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Henryk Elzenberg (1887-1967) – wybitny polski uczony, aksjolog, etyk, 
estetyk podejmował również rozważania nad zagadnieniami kultury. 
Czytając jego dziennik Kłopot z istnieniem można zauważyć, że refleksja 
nad kulturą towarzyszyła mu niemal przez całe życie 1. Choć jako filozof 
kultury nie stworzył żadnej całościowej wizji, to w  jego przemyśleniach 
nad kulturotwórczą działalnością człowieka zauważalna jest nieustanna 
analiza świata wartości. Mówiąc o pojęciu kultury u tego wybitnego filo-
zofa, należy pamiętać, że zawsze będzie miała ona wymiar aksjologiczny 
i włączona jest w jego filozoficzny system, w którym naczelną rolę odgry-
wają wartości perfekcyjne.
 Jak zauważył Mirosław Tyl, poglądy na kulturę Elzenberga kształtowa-
ły się pod wpływem dwóch odmiennych tradycji 2. Pierwsza wyrastała pod 
wpływem kultury modernistycznej, charakterystycznych dla niej wyznacz-
ników artystycznych i estetycznych 3. Druga wynikała z  fascynacji Elzen-
berga kulturą klasyczną, kazała widzieć w kulturze kanon stałych ponad-
czasowych wartości, a  twórczość pojmować jako pogłębianie dziedzictwa 
zawartego w tradycji 4. Z tych zasadniczo odmiennych nurtów wyodrębniły 
się dwa różne wzorce postaw – artysty i klasyka. Pierwsza z nich odrzuca-
ła konserwatyzm, eksponowała swobodę realizacji twórczości artystycznej. 
Artysta nie ufa usankcjonowanemu przez klasyków ładowi, który pojmuje 
jedynie jako przeszkodę dla wyrażenia w sztuce własnych duchowych treści 
wewnętrznych. Dla Elzenberga twórca był uosobieniem idei wolności nie-

1 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Toruń 2002.
2 M. Tyl, Pesymizm, konserwatyzm, wartości, Katowice 2011, s. 40.
3 W. Tyburski, Elzenberg, Warszawa 2006, s. 147.
4 M. Tyl, Pesymizm, konserwatyzm, wartości, dz. cyt.
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zależnej od wszelkich narzucanych konwencji i schematów. W szkicu zaty-
tułowanym Osobowość twórcza artysty filozof zaznaczał, że 

osobowość twórcza zarysowuje się więc przede wszystkim jako pewien ze-
spół elementów wyselekcjonowanych z podłoża, według kryteriów każde-
mu twórcy właściwych 5.

Jest to spontaniczna selekcja swobodnych stanów psychicznych artysty, 
przy pomocy tylko sobie właściwego kryterium wyboru. Jak pisze w Kło-
pocie z istnieniem 

to co artysta wyraża, to nie są jego przeżycia (te są materiałem, tworzy-
wem), ale te prawa, według których jego świadomość świat po swoje-
mu odbudowuje. Subiektywizm? tak bez wątpienia; ale subiektywizm 
surowy 6.

Klasyk natomiast, odżegnując się od natchnienia, twórczego chaosu, wie-
rzy w  istnienie obiektywnych kryteriów pozwalających wartościować 
ludzkie dzieła. Z perspektywy klasyka Elzenberg pojmował więc kultu-
rę jak niezmienny ład, o którego trwaniu można mówić tylko wtedy, jeże-
li nowe idee czy dzieła sztuki włączają się w nurt tradycji, gdy mieszczą 
się w ramach fundamentalnych i niezmiennych reguł 7. Jak pisał w swoim 
dzienniku Kłopot z istnieniem:

Spokój klasyczny na tym polega, że świat nie jest dla artysty zespołem 
bodźców, na które by on reagował, ale tą olbrzymią rezerwą, z  której 
czerpie on materiał do swych od wewnątrz dyktowanych, samorzutnych 
konstrukcji.
 Rzeczowość klasyczna, to ścisłe podporządkowanie środków wyrazu 
temu, co się pragnie wyrazić. Mistrzostwem we władaniu środkami klasyk 
nigdy się nie popisuje.
 Prostota klasyczna, to hasło podejrzane; lubią nim niektórzy pokrywać 
ubóstwo i swój brak wyobraźni 8.

