wieku. Brzozowski, który, jak sam sądzi, wmyślił się w historię fi lozofi i, 
z pełną świadomością podąża tym tropem:

Dziś wszystkie poznaniowe nici wiodące ku niej [fi lozofi i] zrywają się. Myśliciele 
współcześni czują, że zmieniło się coś zasadniczego, ale nie śmią przyznać się, że 

5  Ibidem, s. 70. Por. także s. 75, 463. 
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poznająca myśl nie może być dostatecznym odpowiednikiem i odpowiednim narzę-
dziem fi lozofi i, że aby być fi lozofem, nie dość jest wiedzieć wszystko, co fi lozofi a na-
ukowa wiedzieć nakazuje, lecz że trzeba urodzić się przede wszystkim uzdolnionym 
do świadomego przeżywania procesów bytowych. Świat przekształca się w każdym 
człowieku, w każdym człowieku zachodzą zmiany, mające znaczenie mniej lub wię-
cej rozległe, mniej lub więcej poza niego sięgające, lecz jedynie w fi lozofi e zmiany 
te dochodzą do świadomości, on jedynie może być sumieniem stającego się świata, 
może uczynić jego stawanie się swoim czynem6. 

Filozofi a nie jest postacią poznania, jest czymś głębszym o wiele, jest formą 
życia, formą stającego się czynu7. 

Historia powszechna, mówił Schiller, jest zawsze dla fi lozofa prawdzi-
wą skarbnicą inspiracji. Gdy tylko umysł fi lozofi czny zaczyna przyglądać 
się dziejom, budzi się w nim natychmiast instynkt poszukiwania harmo-
nii, który zjawiska historyczne wyzwala z pęt ślepego przypadku i biegowi 
światowych wypadków nadaje przejrzystą postać8. Naginając nieco kla-
syka, pozwalamy sobie zauważyć, że także badacz historii intelektualnej, 
obdarzony refl eksyjnym temperamentem, mając do dyspozycji fakty 
przemawiające zarówno za wzrostem, jak i za regresem samowiedzy 
ludzkości, optymizmem czy też pesymizmem co do jej możliwości roz-
tropnego projektowania własnego życia, wybiera pogląd, który rozumo-
wi przynosi więcej satysfakcji a sercu więcej radości. Historia fi lozofi i, gdy 
przyglądał się jej Brzozowski starając się nawiązać nić porozumienia po-
między Kantem i Marksem, układa się w obraz człowieka nieustannie na 
nowo stwarzającego w dziejach siebie i to, co przy naiwnym nastawieniu 
świadomości skłonny był uważać wcześniej za obcy mu żywioł. W dzia-
łaniu prowadzącym do zbudowania rozumnego międzyludzkiego ładu 
umieszcza też jego powołanie. Świadomości europejskiej nie pozostaje 
teraz nic innego, jak odważnie zmierzyć się z tym rozpoznaniem. 

Filozofi a Brzozowskiego pragnie być namysłem nad ludzkim działa-
niem w świecie i jego podstawami, a zatem przede wszystkim nad wolą 
jako wolą rozumną; jej ukierunkowanie jest więc jak najbardziej prak-
tyczne. W historii fi lozofi i to zwykle fi lozofowie woli okazywali się dla 
tego autora inspirującymi – nas interesuje tu oczywiście zasada doboru 

6  S. Brzozowski, Filozofi a czynu, w: Idee..., s. 127–128. 
7  Ibidem, s. 127. 
8  F. Schiller, Czym jest historia powszechna i w jakim celu warto ją studiować?, w: Dzieła 
wybrane, wybór i oprac. S.H. Kaszyński, Poznań 2006, t. I, s. 307. 
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jego fi lozofi cznych lektur: poza Kantem, klasykami niemieckiego idea-
lizmu, Nietzschem znajdujemy wśród nich Sorela, Bergsona, Carlyle’a, 
Blondela, Marksa. Nieobecny jest jednak św. Augustyn – według Han-
nah Arendt, która przedstawiła dzieje odkrywania przez fi lozofi ę no-
wej władzy umysłu – pierwszy fi lozof woli, lecz pojmowanej jeszcze 
jako arbitralna zdolność wyboru. Klasyczny niemiecki idealizm, podej-
mujący kantowską koncepcję woli związanej własnym jedynie prawem, 
zajmuje natomiast w myśleniu Brzozowskiego wyróżnione miejsce. To 
rozstrzygnięcie pomiędzy dwoma koncepcjami woli – z jednej strony 
jako liberum arbitrium, z drugiej zaś jako kantowskim rozumem prak-
tycznym – na korzyść tej ostatniej jest kluczowe dla stanowiska nasze-
go autora. Obok lektur fi lozofi cznych zaś ważna dla kształtowania się 
jego myśli okazała się literatura angielska, którą cenił za humor pole-
gający na jasnym i odważnym postrzeganiu spraw tego świata, gdzie 
z irracjonalnym żywiołem życia zmaga się jednostka pragnąca nadać 
sens swojemu istnieniu w niegościnnej rzeczywistości, pozbawiona 
wszakże jakichkolwiek złudzeń, co do możliwości przewidzenia konse-
kwencji własnych czynów, jak i bezkrytycznego zaufania wyznawanym 
przez nią samą zasadom. Tradycja niemieckiego idealizmu i brytyjski 
zmysł empirii to połączenie tylko w pierwszej chwili przedstawia się 
ekstrawagancko – czyż w rezultacie nie powadzi nas bowiem do takie-
go myślenia o człowieku, jakie poheglowskiej epoce starała się zaszcze-
pić niemiecka szkoła fi lozofi czna, Wilhelm Dilthey czy Georg Simmel? 
A zatem do obrazu historycznego człowieka, który posługując się mą-
drością przeszłych pokoleń i swego kulturowego kręgu stara się rozważ-
nie żyć z innymi. Ciekawie w tym kontekście brzmi uwaga francuskiego 
historyka, Bertranda Saint-Sernin, który przenikliwie zawyrokował, że 
literatura angielska wchłania w siebie to, co Niemcy powierzają swoim Gei-
steswissenschaften, toteż powieść obyczajowa, której pierwowzorem była 
„Sybil” Disraeliego, lepiej niż wszelkie ankiety socjologiczne, ukazuje cywi-
lizację, stan danej zbiorowości, poczynania grupy. Proza fabularna staje się 
tedy narzędziem poznawczym9. Wątek woli racjonalnej i człowieka histo-
rycznego musi jednak pozostać jeszcze przez jakiś czas otwartym, po-
nieważ teraz, jak się zdaje, możemy już odnieść się do naszych dwóch 
wstępnych pytań. 

9  B. Saint-Sernin, Rozum w XX wieku, przeł. M.L. Kalinowski, B. Banasiak, Gdańsk 
2001, s. 137. 
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Myślenia czy teorii potrzebujemy dla orientowania się w gąszczu 
spraw międzyludzkich i odpowiedzialnego prowadzenia własnego ży-
cia – uważa Brzozowski – fi lozofowanie nie jest czystą, bezinteresowną 
aktywnością umysłu, lecz całkowicie wyrasta z potrzeb naszej praktyki 
i przez nią jest ufundowane. Za tym przekonaniem, bliskim zresztą fi -
lozofi i życia, krył się też pewien projekt polityczny autora, zmierzający 
do uczynienia polskiego społeczeństwa dziejowo dojrzałym. A zatem 
takim, które będzie w stanie stworzyć ideę polityczną o trwałych spo-
łeczno-życiowych następstwach10, dla czego niezbędne jest nauczenie się 
myślenia w kategoriach rzeczywistości – straszliwej, ale nieskłamanej, 
zastąpienie myślenia wzruszeniowego umiejętnością sensownego budo-
wania w ramach istniejącego porządku politycznego. Myśl ma stano-
wić gwarancję dobrego międzyludzkiego ładu. Brzozowski jest nie tylko 
teoretykiem, lecz również autorem pewnej konserwatywnej, co w jego 
wypadku oznacza: pragnącej liczyć się z faktami, idei politycznej. 

