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RACJONALIZM 
(Serbia)

Idea racjonalizmu, ściśle związana z tendencjami oświeceniowymi (→ oświe-
cenie), pojawiła się w kulturze (→ kultura) serbskiej w XVIII wieku, kiedy za-
uważalne stały się pierwsze głosy podważające dominującą rolę i autorytet 
Cerkwi prawosławnej i kiedy dotarły (za pośrednictwem Rosji i Ukrainy oraz 
szkół protestanckich i uniwersytetu w Halle) elementy teologii katafatycznej. 
Głównym źródłem serbskiego racjonalizmu okazał się wydany w Moskwie 
przez Teofana Prokopowicza w 1721 roku Duhovni regulament, uważany za 
programowy tekst rosyjskich reform za czasów Piotra Wielkiego. Książka, któ-
ra zaraz po wydaniu pojawia się i zyskuje popularność na ziemiach serbskich, 
stała się jednym z najważniejszych kanałów oddziaływania racjonalizmu i seku-
laryzmu (→ sekularyzacja) w pierwszej połowie XVIII wieku. Zawarte w niej 
idee dotyczące m.in. rozdziału państwa i Cerkwi, nowego typu oświaty (opar-
tego na modelu Akademii Kijowsko-Mohylańskiej) i autonomizacji teologii 
jako dyscypliny naukowej (posługującej się racjonalną metodologią) były na-
stępnie wykorzystywane przez czołowych serbskich działaczy oświecenio-
wych i racjonalistów: Zaharije Orfelina i Dositeja Obradovicia. Za kluczowe 
pojęcie zarówno racjonalizmu, jak i oświecenia uchodził natomiast wprowa-
dzony przez czołowego przedstawiciela tendencji oświeceniowych w Serbii 
Dositeja Obradovicia (1742–1811) w latach 80. XVIII wieku – w takich tekstach 
jak Pismo Haralampiju (1783) i Život i priključenija (1783, 1788) – termin 
„zdrowy rozum” (zdravi razum), który był adaptacją niemieckiego odpowied-
nika die gesunde Vernunft, pochodzącego od angielskiego terminu common 
sense Thomasa Reida (1710–1796). Pojęcie to zostało odnotowane i utrwalone 
w 1790 roku zapisem w znanym serbsko-niemieckim słowniku Josepha 
Kurzbecka (1736–1792), gdzie pojawiły się następujące określenia: „posługi-
wać się swoim rozumem” (razumom svojim polzovati se), „każdy człowiek          
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o zdrowym rozumie” (vsjaki zdravago razuma čelovjek), „oświecenie rozumu”
(prosveštenije razuma), „zdrowy rozum – kształcony” (zdravi razum – odnego-
vani/obrazovani razum). Zaistnienie tego terminu w ówczesnej terminologii 
filozoficznej oznaczało symboliczny początek na ziemiach serbskich „epoki 
zdrowego rozsądku / oświeconego rozumu” (epoha zdravago razuma – termin 
Dositeja Obradovicia). 

Racjonalizm, który od samego początku przenikania na ziemie serbskie po-
sługiwał się właśnie takimi hasłami i postulatami, natrafiał na poważne trud-
ności w adaptacji, głównie ze względu na dominującą rolę czynnika religijnego 
(mitycznego) w świadomości społecznej, politycznej i kulturowej Serbów. Fun-
damentalna rola prawosławia w życiu społecznym narodu przesądziła o jego 
charakterze, a także o ograniczeniach w efektywnym przyjmowaniu i kształto-
waniu idei zachodnioeuropejskich (w dużej mierze bazujących na racjona-
lizmie). Prawosławie, również serbskie, zna oczywiście pojęcie rozumu i racjo-
nalności, ale postrzega je w opozycji do ducha i duchowości, o czym zaświadcza 
nawet współczesna serbska myśl religijna. Teolog Vladeta Jerotić religię (→ reli-
gia) bazującą na tym przeciwstawieniu (i przede wszystkim w odniesieniu do 
jej ujęcia u Obradovicia) określa mianem „religii serca i rozumu” lub „uczucia 
i myślenia” (Između pravoslavlja i zapadne prosvećenosti, 1984–1999). Konfron-
tację poznania racjonalno-zmysłowego i poznania metafizycznego na gruncie 
religijnym można więc ujmować w kategoriach konfliktu wiedzy i wiary, czy 
też szerzej – w ramach teologii katafatycznej i apofatycznej. 