 Alternatywa tych postaw była w rzeczywistości alternatywą kultury ro-
zumianej jako teren swobodnej realizacji autonomicznej jednostki i kul-
tury jako autorytetu – obszaru, który odnosząc się do transcendentnych 

5 H. Elzenberg, Osobowość twórcza artysty, w: tegoż, Pisma estetyczne, pod. red L. Hostyńskiego, 
Lublin 1999, s. 72.

6 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 114.
7 M. Tyl, Pesymizm, konserwatyzm, wartości, dz. cyt., s. 78.
8 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 415.
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zasad, organizuje życie człowieka, określa reguły jego działalności, chro-
niąc jednocześnie przed dezintegracją 9. Można powiedzieć, że te dwie 
tendencje (artysty i klasyka) przenikały się wzajemnie. Jednak w miarę 
upływu czasu w refleksji Elzenberga nad kulturą zauważalna będzie ten-
dencja do kreowania bardziej jednolitego jej wizerunku, co wyrażało się 
w stopniowym osłabieniu wpływów modernistycznych i skłonieniu ku po-
stawie klasycznej. Ten zwrot ku klasycyzmowi zauważalny będzie stop-
niowo na kartach wspomnianego już dziennika: 

W młodzieńczych swych rojeniach o życiu pięknym zakładałem implicite 
całkowitą stabilizację kultury (...). Życie piękne to było najprzód cieszenie 
się plonem wieków, a potem włożenie całego wysiłku w wysubtelnianie 
i pogłębianie tego, co po nich wzięło się w spadku. Wysubtelnianie i po-
głębianie, a nie rozszerzanie ani zmienianie 10. 

 W pewnym momencie klasyk dla filozofa staje się uosobieniem kul-
tury: „Jaki jest cel wykształcenia klasycznego? Dać człowiekowi kulturę? 
Raczej: dać kulturze człowieka” 11. Filozof zaczyna opowiadać się za uni-
wersalnym i obiektywnym porządkiem wartości w kulturze; myśli o kul-
turze jako o pewnej przestrzeni – perspektywie aksjologicznej, w której 
człowiek przeżywa wartości. 
 Elzenberg wyodrębnił we wszechświecie dwie grupy przedmiotów 
o charakterze aksjologicznym. Pierwsza została stworzona i istnieje nie-
zależnie od człowieka 12. Należą do niej: piękno przyrody, harmonia ru-
chów planetarnych, doskonałość matematyczno-logicznych prawidłowo-
ści. Druga grupa związana jest z twórczą działalnością człowieka – są to 
zatem wszelkiego rodzaju dzieła sztuki (literatura, muzyka, malarstwo), 
systemy religijne i filozoficzne, dzieje i czyny ludzkie. Właśnie przedmio-
ty z tej grupy składają się na kulturę. 
 Filozof rozumie kulturę jako „sumę rzeczy, których stworzenie jest 
w  zakresie możności człowieka, a  które są rzeczami wartościowymi” 13. 
Sprowadził kulturę do systemu aksjologicznego, w  którym zastosował 
rozróżnienie na wartość perfekcyjną (bezwzględną) i utylitarną (względ-
ną). Zasadnicza różnica między nimi związana była z powinnością, obec-
ną tylko w wartości perfekcyjnej. Wartości utylitarne zdaniem filozofa, 
zyskują swoją wartość poprzez odniesienie do konkretnego  przedmiotu, 

9 M. Tyl, Pesymizm, konserwatyzm, wartości, dz. cyt., s. 41.
10 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 240.
11 Tamże, s. 60.
12 M. Tyl, Pesymizm, konserwatyzm, wartości, dz. cyt.
13 H. Elzenberg, Nauka i barbarzyństwo, w: tegoż, Wartość i człowiek, Toruń 2005, s. 253.