Filozofi a – to nie poznanie czegoś pozaludzkiego, to samopoznanie ludzkości, samo-
rząd jej. To tworzenie tych idei, które mogą być punktami skupienia sił ludzkości11.

Ludzkość będzie tym, czym się uczyni bezwiednie albo świadomie. Jednak gdy 
tylko myśli ona, sięga już tym samym po świadome nad sobą rządy12.

Myślenie jako prawodawca życia i działania; lecz jakie myślenie? Czy 
wprzód ustalona teoria ofi cjalnych specjalistów od kierowania sprawami 
ludzkimi, by posłużyć się w tej charakterystyce brytyjskim humorem 
Isaiaha Berlina13, czy raczej to oparte na uważnej obserwacji zarówno 
społecznych, jak i aspołecznych ludzkich poczynań w tym własnych 
– to pytanie stawia sobie fi lozofi a od dawna. W platońskim ideale fi -
lozof wkraczał w praktyczne życie polis wraz z nowym ideałem rzeczy-
wistości, który zawdzięczał samotnej kontemplacji uporządkowanego 
świata czystego bytu. Doskonałe polis z umysłu fi lozofa miało zostać 
w przyszłości odtworzone na materii świata znanego nam z doświad-
czenia. Platoński humanizm (...) swoje stanowisko polityczne czerpie nie 
z rzeczywistego świata (...), lecz z idei, która jest dlań prawdziwą rzeczy-

10  S. Brzozowski, Anty-Engels, w: Idee..., s. 321. 
11  S. Brzozowski, Epigenetyczna teoria historii, w: Idee..., s. 181. 
12  Ibidem, s. 182. 
13  I. Berlin, Jeż i lis. Esej o pojmowaniu historii u Tołstoja, w: Rosyjscy myśliciele, przeł. 
S. Kowalski, posłowie A. Walicki, Warszawa 2003, s. 35. 
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wistością14 – komentował to stanowisko Werner Jaeger – jednak prze-
konanie Platona, że ustanowienie idealnego polis jest rzeczą możliwą, 
chroni (...) pojęcie przyszłości, do której przygotowuje się fi lozof, od zejścia 
na manowce czystej fi kcji, a teoretycznemu życiu fi lozofa użycza przez to, 
że zawsze może przejść w sferę rzeczywistości, tego cudownego napięcia, 
którego brak czystej nauce15. 

Cudowne napięcie platońskiej teorii – zatrzymajmy się na chwilę przy 
tej ostatniej, estetycznej uwadze historyka, która mimochodem trafi a 
w sedno charakteru relacji myślenie – działanie racjonalistycznych 
projektów. Próba przeniknięcia mocą własnego intelektu mechanizmu 
świata i zapanowania nad biegiem jego wypadków wzbudza w twór-
cy takiego przedsięwzięcia szczególnego rodzaju fi lozofi czną emocję. 
Urok jej zdaje się wiele łączyć z satysfakcją odczuwaną przez widownię 
obserwującą teatralny spektakl, w którym autonomia sztuki i rzeczy-
wistości pozostaje nienaruszona. Także z niezmąconą pewnością siebie 
autora edukacyjnej powieści, który pomaga swoim bohaterom omijać 
pułapki zastawiane przez życie. Brzozowski nazywał ten typ postawy 
fi lantropijnym punktem widzenia, zakorzenionym w jak najbardziej na-
turalnym dla nas i jednocześnie jak najbardziej złudnym przeświadcze-
niu o możliwości zamknięcia się wobec ryzyka życia w bezpiecznym 
schronieniu określonego stanowiska:

aby (...) naprawiać życie, jak to czynią nieraz postacie cudownych powieści Dicken-
sa, trzeba mieć pewne zabezpieczone, ustalone wobec życia stanowisko, coś gotowe-
go – i naturalnie dobra kompozycja powieściowa była tu stwierdzeniem instynktu 
domu, rodzinnego ogniska jako portu, skąd można bezpiecznie całe życie oglądać. 
Jako logiczna całość przedstawia się życie wyłącznie, gdy czujemy się w posiadaniu 
życia tak lub inaczej zabezpieczonego16.

Nic lepiej nie ukazuje nam istoty racjonalistycznego światopoglądu 
jak właśnie tendencyjna sztuka, która pragnie być społecznie użytecz-
na jako wzorzec cnotliwego życia:

Gdy racjonalista zaczyna tworzyć żywe postacie, ich życie właśnie wydaje mu się 
jakby przeszkodą. Nie tyle buduje on, ile raczej tłumaczy, dlaczego coś tak niera-
cjonalnego, nielogicznego, jak żywa ludzka istota powstać mogło. Racjonalista łu-

14  Por. W. Jaeger, Paideia, przeł. M. Plezia, Warszawa 1964, t. 2, s. 324–325. 
15  Ibidem, s. 325. 
16  S. Brzozowski, Złudzenia racjonalizmu, w: Idee..., s. 411. 
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dzi się, że ma poza grą życia przypadkowego życie pełniejsze i że życie aktualne, 
życie stworzone przez niego jest powodem, dla którego tamto głębsze nie mogło 
się rozwinąć. W zasadzie jednak, poza życiem konkretnym jest tylko naga, biała 
płaszczyzna abstrakcji i tworząc, racjonalista odczuwa twórczość jako przeszkodę; 
nie rozwija się ona z życia i ku życiu, nie, jest ona czymś przypadkowym, co może 
istnieć dzięki temu tylko, że istnieje coś innego, przeciwko czemu to przypadkowe 
jest zwrócone17. 

Jednak intelektualne zadowolenie z zapanowania nad własną my-
ślą, z umiejętnego jej poprowadzenia i przejrzystego co do formy wy-
kładu, umacniają też często fi lozofi czną wiarę, że ma się rację wobec 
życia i podobnie wyrastają z uczucia, że po wielu trudach i długim dia-
lektycznym wychowaniu nareszcie osiągnęło się trwały i pewny grunt, 
z którego już bez osobistego ryzyka można komentować poczynania 
aktorów uczestniczących w dziejowych igrzyskach. Badacze dziejów 
– profesjonaliści czy po prostu wystarczająco przenikliwi amatorzy, 
którzy ku historycznym studiom zwrócili się dla politycznego, etycz-
nego bądź antropologicznego pouczenia – uznawali właśnie ów fi lozo-
fi czny mit domostwa-refugium za prawdziwie ryzykowną iluzję. Brzo-
zowski nazywa go zatrutym pokarmem, który dobrze służąc zwyciężają-
cym, przygotowuje jednocześnie ich przyszłą klęskę. W wydarzeniach 
historycznych najlepiej widać zakaz spożywania owocu z drzewa poznania, 
mówił Tołstoj. Dla roztropnego planowania naszych spraw w świecie 
potrzebujemy oczywiście znajomości jego reguł, lecz tej ostatniej nie 
nabywa się uciekając przed życiem. Bardziej niż dobrze skomponowana 
teoria przyda nam się tu raczej ów geniusz praktyczny – umiejętność 
wyczuwania sytuacji i dostrzegania jej rozmaitych stron, stawiania się 
w położeniu drugiego człowieka, poczucie miary pozwalające w przy-
padku starcia się przeciwstawnych racji utrzymać pokojowe współży-
cie i staroświecki takt. Do rzeczy dotyczących polis Arystoteles zalecał 
używać phronesis, rozumianej jako przezorność, zdolność sądzenia, bystry 
osąd, mądrość praktyczna, której nauczyć da się jedynie żyjąc i podda-
jąc własne zasady próbie rzeczywistości. Ile warte są idee i czym są 
wartości, które motywują nasze postępowanie, odsłonić może dopie-
ro wprowadzenie ich w czyn. W chwili gdy, jak się zdaje, najrozsądniej 
rozpoczynamy jakiekolwiek nowe przedsięwzięcie, nie mamy jeszcze 
pojęcia na co się porywamy. Dopiero życie zdolne jest ukazać, co w tych 