Idee oświecenia i ducha racjonalizmu na ziemiach serbskich adaptowali 
twórcy i działacze XVIII wieku: Pavle Julinac, Jovan Muškatirović, Jovan Rajić, 
Simeon Piščević, którzy przejmowali nowoczesne poglądy i tłumaczyli naj-
ważniejsze dzieła autorów europejskich tego okresu. Ważne fundamenty ide-
owe pod kształtujący się serbski racjonalizm położył także Zaharije Orfelin, 
który w wydawanym w Wenecji czasopiśmie „Slavenoserbski magazin” (1768) 
zarysowuje najważniejsze racjonalistyczne stanowiska: dotyczące zagadnień 
religijnych, obywatelskich i praktycznych. Podkreśla przy okazji m.in. racjona-
listyczne rozumienie religii, bazujące na rozumie, ważną rolę kobiety w życiu 
publicznym, umiarkowanie we wszystkim, także w cnotach (czym promuje 
świecką moralność).

Za najważniejszego przedstawiciela serbskiego racjonalizmu – pojętego 
jako kompleks idei i poglądów uznających rozum za najważniejszą instancję  
w procesie poznawania świata – należy uznać Dositeja Obradovicia, który         
w jednym ze swoich najważniejszych dzieł Saveti zdravago razuma (1784)   
zauważył, że „rozumne i mądre myślenie” uchodzi za podstawową właściwość 
uczestnictwa człowieka w rzeczywistości; co więcej, umożliwia mu trzeźwą 
ocenę swoich pragnień i żądz, a także pomaga odróżnić dobro od zła. Określając 
rozum jako „wyjątkowy niebiański dar” (prekrasni nebesni dar) dany ludziom, by 
czynili dobro, podkreśla jednak niebezpieczeństwo nieodpowiedniego korzysta-
nia z rozumu. Racjonalizm, będący fundamentem ideowym poglądów Obrado-
vicia, oznaczał zatem po pierwsze, że umiejętność myślenia jest przyrodzona 
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wszystkim ludziom, a rozum decydującym kryterium umożliwiającym osią-
gnięcie prawdy, podstawowym źródłem poznania i regulatywną zasadą ludz-
kiej natury, po drugie zaś wskazywał, że wszystkie stanowiska, w tym również 
moralne, biorą początek w rozumowym aspekcie ludzkiej natury. 

Podobnie jak racjonalistyczni patroni jego eklektycznej myśli, czyli Platon, 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), Johann August Eberhard, Obradović 
udowadniał, że prawdziwa wiedza oznacza racjonalną aktywność odmienną od 
zmysłowego odczucia. Znakomicie ilustruje to tekst Odgovor, w którym – przy-
wołując konwencję dialogu sokratejskiego – Obradović starał się przekonać 
odbiorcę, że rozum jest wyższą instacją w stosunku do zmysłowego poznania 
i że prawdy moralne są obiektywne i niepodważalne, musiał też de facto od-
rzucić empiryczną epistemologię óczesnych myślicieli. Jądro jego argumentacji 
tkwi w przekonaniu, że przy kształtowaniu nawet najprostszych pojęć i sądów, 
które odnoszą się do zjawisk zmysłowych, konieczne staje się uczestnictwo 
rozumu mającego możliwość odróżniania jednych rzeczy od drugich. 