artykuły i  rozprawy

126

perspektywy kultury (nr 5)

przy czym należy zwrócić uwagę na obiektywną ich przydatność w za-
spokajaniu potrzeb, nie zaś subiektywne odczucie 14. Wartość perfekcyj-
na pozostaje niezrelatywizowana do jakiejkolwiek przydatności i tym sa-
mym jest bezwzględna w swojej naturze. Charakteryzuje ją to, iż (a) jest 
i powinna być aprobowana (sąd o wartości jest zawsze aprobatą); (b) do-
starcza dyrektyw postępowania; (c) występuje w formie piękna lub dobra, 
które są jej aspektami; d) posiada przeciwieństwa w postaci brzydoty i zła 
(pojęte jako pozytywnie istniejące natury) 15. 
 Zarówno w  systemie aksjologicznym, jak i w kulturze u Elzenberga 
naczelną rolę odgrywają wartości perfekcyjne. Te wartości bowiem istnie-
ją niezależnie od podmiotu, jakiejkolwiek relacji, są one czymś, co tkwiło-
by w przedmiocie nawet wówczas, „(...) kiedy by sam istniał na świecie” 16. 
Kultura, oparta na wartościach perfekcyjnych, jest więc naszą powinnoś-
cią: „kultura jako nakaz i imperatyw, cel i powołanie człowieka, kopuła, za 
której filary winniśmy uważać siebie i drugich i swoje działanie” 17. Autor 
Kłopotu z istnieniem skłania się również ku przekonaniu, że kulturotwór-
cza działalność człowieka nie polega na wprowadzaniu:

(...) w istnienie coraz to nowych przedmiotów wartościowych (na wzór ja-
kiegoś muzeum, które byśmy chcieli wzbogacić), lecz na przekształceniu 
tego, co istnieje w kierunku najwyższej osiągalnej wartości 18.

Należy więc podejmować nieustanny wysiłek, aby to, co istnieje, stawało 
się tak wartościowe, jak tylko jest to możliwe.
 Aksjologiczna perspektywa pojmowania kultury stała się punktem od-
niesienia dla oceny rzeczywistości współczesnej filozofowi 19. Bardzo kry-
tycznie odnosił się on do współczesnej mu kultury, w której dostrzegał 
brak porządku aksjologicznego, przeładowanie i umasowienie twórczo-
ści – „ilościowy nadmiar produkcji kulturalnej”. Taką kulturę Elzenberg 
postrzega jako „jarmark, oszukańczą grę świateł, przedstawienie, pokaz, 
theatrum” 20. W konsekwencji mamy do czynienia z pomieszaniem stylów 
i  spłyceniem, które w ostateczności prowadzą do umasowienia kultury. 
Jak pisał w swoim dzienniku: 

14 W. Prusik, Elzenberg Józef Maria, w: Powszechna Enycyklopedia Filozofii, <http://www.ptta.pl/
pef/pdf/e/elzenbergh.pdf>.

15 Tamże.
16 H. Elzenberg, Nauka i barbarzyństwo, dz. cyt., s. 253.
17 Tamże, s. 235.
18 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., dz. cyt., s. 245.
19 W. Tyburski, Elzenberg, dz. cyt., s. 151.
20 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 484.
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Pod względem tzw. kultury wyższej jesteśmy dziś w toku regresji. Przed-
nia straż ludzkości stanęła i zmuszona jest do odwrotu. Ale to jest chyba 
niezbędne, by do pochodu zdołały dociągnąć masy, pozostawione dotąd 
w tyle tak rozpaczliwie 21.

Filozof w kulturze współczesnej zauważył nieustanny pęd za nowością, 
szukanie nowych dróg i ciągle czegoś innego, zrywanie dla samego zry-
wania, upodobanie do zmiany, jako zmiany – wszystko to budzi sprzeciw 
Elzenberga, ponieważ kultura jest zbiorem uniwersalnych norm, a nie 
nieustannym poszukiwaniem jej nowych aspektów 22. Zjawisko masowo-
ści kultury przejawia się także w powiększającej się liczbie osób aspirują-
cych do miana twórcy i podejmujących artystyczne działania: 

Wyrastają tu swoiste wielkości, wielkie właśnie tylko w „prądzie kultury”, 
a w twórczości kulturalnej – świerszczyki. Ludzie ci sami siebie biorą na 
serio, ulegają tysięcznym złudzeniom; robią rzeczy drugo- i trzeciorzęd-
ne, czują się, jakby szli na zdobycie co najmniej piątej sfery niebieskiej. 
W oczach i opinii ogółu zaćmiewają twórców raz po raz 23.