17  Ibidem, s. 410. 
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projektach było trwałą i pozytywną siłą, co zaś jedynie niebezpieczną 
iluzją. To, jak uczynić człowieka świadomym stwórcą samego siebie, jak 
nauczyć go rozwiązywania zagadnień wynikających z konieczności pano-
wania nad samym sobą18, uważał Brzozowski za najtrudniejszy punkt 
nowej fi lozofi i, chcącej po raz pierwszy brać na siebie odpowiedzialność 
za rzeczywistość, którą swymi pojęciami także kształtuje. 

Filozofi a, zjawiająca się w przestrzeni publicznej jako prawodawczy-
ni życia i jego budowniczyni, powinna wprzód dowieść swych kompeten-
cji do zaistnienia w tej roli. Kto chce działaniem wpływać na bieg spraw 
dotyczących także innych ludzi, musi wykazać, że ma do tego prawo. 
Konieczność złożenia osobistego świadectwa charakteru, nie tylko zaś 
wykazania się zawodową znajomością rzeczy w fi lozofi i jest dla umy-
słów, w których oddźwięk znalazła nauka Nietzschego, niemalże oczy-
wistością; Brzozowski należy do ich rzadkiego grona. 

W Genealogii moralności postawione zostało pytanie: Czyż jest już 
dziś dość dumy, odwagi, dzielności, pewności siebie, woli ducha, woli odpo-
wiedzialności, wolności woli, by odtąd rzeczywiście na ziemi fi lozof mógł 
istnieć?19 Filozof, a więc – człowiek najrozleglejszej odpowiedzialności, 
któremu leży na sumieniu całość rozwoju człowieczego20; charakter gotowy 
do brania na siebie wielkich odpowiedzialności. Nietzsche wprowadza fi -
lozofi ę jako pojęcie ryzykownej formy życia, którego nie można się wy-
uczyć, lecz do którego trzeba się urodzić uzdolnionym21. Co bynajmniej 
nie oznacza, że da się tu obejść bez samowychowania się do podjęcia 
zadań na miarę posiadanych naturalnych talentów. W każdym razie 
odtąd nie da się już fi lozofować „nieosobiście” i nie odpowiadając za 
wszystkie stające się za sprawą głoszonych przez nas wartości możliwe 
światy oraz własne istnienie jako należący do nich fakt. 

Kto chce poddawać osądowi rzeczywistość i wytyczać jej nowe kie-
runki, musi sam być osobowością i mieć dla niej praktyczne zrozumie-
nie – projektując ją liczyć się z tym, co w świecie irracjonalne i niejasne, 
przypadkowe i pozorne – myśleć w oparciu o własne życiowe doświad-

18  S. Brzozowski, Epigenetyczna teoria historii, w: Idee..., s. 182. 
19  F. Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in Einzelbänden, hrsg. von 
G. Colli und M. Montinari, München, Berlin/New York 1988, Bd. 5, s. 361; przeł. 
L. Staff , Warszawa 1913, s. 138. 
20  Ibidem, s. 79; wyd. polskie s. 86. 
21  S. Brzozowski, Filozofi a czynu, w: Idee..., s. 127. 
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czenie. To, co autentycznie przeżyte przez jednostkę, staje się gwaran-
cją jakości mającego społeczne i etyczne ambicje myślenia. 

Nie wystarcza mówić o kulcie charakteru, o konieczności żywego związku z życiem 
narodu, o zrozumieniu, że jest on najgłębszą naszą podstawą w świecie, a żywy 
przez codzienne nasze rzeczywiste życie stwarzany stosunek do niego jedynym or-
ganem prawdziwego teoretycznego i praktycznego życia, jeżeli jednocześnie cała 
nasza umysłowa kultura oparta będzie na innych przesłankach. (...) nowoczesna 
kultura stwarza koło młodych umysłów miraż osamotnienia, gdy tylko abstrakcje 
są i mogą być uznane za rzeczywistość. Każda myśl tej książki była zdobywana 
długą i ciężką pracą; gdyby te stronice mogły mówić, ukazałyby lata wysiłku. Mogę 
tak mówić, gdyż byłbym w stanie dać dokładny i ścisły rodowód każdej myśli tu 
nakreślonej, wiem, że każdy czytelnik, który zechce tłumaczyć myśli na język do-
świadczeń osobistych, przekona się, że obcuje z rzeczywistością, wiem, że książka 
ta może być użyteczna22.

Biografi a pojawiła się, aby opisać kształtowanie się jednolitej osobo-
wości w trakcie przebiegu pewnego jednostkowego życia, które potyka-
ło się zarówno z tym, co przez nie zastane jako własne uwarunkowania, 
jak i zewnętrznymi okolicznościami. Albrecht Dihle twierdził, iż ta li-
teracka forma musiała pojawić się, gdyż domagała się tego wielka oso-
bowość. Georg Misch odnajdywał w arystotelesowskim pojęciu energii 
ów pierwszy impuls, który był odpowiedzialny za ustalenie się formy, 
w jakiej biografi a składa świadectwo charakterowi historycznej postaci: 
istotne cechy portretowanego należy ukazywać jedynie poprzez umie-
jętne odmalowanie jego wielorakich działań. Natura ludzka nie istnieje 
bowiem inaczej, jak tylko w swych różnorodnych przejawach. Zatem 
nie na drodze wykazywania cech, lecz odnotowania czynów człowieka tak, 
aby odsłaniała się poprzez nie jego natura i charakter. Za sprawą tego spo-
sobu obserwowania życia w działaniu, abstrakcyjny element towarzyszący 
każdemu określeniu ludzkiej istoty, która dostępuje na zewnątrz indywidu-
alnej formy, (...) może zbliżyć się, na tyle, na ile jest to możliwe w granicach 
metody, do żywej rzeczywistości23. Tej formie opowiadania o wielkiej oso-
bowości biografi a starożytna zawdzięczać też miała, zdaniem niemie-

22  S. Brzozowski, Zakończenie, w: Idee..., s. 463. 
23  G. Misch, A History of Autobiography in Antiquity, Routledge&Kegan Paul Limited, 
London 1950, vol. I, s. 292. Pierwsze zdanie jest zaczerpnięte z książki F. Leo, History of 
Roman Literature: Die griech.-röm. Biographie, 1913, vol. I, s. 99. 
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ckiego uczonego, swą zdolność wywierania moralnego i artystycznego 
wpływu na życie. 