Zdaniem Dositeja Obradovicia wszyscy ludzie obdarzeni rozumem mogą 
samodzielnie myśleć i rozumieć otaczającą ich rzeczywistość. Podobnie jak 
Immanuel Kant (1724–1804), serbski ideolog wierzył, że autonomiczne my-
ślenie – znak dojrzałości człowieka wskazuje na to, że każda jednostka może 
postrzegać rzeczywistość, nie kierując się cudzymi sądami i opiniami, lecz 
własnym rozumem. Co więcej, Obradović zauważa, że niedostateczna odwaga 
i niepewność, a nawet po prostu strach przed rzeczywistym poznaniem ota-
czającego świata, są powodem, dla którego ludzie nie są w stanie samodzielnie 
używać swojego rozumu. Oczywiście całkowicie zrozumiały jest lęk człowieka 
przed odkryciem prawdziwego obrazu świata, odartego z przesądów i zabobo-
nów, zwłaszcza tych, które stanowią integralną część ludzkiej tożsamości. 
Człowiek jednak jako istota rozumna powinien stać się zdolny do krytycznego 
osądu rzeczywistości. Nie oznacza to rzecz jasna, że opinie i sądy innych należy 
odrzucać; chodzi o to, że zaufanie do własnego rozumu pozwala człowiekowi 
poddać pod rozwagę cudze sądy i przyjąć je tylko wtedy, gdy będą one lepiej 
uzasadnione niż jego własne. Sam Obradović ma przy tym świadomość, że 
jego własne sądy i opinie mogą zostać w przyszłości odrzucone przez bardziej 
wykształconych i mądrzejszych od niego ludzi. 

Zdaniem Obradovicia łatwiej nauczyć się czegoś nowego, z czym nie miało 
się wcześniej do czynienia, niż odrzucić przesądy i schematy, które nabyło się 
w procesie edukacji. Jako znawca sokratejskich rozpraw zapisanych w dialo-
gach Platona Obradović był świadom, że trudno jest odrzucić szeroko rozpo-
wszechnione wierzenia, będące w swej istocie kłamstwami lub półprawdami, 
a przyjąć prawdziwe sądy i starać się z nimi żyć. 

W myśli Dositeja Obradovicia nie pojawiają się raczej elementy deistyczne 
czy materialistyczne, co dobrze ukazuje jego artykuł Da li je čovek mašina ili 
ne? Obradović krytykuje w nim poglądy francuskiego filozofa Juliena Offraya 
de La Mettriego (1709–1751) – jego materialistyczne i mechanistyczne poj-
mowanie ludzkiej natury – twierdząc, że człowiek ma wolną wolę, nad którą 
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musi władać rozum. Jeśli człowiekiem nie kieruje rozum, twierdzi Obradović, 
może zamienić się w maszynę lub niewolnika swoich biologicznych potrzeb. 

Ważnym tekstem Obradovicia, w którym dochodzi do głosu jego rozumienie 
wiary i Boga, a przy okazji pojmowanie rozumu i umysłu, jest O blagočestivom 
čoveku uopšte. Prawdziwie szczera wiara w Boga niekoniecznie musi być irra-
cjonalna, wręcz przeciwnie – powinna być oparta na racjonalnym myśleniu, 
które umożliwia człowiekowi lepsze zrozumienie Boga i jego sposobu urządze-
nia świata, w czym można dostrzec ślady patrystyki Wschodu, nieoddzielającej 
„drogi miłości” od „drogi poznania”. 

Według Obradovicia człowiek różni się od zwierząt nie tylko tym, że myśli, 
ale także tym, że chce mieć swoje zdanie, chce rozsądzać, pytać i porozumie-
wać się, że swoją wiedzę pragnie rozszerzyć i pomnożyć. Oczywiście ta racjo-
nalna chęć (razumna želja) jest tak samo naturalna jak i inne ludzkie potrzeby. 
Obradović twierdzi zatem, że rozum spełnia nie tylko funkcję kognitywną, słu-
żącą myśleniu i uczeniu, ale że w procesach tych przejawia się jego zdecydo-
wana wola w tym zakresie. Innymi słowy, rozum jest sposobny do szukania        
i odkrywania prawdy, ale przy okazji motywuje człowieka, by do tego dążył. 