W dzisiejszych czasach zapewne odpowiednikiem tych ludzi byliby ce-
lebryci. Opisywane przez Elzenberga zjawisko masowości kultury pro-
wadzi również do negatywnej dominacji publicystyki nad twórczością 
kulturalną – publicystyki, która rozrasta się ponad miarę, autonomizuje 
się, zatracając „łączność ze sprawami jedynie ważnymi”, którym powin-
na służyć: „(...) widzimy od razu, że większość naszej pracy publicystycz-
nej nie jest pracą kulturalną w sensie właściwym” 24. Jak zauważa filozof: 

Ktoś napisał książkę; ktoś drugi pisze recenzję tej książki; autor odpo-
wiada; ów replikuje; wtrąca się ktoś trzeci i  napoczyna jakieś całkiem 
inne, własne problemy; ktoś czwarty wprowadza nutę animozji osobistej; 
szermierze docinają sobie; gawiedź się cieszy (...) Piszemy na margine-
sach, i na marginesach marginesów, i tak w nieskończoność. I tak oto na 
wielką skalę odbywa się niedobry ów proces odrywania się „prądu” kul-
tury od właściwej kulturalnej twórczości. I  ludzie tkwią w  tym prądzie 
kultury, biorą w nim udział, zawzięcie „wymieniają myśli” i ani się spo-
strzegą, że oto żyją już w świecie spraw wtórnych, pozbawionych sensu 
samodzielnego 25.

21 Tamże, s. 384.
22 M. Tyl, Pesymizm, konserwatyzm, wartości, dz. cyt., s. 68-69.
23 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 245.
24 W. Tyburski, Elzenberg, dz. cyt., s. 151.
25 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 244-245.
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 Elzenberg nawołuje do radykalnego przeciwstawienia się temu ak-
sjologicznemu chaosowi. Przede wszystkim należy wrócić do wizerunku 
kultury zbudowanej na uniwersalnym zespole wartości. Obiektywny po-
rządek aksjologiczny stanowi podstawę dla kulturotwórczej aktywności 
człowieka, kulturę należy tworzyć zgodnie z ponadczasowym zespołem 
idei i zasad. Dlatego filozofowi w pewnym momencie stała się szczególnie 
bliska postawa klasyka, człowieka o ustalonym kanonie wartości, można 
by rzec, że była też silną podporą, aby nie złamać się w trudnych czasach – 
wojny, stalinizmu, w jakich przyszło mu żyć. Postawa taka tylko pozornie 
wydaje się statyczna, konserwatywna i skostniała. Jak pisze: 

nie jest jednak prawdą, żeby klasycyzm (...) wykluczał bujność, bogacenie 
się wewnętrzne, rozwój i rozrost. Wyklucza tylko zmienność heraklitejską, 
rozmiłowanie się w stawaniu się raczej niż w bycie, klasyk jest tym czło-
wiekiem, o którym nie moglibyśmy powiedzieć, że „nie czuje dwa razy tą 
samą duszą” 26.

Taka kultura, oparta na trwałym, obiektywnym porządku wartości  – 
jak powiada filozof: na „uroczystej powadze religii”  – zyskuje wymiar 
mistyczny 27.
 Elzenberg zdawał sobie sprawę z trudności w urzeczywistnieniu takie-
go aksjologicznego wizerunku kultury. Uważał jednak, że takie dążenia 
należy nieustannie podejmować i zawsze opierać się w swych twórczych 
działaniach o wartości duchowe. Filozof stawiał wiele zarzutów wobec 
wartości hedonistycznych, pragmatycznych i utylitarnych, które jego zda-
niem niszczą i deprecjonują kulturę, sprowadzając ją do spraw życia co-
dziennego – dla Elzenberga tymczasem kultura ma wymiar par excellence 
duchowy i elitarny. 
 Według Elzenberga, człowiek tworzący kulturę powinien posiadać od-
powiednią samowiedzę kulturową 28. Musi mieć on świadomość realizacji 
wartości kultury, nie może pod wpływem takich czy innych nacisków wąt-
pić w te wartości oraz – co jest bardzo istotne – nie może sam bez kon-
taktu z innymi ludźmi tworzyć kultury 29. Powinien również z dużym dy-
stansem odnosić się do spraw życiowych. Polityka, działalność społeczna, 
ekonomia nabierają sensu, o ile bezpośrednio lub pośrednio przyczyniają 
się do tworzenia kultury. Mówiąc o kulturze należy wykluczyć  myślenie 