Opowieść biografi czna bierze za materiał czyny składające się na po-
jedyncze istnienie i w ten sposób daje możliwość naocznego przekona-
nia się, kim jest bohater, a także – przez ukazanie historii jego zmagań 
z losem – pozwala stwierdzić, czy mamy oto rzeczywiście do czynienia 
z charakterem gotowym do działania i brania na siebie wielkich odpowie-
dzialności; czy jest to ktoś godny zaufania, kogo drogę możemy obrać 
sobie za wzór do naśladowania. Jako dowód z empirii własna biografi a 
przemawia na rzecz kwalifi kacji do działania tego, kto przychodzi do in-
nych z projektem zmierzającym do wywołania określonych moralnych, 
politycznych czy społecznych skutków. Jak cenne pozostaje tego rodza-
ju osobiste świadectwo dla przeprowadzenia, na razie jeszcze tylko po-
żądanych, zmian w zakresie społecznej praktyki, od dawna wiedzą już 
polityczni myśliciele. Tukidydes, pragnąc własny model politei uczynić 
twórczą dziejową siłą, posługuje się – jak wiadomo – fi kcyjnymi mowa-
mi przewodnich greckich postaci. Bowiem na życie praktyczne, w któ-
rym obok rozumu działają przecież uczucia, ku wielu różnym sprawom 
kierujące się pragnienia, nie wpływa się tylko przez samą myśl i odwo-
łując się jedynie do samych intelektualnych władz umysłu – kto chce 
przewodzić innym w tej dziedzinie, słusznie musi wykazać się osobisty-
mi atrybutami: określonymi zaletami moralnymi, silną wolą, zdrowym 
rozsądkiem opartym na własnym życiowym doświadczeniu, stosownym 
temperamentem, intuicją w ludzkich sprawach. 

Na Idee Brzozowskiego składają się odpowiednio przez autora 
uporządkowane jego artykuły z lat 1907–1910 i dwie prace napisane 
w 1903 roku: Filozofi a czynu oraz Filozofi a czystego doświadczenia. Ry-
szard Avenarius. Rozdziały książki od VII do XIV oraz Przedmowa po-
wstawały od razu z przeznaczeniem dla Idei24. Teksty stanowiące roz-
działy poprzedzające były opublikowane przez autora już wcześniej25. 
Dzieło nie jest jednak przedstawieniem całej fi lozofi cznej drogi Brzo-

24  Są to: Pragmatyzm i materializm dziejowy; Prolegomena fi lozofi i „pracy”; Bergson i Sorel; 
Anty-Engels; Etapy sentymentalizmu; Złudzenia racjonalizmu; Alfred Loisy i zagadnienia 
modernizmu katolickiego; Zakończenie. 
25  Należą do nich: Materializm dziejowy jako fi lozofi a kultury. Program fi lozofi czny, „Prze-
gląd Społeczny”, Warszawa 1907; Filozofi a czystego doświadczenia. Ryszard Avenarius, 
„Głos”, Warszawa 1902/1903; Powstawanie prawa, „Świt”, Kijów 1907; Epigenetyczna 
teoria historii, „Przegląd Filozofi czny”, Warszawa 1907; Przyroda i poznanie, „Przegląd 
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zowskiego – jak zauważa A. Walicki – nie obejmuje okresu jego walki 
o światopogląd oraz czasu, gdy utożsamiał się z marksizmem26. Idee – 
biografi a intelektu – są sekcją na własnej pamięci dokonywaną – jak pisał 
fi lozof w Zakończeniu27 – po to, aby poprzez przedstawienie wytworów 
myśli (jej czynów) odsłonić innym jej indywidualny charakter i ująć jej 
dotychczasowe dzieje jako znaczącą całość. Także w celu nadania swej 
myśli wiarygodności – ukazując proces jej kształtowania się pod wpły-
wem problemów, które stawiało przed nią życie28, oraz dowodząc, iż re-
agując na nie mierzyła się z wielkimi intelektualnymi siłami swej epoki 
– kantyzmem, heglizmem, marksizmem, fi lozofi ą życia – i pozwalając 
wpływać na siebie, również sama ofi arowywała im coś własnego przez 
to, iż podejmując z nimi dyskusję, otworzyła je na siebie nawzajem. 
A zatem, że przestając z najlepszymi, zachowała własną tożsamość, zaś 
dziejową rzeczywistość uznawała zawsze za etycznie zobowiązującą, 
że nigdy nie była pozbawioną związku z życiem czystą spekulacją. Idee 
– dokumentują też, w pewnych oczywiście granicach, popełnione przez 
nią błędy:

Artykuł o Avenariusie reprezentuje dość dokładnie mój stan umysłowy beznadziej-
nego spektatorstwa. Filozofi a czynu jest już próbą stworzenia punktu wyjścia z tej 
pozornie beznadziejnej sytuacji. Zdawałem sobie sprawę, w jakim kierunku jest 
ocalenie, wiedziałem, że polega ono na zrozumieniu czynnego charakteru myśli, ale 
przeświadczenie o tym jej charakterze było dla mnie tylko wiedzą, i myśl moja nie 

Społeczny”, Warszawa 1907; Filozofi a czynu, „Biblioteka Samokształcenia. Dwutygo-
dnik”, Warszawa 1903. 
26  Por. A. Walicki, Filozofi a dojrzałości dziejowej, w: S. Brzozowski, Idee..., s. 8–9. 
27  S. Brzozowski, Idee..., s. 463. 
28  Podstawową kwestią wydaje się tu mocno przeżyta przez Brzozowskiego młodszość 
cywilizacyjna Polski. Doświadczenie braku związku polskiej myśli z długotrwałymi, po-
wszechnie dojrzewającymi sprawami życia gatunkowego. Fakt, iż nie chcemy mierzyć samych 
siebie wielką miarą (Pamiętnik, s. 126, 127). Każdy myślący Polak musi dziś czuć to samo: 
myśli nasze butwieją w ciągu jednej nocy. Nie znoszą zetknięcia z powietrzem i ziemią – tym 
powietrzem i tą ziemią, jakie są z naszej i ojców naszych zasługi – jedynym naszym gruntem 
(Pamiętnik, s. 91). A także osobisty problem możliwości wpływania na narodową rze-
czywistość: Rozpacz wkrada się przez każdą szczelinę; rozpacz i zniechęcenie. Nie mam w tej 
chwili żadnej łączności z życiem – jestem sam, a chociaż wiem, że mogę wywierać wpływ, ta 
abstrakcyjna wiedza nie chce się zrealizować, stać poczuciem (Pamiętnik, s. 91). Jakie zatem 
warunki niezbędne są dla dziejowej twórczości? – sposób postawienia tego zagadnienia 
oraz to, jak dalej Brzozowski na nie odpowiada przywodzi na pamięć uwagi Nietzschego 
z drugich Niewczesnych rozważań – nasza zdolność wywierania wpływu na rzeczywistość 
pozostaje w ścisłym związku z naszą autokreacją przy pomocy historii. 
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stawała się przez to na wskroś konkretnym, z samego życia zrodzonym czynem; 
oczekiwałem wciąż od niej tego, co jest jej założeniem i co określa jej znaczenie, 
tj. żywego stosunku do życia, dlatego też artykuł ten jest zarazem tak rozległy w za-
mierzeniu i tak abstrakcyjny w wykonaniu. 

(...) marksizm był dla mnie znowu tylko teoretyczną wiedzą, że świat może być 
myślany jako działanie, nie był moim działaniem. 

(...) poza jego [marksizmu] obrębem pozostawało moje ja, które może czuło 
się wytwórcą teoretycznej myśli, ale nie własnej swej rzeczywistości, a więc było 
mniej lub więcej nie zaspokojone i beznadziejne. To ja przedsiębrało różne próby 
pogłębienia marksizmu, wciąż bezwiednie pracując nad fałszywie postawionym 
zadaniem wytworzenia na drodze intelektualnej, logicznej, zmiany we własnym 
życiowym poczuciu29.