Praktyczną wykładnię korzyści, jakie płyną z umiejętnego wykorzystania daru 
rozumu, ukazuje stosunek Obradovicia do lektury tekstów cerkiewnych. Do-
strzegając w nich jedną podstawową korzyść – ćwiczenie i doskonalenie języ-
ka, formułuje przeciwko nim przede wszystkim oskarżenie o to, że pozbawiają 
młodych, nieukształtowanych jeszcze ludzi rozumu i krytycyzmu, dostarczając 
jedynie złudne pojęcie o rzeczywistości, pseudowiedzę. Apeluje równocześnie 
o literaturę bliską rzeczywistości, podejmującą istotne problemy ludzkiego ży-
cia, a tę młodzież, która w żywotach świętych upatruje wzorców swojego życia 
i edukacji, wysyła na nauki: „Wszystkie te dzieci, które myślą o karierze duchow-
nych, należy wysłać na naukę, na naukę!” (Život i priključenija, 1783, 1788).

W ogólne ramy racjonalizmu i myślenia o rozumie jako naczelnej kategorii 
ludzkiego poznania wpisuje się też działalność prawnika z wykształcenia, a przy 
tym filozofa (nawiązującego do koncepcji Naturphilosophie Friedricha Wilhel-
ma Schellinga) Uroša Milankovicia (1800–1849), który w mało oryginalnej, 
ale dobrze ilustrującej atmosferę epoki rozprawie Zdravi razum ili razsuždenija 
o bitiju božijem, stanu čovečeskom, duši i njenom bezsmertiju rozważa – wyko-
rzystując w swej argumentacji dowód ontologiczny, kosmologiczny i fizyczno-
-teologiczny, a nawet sięgając do mistycyzmu – postulat osobowości Boga i nie-
śmiertelności duszy. Idea najwyższej istoty w jego ujęciu jest nie tylko regula-
tywną, lecz także konstytutywną zasadą rozumu, a więc inicjuje i kontroluje 
ludzkie poznanie. Idee rozumu są zatem nie tylko „regułą prowadzącą do uprosz-
czenia”, ale i „narzędziem odkrywania prawdy” (K. Hankiewicz, Zarys filozofii 
słowiańskiej, 1873). Serbski racjonalizm (podobnie jak oświecenie, rozumiane 
także jako „oświecenie rozumu”), zgodny z zachodnioeuropejskimi wzorcami 
ideowymi (John Locke, René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm   
Leibniz, Christian Wolff), powtarzający tamtejsze naczelne hasła i formuły, 
współistniał jednak bardzo wyraźnie z mającą bizantyjskie, prawosławne 
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korzenie ideą typową dla wschodniego kręgu kulturowego („oświecenie serca 
człowieka prawosławnego”). Często, i niesłusznie, była uważana za „przesadną 
uczuciowość, burzliwą afektywność i niebezpieczną irracjonalność życia”, a jej 
istotę najlepiej wyraża wczesnochrześcijańska maksyma: „Dobrze ci, jeśli twój 
rozum w sercu spoczywa!” (Blago tebi ako ti razum u srcu počiva!). W gruncie 
rzeczy chodzi więc o syntezę rozumu i serca, racjonalnego i emotywnego oraz 
– co podkreśla Vladeta Jerotić – świadomego i nieświadomego (V. Jerotić, Dositej
Obradović. Između pravoslavlja i zapadne prosvećenosti, 2007). Warto zwrócić 
uwagę, że to zderzenie racjonalnego i mistycznego jest charakterystyczne nie 
tylko dla przełomu XVIII i XIX wieku, ale również dla całego XIX stulecia. 

Racjonalizm jako idea, lecz i postawa światopoglądowa, znamionuje sporą 
część myśli i pism Vuka Stefanovicia Karadžicia (1787–1864). W zapoczątkowanej 
przez niego krytyce literackiej – w odniesieniu do twórczości najpopularniejszego 
wówczas powieściopisarza serbskiego, jakim był Milovan Vidaković (1780–
1841) – w centrum uwagi poza kwestiami językowymi znalazła się przedsta-
wiana w literaturze rzeczywistość: „rzecz, o której się pisze” (Druga recenzija 
srpska, 1817). Karadžić poddaje definitywnej krytyce (zaobserwowane w książ-
ce Vidakovicia) niezgodności i nieścisłości społeczno-obyczajowe i konfrontu-
je je ze świadomością czytelników, u których powinny one budzić wątpliwości 
(odwołuje się w tym zakresie do Arystotelesowskiej kategorii mimesis). Kate-
goria rozumu jako instancja rozstrzygająca czy też rozgraniczająca dwa światy 
– literacki (fikcyjny) i rzeczywisty, będąc faktycznym przedmiotem sporu, stała
się też elementem dyskusji w Serbii początku XIX wieku na temat racjonalizacji 
różnych sfer życia społecznego. 