26 Tamże, s. 153.
27 Tamże, s. 460.
28 J. Zubelowicz, Elzenbergowskie ujęcie procesu tworzenia kultury, „Kultura i Społeczeństwo” 30 

(1986), nr 1, s. 84.
29 Tamże.
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realistyczne, które związane jest z faktycznymi możliwościami realizacji 
pewnych zamierzeń 30. W kulturze walka o sprawy z góry przegrane nie 
jest pozbawiona celu i sensu. Przytoczmy słynne słowa Elzenberga na te-
mat tej walki: 

Wartość walki tkwi nie w szansach zwycięstwa sprawy, w imię której się 
ją podjęło, ale w wartości tej sprawy (...). Walka, którą dziś toczyć się go-
dzi, to nie walka o przywrócenie przeszłości, politycznej czy gospodarczej 
czy nawet kulturalnej (...). Jest to walka o zachowanie, w nowych ramach 
i w nowym układzie, wartościowej treści społeczeństwa, po prostu. I jest to 
walka z pretensją ramiarzy do stanowienia, jaki temat i jaki sens ma mieć 
obraz, walka o zepchnięcie do ich roli właściwej, tzn. służebnej i skrom-
nej, (...) upomnienie się treści życia o pierwszeństwo i pierworództwo 31.

 Tyl zauważa, że Elzenberg w swojej aksjologicznej wizji kultury bliski 
jest nietzscheańskiej koncepcji żywiołów – dionizyjskiego (realizującego 
się w  twórczości) i apollińskiego (wyrażającego się w poznaniu) – jako 
dwóch uzupełniających się składników kultury 32. Kultura w swej najwyż-
szej formie jawi się jako twórczość – żywioł dionizyjski – wytwarzanie 
rzeczy wartościowych, samorealizacja twórcy. Jednocześnie kultura jako 
twórczość staje się przedmiotem obiektywizacji, krytycznej refleksji i ana-
lizy, staje się przedmiotem wiedzy – to żywioł apolliński. Jeden z prze-
jawów współczesnej degradacji kultury filozof upatrywał w coraz więk-
szej dominacji żywiołu apollińskiego, zakładającego dominację myśli nad 
twórczością w sprawach związanych z kulturą 33.
 Ponadczasowy wymiar kultury oparty na kanonie uniwersalnych war-
tości wyrażał się również w negatywnym stosunku Elzenberga do histo-
rycznego traktowania zjawisk kulturowych i  do historyzmu w  ogóle 34. 
Według filozofa, historyzm jest w istocie relatywizmem historycznym, po-
glądem o historycznych uwarunkowaniach i zmienności zjawisk kulturo-
wych. Unieważnia on roszczenie do absolutnej ważności i normatywnego 
charakteru zajmowanych stanowisk. Kultura współczesna zdominowana 
przez historyzm pozbawiona jest trwałego podłoża, stąd też wynika jej 
bezsilność w usensownianiu życia człowieka, brak jej bowiem istotowej 
głębi, esencji, którą posiadała kultura starożytna 35.

30 Tamże, s. 85.
31 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 391.
32 M. Tyl, Pesymizm, konserwatyzm, wartości, dz. cyt., s. 72.
33 Tamże.
34 Tamże, s. 73.
35 Tamże.

Perspektywy Kultury...9 
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 Warto również zwrócić uwagę na esej Elzenberga Nauka i barbarzyń-
stwo, w którym pisze o relacjach między nauką i kulturą 36. W przekonaniu 
filozofa nauka i kultura to dwa różnorodne sposoby myślenia, między któ-
rymi trudno dopatrzeć się wspólnych pomostów. Istnieje raczej konflikt 
pomiędzy myśleniem wartościującym (oceniającym) a naukowym: 

Z różnicy tej wynika (...) że żaden cel, do osiągnięcia którego niezbędne 
jest wartościowanie, nie może być osiągnięty środkami samej tylko nauki; 
że więc nie wystarcza ona również do ugruntowania kultury i że, gdyby 
nie jej własna potrzeba oparcia się o wolę kultury, najwspanialszy jej roz-
wój mógłby współistnieć z barbarzyństwem niczym niezmąconym 37.