To również ma pozwolić innym na stwierdzenie, że natrafi ają tu oto 
na prawdziwą dojrzałą osobowość – myśl, która z całą powagą wypróbo-
wywała samą siebie w wielu różnych fi lozofi cznych systemach, by osta-
tecznie, po wielu wysiłkach i rozczarowaniach, osiągnąć intelektualną 
samodzielność. Zgodnie bowiem z modelem formowania charakteru, 
ustanowionym przez Goethego jako klasyczny, dopiero w ten sposób 
osiągnięta duchowa niezależność daje podstawy do uznania, że myśl 
rzeczywiście gotowa jest do wzięcia na siebie odpowiedzialności za czy-
ny, do których być może stanie się pobudką i że może być ona społecz-
nie doniosła jako przewodniczka ku nowym kierunkom. Osobowość 
jest wypadkową własnych skłonności i świadomej pracy nad sobą oraz 
wpływu otaczającego życia, które domagało się indywidualnej reakcji. 
Jedynie to, co zostało autentycznie przeżyte przez jednostkę, służyć 
może jako teoria dla dalszego działania i jako pouczające dla innych. 
Tylko to, co zostało wypróbowane osobiście we własnym życiu, wolno 
nam uznać za ostatecznie przezwyciężone – fi lozofi i nie wynajduje się 
dowolnie i niezobowiązująco:

Tylko to zostaje pokonane, co umiemy zastąpić; nie możemy uważać się za wyzwo-
lonych spod władzy jakiegoś wierzenia, metody, teorii, formy kultury – póki nie 
zdaliśmy sobie sprawy, w jaki sposób w ogóle wyrosła ta zesztywniała, zmartwia-
ła funkcja, póki samej funkcji wreszcie nie nauczymy się wykonywać swobodnie 
i świadomie. 

Lekceważenie fi lozofi i nie rozwinięte w taką systematyczną, twórczą krytykę 
jej, idzie zazwyczaj w parze z uleganiem wpływom pomysłów i punktów widzenia 
całkiem dowolnych. (...) Tym, co jest zasadnicze, najgłębsze w fi lozofi i, jest prze-

29  S. Brzozowski, Idee..., s. 74, 76. 
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tworzenie życia w świadome dzieło jednostki i nie może być mowy o rezygnacji z fi -
lozofi i, która nie byłaby jednocześnie rezygnacją ze świadomości30. 

W fi lozofi i, która chce służyć praktyce, musi działać czynnik osobi-
sty – stąd pomysł Brzozowskiego, aby swemu dziełu nadać formę bio-
grafi i, która zawsze opowiada o indywidualności. Jeśli bowiem naszym 
celem jest uczynić za sprawą myślenia rzeczywistość bardziej odpowia-
dającą naszym etycznym wymaganiom, należy pokazać, że prawodawca 
jest wybitną osobowością. A także, że idea, którą przykłada teraz jako 
miarę dla empirii, sprawdziła się dotychczas na jego własnym przykła-
dzie – stworzyła prawdziwy charakter. Zagadnienie osobowości stano-
wi z pewnością jeden z najważniejszych tematów dla Brzozowskiego. 
W Pamiętniku znajdujemy następującą uwagę:

Pierwsze ogólne założenia mojej krytyki zostały wytworzone przez studia Taine’a 
i miłość do niego. (...) Potem był okres, gdy Nietzsche najsilniej ciążył nad myślą 
krytyczną. (...) Sorel wywiódł mnie z tego stanu. Sorel, Bergson i Carlyle, ale etycz-
ne jądro, pojęcie jaźni, osobowości – szczyt, gwiazda wykreślająca prawa tych wy-
siłków była tu wciąż przesłonięta obłoczkiem (...), który powstawał z poczucia, że 
jest luka między postulatem myśli a jej organem, że nie umiem własnego postulatu 
realizować (...). Dlatego z taką przyjemnością myślę o dojrzałej części Idei, dlate-
go jestem tak przywiązany do tego tomu, że jest on pierwszy, w którym ta hańba 
i skaza są już nieobecne31.

Biografi a, jak wiadomo, jest zarazem opowieścią o i stwarzaniem in-
dywidualności w oparciu o dokonane przez jednostkę czyny, poświad-
czone historycznym materiałem, przechowaną o nich pamięć pewnej 
wspólnoty oraz artystyczny talent opowiadającego jej dzieje history-
ka. Jej przedmiotem jest pojedyncze życie, które w swoim przebiegu, 
mniej lub bardziej świadomie, nadało sobie określoną postać. Jest za-
tem sztuczna w podwójnym sensie. Jej bohater – wyróżniający się pod 
jakimiś względami charakter zawsze już jest wytworem: własnych dzia-
łań, które to, co dane jako naturalne uwarunkowania, przekształciły 
w określony duchowy typ, ale także wynikiem zabiegów dziejopisarza, 
opartych o dokumenty, istniejący przekaz na temat czynów opisywa-
nej postaci oraz własną wyobraźnię badacza. Podobnie w podwójnym 
sensie twórczym czynem, dzięki któremu nadaje się sobie wyróżniające 

30  S. Brzozowski, Prolegomena fi lozofi i „pracy”, w: Idee..., s. 237, 238. 
31  S. Brzozowski, Pamiętnik, s. 129. 
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rysy, jest też biografi a własnej myśli. Osobowość, którą nam ukazuje, 
nie jest tym, co zastane jako gotowe, lecz kreacją, tym, co osiągnięte 
w świadomym twórczym procesie – czynem, nie zaś substancją. 

Idee Brzozowskiego to dzieło fi lozofi czne, które celowo przyjęło po-
stać biografi i myśli autora, ponieważ w dziedzinie praktyki nie istnieje 
lepsza droga uzasadnienia dotyczącej międzyludzkich stosunków teo-
rii niż osobiste świadectwo. Jak też doskonalszy od narracji środek, 
pozwalający myśli działać w zjawiskowym świecie. Jednak istnieją też 
inne ważne racje, które przemawiają za tym, aby biografi ę myśli w jej 
roli jako fi lozofi i uznać za projekt, który bardzo konsekwentnie wynika 
z dotychczasowego rozwoju tej ostatniej, nie jest zaś wynikiem samej 
tylko formalnej inwencji autora. 

Pozostaje, na przykład, w ścisłym związku z koncepcjami antropo-
logicznymi, które wprowadziła idea pedagogiczna niemieckiej klasyki: 
Lessing, Herder i przede wszystkim Goethe, ale także Kant w swych 
zwięzłych rozprawach historiozofi cznych oraz Fichte i Hegel. Możemy 
określić ją jako dynamiczne ujęcie człowieczeństwa – co Tomasz Mann 
nazwał później kwintesencją humanizmu: dążeniem, aby z niewyraźne-
go tworu natury stać się jasnym produktem samego siebie, to znaczy rozu-
mu, i tym sposobem wypełnić powołanie i obowiązek swego istnienia32. Ten 
komentarz pisarza nawiązuje do uwagi samego Goethego z listu do La-
vatera (wrzesień 1780), odnoszącej się do jego słynnej powieści eduka-
cyjnej: pragnienie, by tak wysoko, jak to jest tylko możliwe, wznieść w górę 
piramidę mego istnienia, którego podstawa została mi dana i umocniona, to 
pragnienie przewyższa wszystkie inne33. 