Racjonalistyczny charakter wykazują także elementy eklektycznej i synte-
tyzującej różne modele i tradycje filozoficzne (w tym religijną) myśli jednego 
z najważniejszych twórców, filozofów i ideologów serbskich/czarnogórskich, 
Petara II Petrovicia Njegoša (1813–1851) (→ Njegoš jako idea). Uważany za – 
w pewnej mierze – kontynuatora filozofii Jovana Stefanovicia Baljevicia (1728–
1773) podtrzymywał tradycję (→ tradycja) czarnogórskiej myśli liberalnej     
(→ liberalizm) i racjonalnej (Vasilije Petrović, Petar I), zwłaszcza w zakresie 
poglądów na kwestie religijne. Njegoš nie traktował prawosławia tylko i wy-
łączne w kategoriach konfesyjnych, a przedkładając je nad inne wyznania, do-
konywał istotnej dla serbskiej i czarnogórskiej świadomości etnizacji religii. 
Pojmowanie prawosławia w roli wyznacznika narodowego najlepiej ilustruje 
stosunek Njegoša do muzułmanów, którzy nie są dla niego jedynie wyznawca-
mi wrogiej religii, ale też przedstawicielami wrogiego państwa, które zagraża 
niezależności i wolności narodu czarnogórskiego (→ naród). 

Próba racjonalizowania Boga i religii przez Njegoša – zdaniem Milana Ra-
kočevicia – zbliża go do Kantowskich zapatrywań w tej kwestii. Racjonalne 
pojmowanie Boga nie umniejszało jego religijności – jako osoby duchownej, 
będącej reprezentantem władzy cerkiewnej – wręcz przeciwnie: podobnie jak 
koncepcja stworzenia świata doprowadziła Kanta do zdefiniowania istoty 
Boga, tak racjonalizacja Boga przez Njegoša utwierdziła go jeszcze bardziej    



Leksykon idei wędrownych na słowiańskich Bałkanach XVIII–XXI wiek196

w wierze. Ów sposób rozumienia boskości wynikał u niego z przekonania, że 
taki właśnie Bóg jest „wielką i etyczną siłą umysłu, która triumfuje nad całym 
nieporządkiem i okropnym chaosem” (G. Sekulović, Njegoš naš nasušni, 2015). 
Oznacza to zatem, że Njegoš doszedł do swojej koncepcji religii drogą filozofii 
i że była to istinska filozofska religija. 

Pomimo idealistycznego, a nawet metafizycznego charakteru antropologii 
Njegoša wykazuje ona też częściowo swoisty racjonalizm. Człowiek jest dla 
niego przede wszystkim istotą, w której ujawnia się dualizm materii i ducha 
(materia wiąże człowieka z doczesnością, ziemią i innymi stworzeniami, nato-
miast duch jest tym, co człowieka wywyższa ponad całe stworzenie), i w tym 
sensie stanowi swoisty mikrokosmos. Człowiek jako istota duchowa i myśląca 
– oznacza to również, że moralna i etyczna – ma określony cel swojego byto-
wania i działania w świecie, dlatego jego istnienie jest teatrem zmagań między 
duchem a ciałem, rozumem a popędem, umysłem a namiętnością. Milan Rakoče-
vić, odnosząc się do podobieństw między ujęciem człowieka przez Njegoša        
i Kanta, w szczególności zaś do celu jego życia i imperatywu obowiązku, za-
uważa, że człowiek jako jedyna istota w przyrodzie obdarzona umysłem ma 
szczególne obowiązki. Zakres tych obowiązków obejmuje jednak nie tylko po-
trzebę podporządkowania życia dyktatowi rozumu, ale też obowiązki wobec 
najbliższych i własnego narodu, znajdując potwierdzenie w ogólnej walce 
przeciw niesprawiedliwości, w obronie słabszych i ponoszeniu ofiary w dążeniu 
do wyższych moralnych celów (M. Rakočević, „Crnogorski Prometej” – pokušaj 
povezivanja Njegoševe filozofije, 1940). 