Nauka staje się niebezpieczna dla kultury, bowiem eliminuje myślenie 
wartościujące – godzi zatem w podstawowy warunek jej istnienia: „tu bo-
wiem w  interesie nauki skazujemy się na coś więcej niż na rezygnację 
z pewnej sprawności; tu ubożymy się jako ludzie, okaleczamy się cali. – 
W  ten to sposób myślenie oceniające bywa wypierane przez naukowe 
z umysłu i z życia jednostki” 38. Elzenberg żyjący w latach dominacji filo-
zofii szkoły lwowsko-warszawskiej, opartej na założeniach matematycz-
no-logicznych, wyczuł niebezpieczną dominację nauki nad kulturą, któ-
ra jego zdaniem zaczęła się już w epoce nowożytnej, tj. po Odrodzeniu: 

(...) i że się wytwarza stała przewaga, h e g e m o n i a  nauki w kulturze. 
Przewaga dla kultury fatalna: wtedy bowiem nawet aberracje uczonych 
dla ogółu stają się wzorem; a gdy te aberracje dotyczą samych pierwszych 
podstaw kultury, barbarzyństwo może stanąć u progu drzwi: drzwi są wię-
cej niż przez pół uchylone 39.

Filozof dostrzegł dominację myślenia scjentystycznego i skrajnie racjona-
listycznego. Kultura redukowana jest niemal do samej tylko wiedzy. Jak 
zaznacza Lech Witkowski, niezgoda Elzenberga na logicyzm i scjentyzm, 
taki jaki głosiła szkoła lwowsko-warszawska była w istocie niezgodą na re-
dukowanie kultury umysłowej i filozofii akademickiej, oraz niezgodą na 
zawłaszczenie tej spuścizny i na próby dominacji myślenia scjentyczne-
go i racjonalistycznego w sferze kultury – sferze problemów związanych 
z egzystencją ludzką 40. W dzienniku Kłopot z istnieniem pisał: 

36 H. Elzenberg, Nauka i barbarzyństwo, dz. cyt., s. 252-260.
37 Tamże, s. 255.
38 Tamże, s. 257.
39 Tamże, s. 259.
40 L. Witkowski, Henryk Elzenberg wobec scjentyzmu w  filozofii polskiej, w: Henryk Elzenberg 

(1887-1967). Dziedzictwo idei. Filozofia – aksjologia – kultura, pod. red. W. Tyburskiego, Toruń 
1999, s. 11.
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Zubożenie problematyki; okaleczenie, okrojenie rzeczywistości; brak my-
śli o człowieku i jego losie albo myśl mizerna i płaska: oto jeszcze kilka 
grzechów do zaliczenia na rachunek szkoły lwowsko-warszawskiej 41.

Według Elzenberga, kult nauki niszczy duchowość człowieka, jego wraż-
liwość i twórcze myślenie, bowiem unieważnieniu podlega to, co nie speł-
nia warunków naukowości. Chociaż ten tekst pochodzi z roku 1930, moż-
na zauważyć, jak aktualna dziś jest nadal jego wymowa. W dzisiejszych 
czasach zauważalna jest dominacja myślenia scjentystycznego, skraj-
nie racjonalistycznego, analitycznego, które obejmuje również dziedziny 
nauk humanistycznych (antropologia, etyka, socjologia, literatura). O re-
lacjach między nauką a kulturą filozof pisał również w swoim dzienniku 
Kłopot z istnieniem:

Praca naukowa to pewien dział pracy kulturalnej: ten mianowicie, któ-
ry do celu wspólnego, jakim jest coraz większe doskonalenie człowieka, 
zmierza przez wiedzę. W nauce jednak są specjalności: działy określone 
i sztywne, uprawiane przez ekipy fachowców. Działy te, siłą rzeczy, muszą 
żyć życiem w dużym stopniu wyodrębnionym; siłą rzeczy też wyodrębnia-
ją każdy swoiste swe cele. I oto jeden ze skutków: co adepta nie interesuje 
jako człowieka, zaczyna go interesować „jako” lingwistę, biochemika, or-
nitologa. Ale, w przeciwieństwie do pierwszego, to drugie „jako” jest czy-
sto konwencjonalne. Na tej drodze interesujące staje się wszystko, nawet 
skok pchły Chajrefonta, ale tylko w  ramach konsekwencji. Nauka traci 
łączność z kulturą i staje się wiedzą radosną o milionie pcheł i skoków – 
przy czym dla członka każdego cechu jego pchła zawsze jest pierwsza 42.