Ideę człowieka historycznego Oświecenie zawdzięczało, jak wiado-
mo, Herderowi, lecz to Goethe swym utworem pedagogicznym Lata 
nauki i wędrówki Wilhelma Meistra, opowiadającym historię wychowy-
wania pewnej jednostki do osobowości – przez jej samodzielne rozwija-
nie własnych dyspozycji oraz równoległe bycie prowadzoną przez Pro-
wincję Pedagogiczną w kierunku zadośćuczynienia jej powinnościom 
wobec bliźnich – uczynił edukację kwestią podstawową dla rozumienia 

32  T. Mann, Goethe jako przedstawiciel wieku mieszczaństwa, w: Dostojewski z umiarem 
i inne eseje, Warszawa 2000, s. 107. 
33  Cyt. za: E. Trunz, Anmerkungen des Herausgebers, HA VII, 671; zdanie w przekładzie 
M. Janion, M. Żmigrodzkiej, w: Odyseja wychowania. Goetheańska wizja człowieka w „La-
tach nauki i wędrówki Wilhelma Meistra”, Kraków 1998, s. 56. 
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człowieka. To dzieło zresztą stanowi odpowiedź poety na jego własne 
napomnienie: właściwym studium ludzkości jest człowiek; jest zarazem 
projektem antropologicznym oraz etycznym. Można zastanawiać się, 
czy Goethe nie przeczuł tu genialnie, że literatura bardziej niż suchy 
styl rozprawy fi lozofi cznej i abstrakcja nadaje się do roli instrumenta-
rium dla jego urzeczywistnienia. Z perspektywy Lat nauki i Lat wędrów-
ki pełnią człowieczeństwa jest jedynie osobowość – uwewnętrznienie 
wysokich wartości moralnych i zyskanie intelektualnej samodzielno-
ści, co pozwala jednostce przekroczyć naturalny dla niej partykularyzm 
życiowych interesów i uczestniczyć wraz z innymi w rozumnie zorga-
nizowanej ludzkiej wspólnocie. Dodajmy jednak od razu – przekroczyć 
nie oznacza wyrzec się wszelkiego zawodowego, społecznego, histo-
rycznego etc. określenia, gdyż, jak mówi Goethe, wszelkie życie, wszelki 
czyn, wszelką sztukę poprzedzić winno rzemiosło, które nabywa się jedynie 
w ograniczeniu34. Historyczne i kulturowe uwarunkowanie okazuje się 
u klasyka niezbędne dla istnienia tego, co ogólne. 

Jeśli za właściwe człowieczeństwo skłonni jesteśmy uważać oso-
bowość, oznacza to, że uznajemy człowieka w jego wyjściowym stanie 
empirycznym za istotę wciąż nieustaloną, a jedynie przez swą naturę 
dysponowaną do stworzenia siebie. Z uwagi na to, iż stanowi on dla 
siebie zadanie, człowiek wymaga edukacji – samodzielnego urabiania 
własnych władz umysłowych, mając jednak za miarę otoczenie społecz-
ne i kulturowe, i pod jego wpływem. Człowieczeństwo byłoby w ten 
sposób połączeniem się w wyniku złożonego edukacyjnego procesu na-
turalnych dla człowieka możliwości z tym, co dziejowe. 

W pismach z zakresu historiozofi i Kant wyłoży tę myśl już w języku 
pojęć fi lozofi cznych – powie, że natura, rozumiana tu jako Opatrzność, 
uczyniła człowieka istotą, w której pewne przyrodnicze uwarunkowania 
istnieją obok wolnej woli oraz zdolności rozumowania i jest mu prze-
znaczone, aby kształcąc te umysłowe władze (co możliwe jest jedynie 
na drodze społecznego życia z innymi i ucierania się różnych pojedyn-
czych racji) opanował swoją naturalność. Nie jest ona bowiem jego właś-
ciwą naturą, lecz fortelem, którym posłużyła się Natura-Opatrzność, 
aby uczynił się tym, kim być powinien. Dla Kanta jednak ten projekt 
Opatrzności odnosi się nie do życia pewnej jednostki, lecz całego gatun-

34  J.W. Goethe, Wilhelm Meister, przeł. P. Chmielowski, Warszawa 1893, s. 592. 



Izabela Szyroka

~  450  ~

ku, i ewentualny jego sukces jest opatrzony znakiem zapytania. Na ile ta 
niepewność rzeczywiście pozostaje uzasadniona w kontekście założeń 
kantowskiego fi lozofowania o dziejach jest sprawą, której w tym miej-
scu podejmować nie możemy. Interesująca jest tu jednak pewna kon-
sekwencja, jaką przejawia fi lozofi czna refl eksja – jej coraz wyraźniejsze 
nakierowanie na myślenie o człowieku w perspektywie procesu histo-
rycznego i wprowadzanie dynamiki do jego fi lozofi cznego obrazu35. 

Pozostawmy jednak na boku ten mało znany historyczny aspekt 
myśli Kanta. Fichte w zakresie fi lozofi i dziejów podejmuje bowiem jego 
transcendentalny punkt widzenia i rozważa historię jako rozwój du-
chowych wydarzeń, którego źródła leżą w swobodnej działalności ab-
solutnego Ja – rozumianego nie substancjalnie, lecz będącego czystym 
czynem i twórczą mocą. Dynamiczne kategorie, pozwalające mu opisać 
dziejowy przebieg, Fichte odnajduje w aktach transcendentalnej pod-
miotowości. Struktura dziejów jest tożsama z energetyczną strukturą 
świadomości. Czyste ego przejawiające się w postaci empirycznych po-
szczególnych jaźni – pojmowane jako sama tylko zdolność nadawania 
sobie określeń – swą naturę otrzymuje dopiero w wolnym działaniu. 
Ze swej istoty jest historią własnych ustanowień i nie zna siebie przed 
dokonanym czynem. W ten sposób, jak zauważy Berlin, świadomości 
europejskiej ukazuje się nowa silna idea człowieka, którą jest bohater 
tragiczny, za wszelką cenę dążący do samorealizacji36. Pociąga ona za 
sobą oczywiście szczególnego typu polityczne i etyczne skutki. 

Fichte odkrywa rzeczywistość zjawiającą się świadomości jako po-
wstałą z ustanawiania, przeciwstawiania i ich wyższej jedności w trans-
cendentalnym podmiocie. Hegel, opierając się na Kancie, zauważy na-

35  Znaczeniu historii dla rozumienia człowieka w pismach Kanta z dziedziny historiozo-
fi i i antropologii poświęca artykuł Natura ludzka a historia. Refl eksje w nawiązaniu do pism 
antropologicznych Immanuela Kanta E. Paczkowska-Łagowska w zbiorze Wyjaśniać i rozu-
mieć. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kuderowiczowi, pod red. M. Kowalskiej, 
Białystok 2006. Przedstawione w nim rezultaty badań autorki nad pismami historyczny-
mi i antropologicznymi Kanta są tu dla nas bardzo interesujące, ponieważ, jak się oka-
zuje, także u tego przedstawiciela Oświecenia da się wyśledzić obecność idei człowieka, 
uwzględniającej jego rozwój, dziejowe posuwanie się naprzód, bycie na sposób historycz-
nej siły raczej niż substancji. Tym bardziej też przekonujący staje się późniejszy projekt 
klasycznego niemieckiego idealizmu znalezienia systemu pojęć dla opisania historycznej 
zmienności ludzkiego świata i odpowiedniej dla tego celu formy literackiej. 
36  I. Berlin, Zmysł rzeczywistości. Studia z historii idei, przeł. M. Filipczuk, Poznań 2002, 
s. 237. 
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stępnie, że rozwój obu tych dziedzin, podmiotowej i przedmiotowej, 
można wyłożyć w porządku relacji pojęciowych – jednak, jak pisał Dil-
they, celem systemu pojęciowego, którego poszukiwał, nie miało być abs-
trakcyjne sformułowanie i uporządkowanie aspektów życia; dążył on do 
nowego systemu pojęć, w którym rozwój stałby się zrozumiały w całej roz-
ciągłości. (...) jego przedmiotem stało się całe królestwo historii. Wszędzie 
tu poszukiwał aktywności, postępu, którego istota w każdym punkcie tkwiła 
w relacjach pojęciowych. Dlatego nauka historyczna przekształciła się w fi -
lozofi ę37. W przytoczonej tu uwadze Dilthey dyskretnie wskazuje, że he-
glowska próba pojęciowego wyjaśnienia historycznego dziania się pro-
wadzi do zubożenia i skostnienia dziejowego życia38 – dziejopisarstwo staje 
się fi lozofi ą. Powszednie życie, jakie znamy z doświadczenia, pozostaje 
poza obszarem zainteresowań Hegla, który pisał: zdarzenia o znaczeniu 
powszechnym (...) stanowią dla mnie zazwyczaj pretekst do ogólnych rozwa-
żań, w obliczu których na plan dalszy schodzi to, co jednostkowe i bliskie, nie-
zależnie od tego, jak bardzo zajmujące byłoby to dla uczucia39. Jednak u He-
gla także w innym sensie – i to znacznie bardziej dla nas interesującym 
– historia zmienia się w fi lozofi ę; i to właśnie dlatego, że jego uwaga kie-
rowała się ku temu, co jest przebiegiem, dynamiką w życiu. Fenomeno-
logię ducha nazywano czasem Bildungsroman w stylu Wilhelma Meistra40, 
przedstawia bowiem dzieje samowychowywania się ducha, który wstę-
puje w historyczne istnienie (wyłania z siebie świat empiryczny i stawia 
go naprzeciw siebie jako jaźni samej w sobie) po to, aby u końca długiego 
procesu edukacji zyskać samowiedzę i wolność. Jest to jedyna możliwa 
droga prowadząca do poznania własnej natury, ponieważ