W przypadku czarnogórskiego władyki takie właśnie pojmowanie obowiąz-
ku, jakie wiąże się z ludzką naturą i celem jego bytowania w przestrzeni ziem-
skiej, wynika z jego koncepcji moralności. Njegoš ma świadomość, że istnieje 
jedna absolutna moralność, ale nie jest ona jasna i znana wszystkim ludziom 
– stąd też biorą się konflikty między nimi; dlatego też za moralność uważa tę 
właśnie, którą umysł traktuje jako prawdziwą moralność w tym świecie i życiu 
(czyni to zatem podobnie jak Kant). 

Moralność i etyczność w ujęciu Njegoša są ściśle powiązane z kwestią naro-
du i wspólnoty, człowiek jest bowiem jej częścią i wobec niej spełnia swoje 
obowiązki (walcząc o jej wolność i poświęcając jej, jeśli trzeba, także życie). 
Obecny w tym rozumieniu zadań człowieka moralny heroizm względem oj-
czyzny (→ ojczyzna) i narodu, wynika z kilku źródeł: po pierwsze z heroizmu 
samego Boga, który potępia tyranów i wspomaga bojowników o wolność, po 
drugie z przekonania, że ofiara za ojczyznę jest przykładem dla kolejnych po-
koleń, po trzecie zaś z wiary w to, że celem człowieka nie jest życie doczesne, 
lecz moralność i wynikająca z niej konieczność pozostawienia w tym życiu śladu 
wielkiego, bohaterskiego czynu (G. Sekulović, Njegoš naš nasušni, 2015).

Człowiek w myśli Njegoša pozostaje w ciągłej walce, w ruchu, na który skazuje 
go dwoista natura, ale walka ta odbywa się także w rzeczywistości, która go ota-
cza: w kosmosie, przyrodzie i społeczeństwie – z jednakowymi szansami na 
zwycięstwo sił zła i destrukcji, jak i dobra i kreatywności. Serbski/czarnogórski 
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myśliciel jest w tym względzie jednak optymistą, gdyż w ostateczności na 
zwycięstwo zła nie pozwala siła umysłu, czyli Bóg – umysł, który jest jeden 
jedyny i nieskończony i który nad wszystkim panuje („A nad różnych zamętem 
żywiołów / włada siła rozumna najwyższa”) (Gorski vijenac, 1847). 

Bóg jest płomieniem rozświetlającym wszechświat i człowieka. Jednostka, 
mając w sobie jasność Boga, dysponuje rozumem i umysłem, dzięki którym 
rozprasza ciemność i niesie światłość, a ta jest pięknem, prawdą, sensem, ła-
dem, rozumem, kreatywnością i doskonałością. Światłością mogą być przenik-
nięte – zdaniem Njegoša – zjawiska materialne, jak światy (mirovi), i niemate-
rialne, jak idee (umovi). Pokazując tragizm dwoistości ludzkiej natury, Njegoš 
w swojej koncepcji światłości kładzie nacisk na rozumowe funkcjonowanie 
jednostki w świecie i podporządkowanie umysłowi piękna, prawdy i dobra na 
drodze ku doskonaleniu człowieka. 