 Jak zauważył Jan Zubelowicz, Elzenberg w procesie tworzenia kul-
tury wyróżnił dwa etapy 43. Pierwszy to etap negatywny, polegający na 
wyzwoleniu się spod władzy różnych instynktów, np. instynktu samo-
zachowawczego, płciowego. Jest to próba wyzwolenia się z autocentry-
zmu pełni życia. Aby to wszystko przezwyciężyć, należy zdobyć się na 
odpowiednią ascezę i bohaterstwo. Dlatego, zdaniem filozofa, cnoty te są 
„podstawą kultury i rdzeniem człowieczeństwa” 44. Jest to etap przygoto-
wawczy, oczyszczenie terenu, które czyni dogodne podłoże dla drugiego 
etapu, jakim jest samo tworzenie kultury. Jego najwyższą formą, swego 
rodzaju zwieńczeniem, jest twórczość. Poprzez twórczość transcendent-
ną (artystyczną) – urzeczywistnia się wartość piękna, poprzez twórczość 

41 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 409.
42 Tamże, s. 237.
43 J. Zubelowicz, Elzenbergowskie ujęcie procesu tworzenia kultury, dz. cyt., s. 86.
44 Tamże, s. 87.
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 immanentną (etyczną) – wartość dobra. Pierwszy rodzaj twórczości wy-
raża się w realizacji wartości wobec człowieka zewnętrznych. Drugi etap 
polega na duchowym doskonaleniu się, tworzeniu rzeczy wartościowych, 
w wyniku czego ostatecznie oczyszczamy się z autocentryzmu 45.
 Można zauważyć, że aksjologiczna wizja kultury pełni dla Elzenberga 
doniosłą rolę w nieustannej refleksji filozoficznej, w poznawaniu świata 
wartości. Choć dla filozofa kultura miała charakter elitarny, to – jak pisał 
w swoim dzienniku – jej duchowe piękno jest dostępne dla wszystkich: 

m i ł o ś ć  k u l t u r y: naprawdę jest to ukochanie w człowieku jego zdol-
ności oderwania się od siebie samego, od celów utylitarnych, by zaintere-
sować się pięknem (...). To zdolność stwierdzana u ludzi – czy to będzie 
beztrosko szczęśliwe zatopienie się malarza w tym, co maluje, czy ofiarny 
czyn żołnierza na froncie – jest zawsze tym, co najbardziej mnie wzrusza 
(...) przecież nawet udział swój na wojnie rozumiałem jako stanięcie na 
posterunku nie tyle nawet ojczyzny, ile tak właśnie pojętej u s k r z y d l o -
n e j  k u l t u r y 46.

S U M M A RY

Anna Kasperek – Henry Elzenberg’s axiological concept of culture 

Henry Elzenberg included reflections on culture in almost all his 
works throughout his creative life. It should be underlined here that 
this renowned philosopher’s views on culture were influenced by two 
different traditions. The first one was connected to and generated by 
modernism and its specific aesthetic and artistic forms. The other was 
related to classic ideas and stressed the role of tradition supported by 
stable and timeless values. A person who undertakes the task of  cre-
ating culture should be acquainted with values; this means s/he must 
have sufficient knowledge of culture and, what is important, display 
those values when contacting other people. It is so because culture is 
a set of values approved by a community and giving the viewers bril-
liance and glamour.  This is a truly axiological idea of culture. 

K E Y W O R D S :   axiology of culture, classicism and modernism, Polish 
philosophy

45 W. Tyburski, Elzenberg, dz. cyt., s. 155.
46 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, dz. cyt., s. 99.