wiedza jest wiedzą nie tylko o sobie, lecz także o tym, co stanowi jej negatywność, 
o swojej granicy. Uświadamiać sobie swoją granicę – znaczy umieć złożyć siebie 
w ofi erze. Ten akt samoofi ary jest eksterioryzacją, w której duch przedstawia swoje 
stawanie się duchem w formie wolnego, przypadkowego wydarzenia [historyczne-
go], oglądając swą czystą jaźń jako czas poza sobą, a swój byt jako przestrzeń. To 
jego stawanie się w przestrzeni – przyroda – jest jego żywym bezpośrednim stawa-

37  W. Dilthey, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, przeł. E. Pacz-
kowska-Łagowska, Gdańsk 2004, s. 47, 48. 
38  Ibidem, s. 127. 
39  List do Niethammera z 1816 roku. Cyt. za: K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewo-
lucyjny przełom w myśli XIX wieku, przeł. S. Gromadzki, Warszawa 2001, s. 262, 263. 
40  Na przykład: J. Hyppolyte, Genése et Structure de la Phénoménologie de l’Esprit de 
Hegel, Éditions Montaigne, Paris 1946. 
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niem się; przyroda – duch eksterioryzowany – nie jest w swoim istnieniu niczym 
innym, jak tylko wieczną eksterioryzacją swego trwałego istnienia i ruchem, który 
restytuuje podmiot41. 

W Encyklopedii nauk fi lozofi cznych czytamy z kolei:

To, że w idei dokonuje się jej pra-podział (Das Sich-Urteilen der Idee) na oba zja-
wiska [przyrodę i ducha], określa je jako jego (samowiednego rozumu) manifesta-
cje i następuje w nim powrót do jego jedności w ten sposób, że tym, co posuwa się 
naprzód i się rozwija, jest natura rzeczy, pojęcie, a ruch ten jest w tej samej mierze 
działalnością poznawania – wieczna istniejąca sama w sobie i dla siebie idea jako 
absolutny duch wiecznie się wprawia w ruch, wytwarza się i rozkoszuje się sobą42. 

W sposób naturalny pojawia się teraz pytanie o formę wykładania 
tego, co sobie samemu prezentuje się jako czasoprzestrzenny proces 
(historia). Ani defi nicja, ani proste wyliczenie przejawów aktywności 
wydaje się tu nie wystarczać – to, co staje się i autokreuje, wymaga dla 
wyrażenia siebie dynamicznego środka i biografi czna narracja okazu-
je się właśnie takim energetycznym narzędziem. Jeśli fi lozofi a – myśl, 
myśląca samą siebie – jest ideą, a więc jednolitą całością samowiedzy 
z wszystkich wcześniejszych stopni – potrzebuje dla siebie wyrazu, 
dzięki któremu nie będzie jedynie pustą nazwą. Podobnie jak osobowo-
ści bohatera nie przedstawi nam nigdy żadna charakterystyka, lecz do-
piero cała opowieść o jego losie. Jeśli heglowski duch absolutny ze swej 
natury jest dziejowy i jest swoim historycznym różnorodnym przeja-
wianiem się – biografi a – z uwagi na to, iż umie ukazać zarazem jedno-
litość i wieloaspektowość pewnego życia, to, co subiektywne i obiek-
tywne we wzajemnym powiązaniu – jawi się jako adekwatny sposób 
jego fi lozofi cznej ekspresji. Znaczenie biografi i – powie Dilthey – tkwi 
w powiązaniu samego życia w jego wielostronności z dziejopisarstwem43. 
Hegla wyróżniał genialny zmysł historyczny, ale jego myślenie o świe-
cie dziejowym, u którego podstawy znajduje się duch – superpodmiot 
jako dynamiczna siła, było jeszcze stanowiskiem metafi zyka. Jednak 
to dzięki niemu fi lozofi a zmienia perspektywę na historyczną – wzra-

41  G.W.F. Hegel, Fenomenologia ducha, przeł. A. Landmann, Warszawa 1963, t. 2, s. 426, 
427. 
42  G.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk fi lozofi cznych, przeł. Ś.F. Nowicki, Warszawa 1990, 
s. 584. 
43  W. Dilthey, Budowa świata historycznego..., s. 251. 
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sta ranga dziejopisarstwa, a w jego obrębie biografi i w roli antropolo-
gicznego instrumentarium. Filozofi a życia zwróci szczególną uwagę na 
tę literacką formę – Dilthey uważał, że pozwala ona na głębszy wgląd 
w życie ludzkie i jego indywidualne postaci i może dostarczyć fi lozofi i ka-
tegorii, które umożliwią pełniejsze w stosunku do metody naukowej 
ujęcie doświadczenia. Daje wejrzenie w niezliczone sposoby, na jakie 
zjawiska składające się na ludzkie czasowe istnienie mogą być syste-
matycznie porządkowane. Ukazuje na jakiej drodze indywidualne życie 
wznosi samo siebie jako związek zdarzeń. Nietzsche natomiast rozwa-
żał przydatność biografi i dla twórczego życia jako tego rodzaju meto-
dę panowania nad własną przeszłością, która zmienia człowieka w siłę 
w stosunku do przyszłości; czyni go zdolnym wprowadzić w nią własny 
projekt. Największym przeciwnikiem woli, która chce ustanowić przy-
szłość w oparciu o nowe wartości, jest bowiem zawsze jej przeszłość. 
Klasycznym rozważaniem tego zagadnienia jest drugie z Niewczesnych 
rozważań: Pożyteczność i szkodliwość historii dla życia. Postarajmy się te-
raz ująć razem dwa te punkty widzenia i ich znaczenie w epoce fi lozo-
fowania empirycznego. 

Badając istniejące typy światopoglądów fi lozofi cznych, Dilthey do-
chodzi do wniosku, że ich źródłem jest problem życia, płynący z oso-
bistego odczucia własnej witalności przez refl eksyjną jednostkę: do-
świadczenie narodzin, śmierci, następstwa pokoleń, pokrewieństwa 
rodzinnego, walki z innymi o to, co stanowi przedmiot popędów, do-
znanie kruchości własnego istnienia w obliczu trwania przyrody. Ich 
podstawą nie są bynajmniej chłodne pytania intelektu. 

Filozofi a wytwarza świadomość jedności naszych doświadczeń, naszego działania, 
samego naszego życia; wznosi ową świadomość do poziomu myślenia pojęciowego. 
Jedność tej całości, jedność tego co się na nią składa: przedmiotów, doświadczeń 
struktury i prawa, stanów życiowych, celów i dóbr – ten splot dręczących i fascynu-
jących problemów, przyjemności intelektualnej i bólu niedoskonałości, sprzeczno-
ści: oto jest zagadka życia; szczególny, mroczny, przerażający przedmiot wszelkiej 
fi lozofi i44. 

Biografi a (jej odmianą jest autobiografi a jako rozumienie własnego 
życia i myśli), którą do rangi fi lozofi i podniósł autorytet Hegla, w cza-

44  W. Dilthey, O istocie fi lozofi i i inne pisma, tu: II szkic B: Pojęcie fi lozofi i, przeł. E. Pacz-
kowska-Łagowska, Warszawa 1987, s. 204, 205. 
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sach ostatecznego rozstania się tej ostatniej dziedziny wiedzy z metafi -
zyką staje się miejscem, w którym na podstawie zapisanych przeszłych 
działań, wartości, jakie przypisywał określonym zdarzeniom, znacze-
niu nadawanemu poszczególnym momentom własnego życia – utrwa-
lonym wielu drobnym faktom – człowiek nabiera pewnego rozeznania 
w rzeczywistości. Przez to zaś, że stwarza w niej siebie jako określony 
charakter – buduje też dla siebie podstawę, na której będzie mógł się 
oprzeć, planując przyszłość. Brzozowski charakteryzuje postmetafi -
zyczną sytuację świadomości:

Kwestia stoi tak. Historia uposażyła nas w bardzo wielokształtną kulturę umysło-
wą. Różni ludzie są wprawiani w ruch (a raczej wprawiają w ruch i myślą, że są 
poruszani) – przez różne wiary. Nie jest to najważniejsze, jaka jest ta wiara, lecz 
tylko to, co ludzie ci czynią. (...) Dumna fi lozofi a ukazuje swe granice. Czyńcie, tylko 
czyńcie! Co?

(...) Skoro zasadniczą rzeczywistością naszą jest życie, skoro człowiek jest nie-
ustannie walczącym z żywiołami olbrzymem, musi on stać się prawodawcą włas-
nym. Nie wystarcza mu już być wprawianym w ruch przez myśl: uznaje on, że myśl 
ma być czymś innym niż porcją rumu, rozdawaną żołnierzom przed bojem, chce, 
aby nie tylko ona poruszała, lecz, aby on ją ziszczał. Jakąż jest ta myśl, która może 
zasługiwać na to, aby przez człowieka ziszczaną była? Czy będziemy sięgać na chy-
bi trafi  w chaos wyobrażeń, by szukać między nimi bogów? (...) Ziszczać, stwarzać, 
za cel mieć może człowiek tylko siebie. Z chwilą, gdy ukazała nam się jako rzeczy-
wistość walka człowieka z nieznanem – zwycięstwo człowieka może być jedynym 
celem. Co znaczy zwycięstwo? Oto, by człowiek nie nakręcał siebie za pomocą wiar, 
a raczej by nie był jak śmiga wiatraka, w której pęd rozwijałby, gdyby myśleć mo-
gła – entuzjazm i uzasadnienie, lecz by samoistnie i samowiednie siebie dla siebie 
nad otchłanią utrzymywał. Co jest czynem? (...) Czynem jest tylko to, co w świecie 
pozaczłowieczym stwarza skutki, zależne od naszej woli i trwałe, to, co w samej 
istocie życia wytwarza zdolność sprawiania takich skutków i zdolność tę, gdy jest 
wytworzona utrzymuje. Praca jest jedynym fundamentalnym czynem – świadomie 
rządząca sobą praca ideałem45. 

W postmetafi zycznym czasie u podłoża dziejowego świata znajduje 
się już tylko empiryczna jednostka – rozumna wola, która odpowiada za 
jego kształt i dynamikę. Wiąże się ona własnym rozumowym prawem, 
gdyż pragnie być autonomiczna, wolna od przypadkowego podlegania 
naturalnym instynktom i popędom. Jednak rozumowe prawo, które 
ma pozwolić jej utrzymywać się nad otchłanią – a więc zapanowywać nad 

45  S. Brzozowski, Pragmatyzm i materializm dziejowy, w: Idee..., s. 210, 211. 
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sobą jako bytem nieustalonym i będącym otwartą przyszłością, nie jest 
jej z góry dane. Podobnie jak nie zna ona swej własnej natury, zanim 
ta ostatnia nie objawi się w czynie. Musi ona dochodzić do prawa na 
podstawie tego, co dotąd już zrealizowało się w jej historii, oraz, bio-
rąc pod uwagę przeszłość i obecną problemową sytuację, stwarzając 
dla siebie zasady postępowania. W obu tych funkcjach – jako narzę-
dzie odsłaniające człowiekowi jego naturę, czy może raczej charakter, 
oraz przez ustalenie jego istotnych cech, wytyczających mu przyszłość 
– występuje teraz biografi a lub autobiografi a. Teoria i praktyka splata-
ją się w niej, gdyż zrozumienie tego, co zdarzyło się w pewnym życiu, 
nadanie znaczenia poszczególnym jego faktom (skutek jednocześnie 
stylu życia i kompozycji opowieści), ustawia dokonującego tego rodza-
ju refl eksji w nowym stosunku do samego siebie. Biografi a i autobio-
grafi a odpowiadają na naturalną potrzebę człowieka orientowania się 
w świecie, gdy niemożliwe stało się prowadzenie refl eksji z pozadzie-
jowego stanowiska. Naturalne zdaje się więc wykorzystanie tej formy 
– zarazem wypowiedzi i studiowania człowieka – przez fi lozofi ę. Zatem 
także w tym kontekście, nie tylko zaś z uwagi na wspomnianą tu już 
wcześniej potrzebę dania świadectwa moralności i umiejętności pro-
wadzenia dobrego życia, podjęta przez Brzozowskiego próba wyłożenia 
fi lozofi i w formie biografi i własnej myśli wydaje się pomysłem wartym 
poważnego rozważenia przez fi lozofów. 

Stanisław Brzozowski’s Ideas as a philosophical diary

An incentive for deliberations presented in this discourse was Stanisław Brzo-
zowski’s most important work: Ideas. Introduction to the Philosophy of Historical 
Maturity, which was given by the author the form of a biography of his own idea. 
Such an original form of leading a philosophical discourse – after all one would 
rather expect a serious systematic treatise from a philosopher – must arouse cu-
riosity of a historian of philosophy. Th is discourse is an attempt at fi nding philo-
sophical arguments which make a philosopher open up in front of his reader. 
As Collingwood said: „Th e autobiography of a man whose business is thinking 
should be the story of his thought”. Th us, Brzozowski’s ideas tell the story of his 
philosophical reasoning – as in every diary there is fi ction and the truth. Philoso-
phy may be useful for life only when a reader feels that he deals with reality. Only 
an account of personal experience – a story about the formation of philosophi-
cal character – may bring philosophy into the world known from experience and 
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make it truly ‘work’. Besides, can we – on condition that we have thought over 
the signifi cance of the epoch of classical German idealism for our consciousness 
– by any means other than exactly a biography understand philosophical refl ec-
tion? Th e author recommends the above mentioned topics as a subject for further 
consideration. 