Za pokłosie sporu o kształt serbskiej kultury literackiej w drugiej połowie 
XIX wieku, w tym także polemiki na temat jej racjonalistycznych fundamen-
tów, uznać można szeroką działalność ideologiczną i kulturową Svetozara 
Markovicia (1846–1875), inicjatora ruchu socjalistycznego (→ socjalizm) na 
ziemiach serbskich. Kluczowym pojęciem rozprawy Pevanje i mišljenje (1868), 
jednego z najważniejszych jego tekstów dla kształtujących się wówczas w Serbii 
tendencji realistycznych, jest aktualność (savremenost), która oznacza stosu-
nek do otaczającej rzeczywistości wynikający z trzeźwego, odrzucającego za-
bobony, racjonalnego osądu. Postrzeganie rzeczywistości i jej przejawów za 
pośrednictwem zdrowego rozumu miało się według niego przyczynić do stwo-
rzenia nowego typu literatury i kultury oraz w rezultacie – twórcy reagującego 
na bieżące i aktualne potrzeby społeczne. Twórczość literacka, jak również sze-
rzej – kultura powinna być korzystna dla społeczeństwa, tzn. musi podejmować 
aktualne problemy, przedstawiać prawdziwe życie narodu z perspektywy współ-
czesnej nauki. Twórca natomiast powinien rozumieć życie ludzkie w kontekście 
różnorodnych okoliczności, jakie się pojawiają, powinien rozumieć potrzeby, 
jakie się rodzą w rzeczywistości, i powinien umieć odpowiedzieć na pytania, 
jakie stawia aktualnie życie. Potrzebne jest do tego nowoczesne wykształcenie 
(Pevanje i mišljenje, 1868). 

To racjonalistyczne ujmowanie zadań literatury wynika w ujęciu Svetozara 
Markovicia z przekonania, że zdrowy człowiek ma potrzebę nie tylko czucia, 
jedzenia, picia czy oddychania, ale także myślenia. Inicjator i propagator ruchu 
socjalistycznego na ziemiach serbskich utożsamia cele nauki i literatury, gdyż 
dostrzega – w kontekście wymagań nowych czasów – potrzebę racjonalnego 
postrzegania człowieka i otaczającej go rzeczywistości; literatura zatem po-
winna wykorzeniać „zgubne pojęcia wśród ludzi”, wyprowadzać z otchłani 
niewiedzy i zabobonów ku wiedzy o prawach panujących w przyrodzie i dawać 
im do ręki środki, które pozwolą im na uporządkowanie spraw społecznych 
(Pevanje i mišljenje, 1868). 

W ujęciu Markovicia artystę i uczonego łączy rozumowy sposób pracy, czy-
li proces myślowy, w którym najważniejsza jest analiza i studiowanie faktów. 
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Różnica dotyczy tylko przedmiotu zainteresowania: jeden analizuje na przy-
kład skład materii, a drugi swoje odczucia (Pevanje i mišljenje, 1868). 

O postępującym rozwoju refleksji na temat racjonalizmu pod koniec XIX wieku 
świadczą także pisma filozofa i poety Milana Kujundžicia Aberdara (1842–1893; 
o jego filozoficznych zdolnościach pozytywnie wypowiadał się czołowy krytyk 
literatury i ideolog pierwszej połowy XX wieku Jovan Skerlić. W licznych dzie-
łach noszących ślady samodzielnych badań, zwłaszcza zaś w pracy Kratak pregled 
harmonije u svetu (1867–1872), opowiadał się za samodzielnym rozwojem      
filozofii na gruncie tych zasad, których dostarcza → historia i charakter narodu. 
Dążył w nim do detronizacji rozumu, odmawiając mu rangi absolutnej i podkre-
ślając jego jednostronność (K. Hankiewicz, Zarys filozofii słowiańskiej, 1873). 

Silne poczucie konieczności racjonalnego postrzegania literatury, kultury       
i polityki (→ polityka) na początku XX wieku reprezentował Jovan Skerlić (1877–
1914). W kanonicznej dla serbskiej refleksji literaturo- i kulturoznawczej pracy 
Istorija nove srpske književnosti (1914) racjonalizm – potrzegany przez niego 
przede wszystkim jako nurt kulturalny i intelektualny – łączy się ze zmianą, 
przełomowością, przejściem i postępem (→ postęp) oraz obecnością w kulturze 
serbskiej zakrojonych na szeroką skalę akcji edukacyjnych i oświatowych. Idee 
racjonalistyczne dostrzega przy tym również przez pryzmat ich długiego trwa-
nia, dlatego pisząc o realizmie serbskim, podkreśla, że w reakcji na romantycz-
ną sentymentalność i retorykę twórcy za najwyższą instancję znów uważają 
„zdrowy rozum”, głównymi ideami są wówczas: kult nauki, poszukiwanie praw-
dy, optymizm poznawczy i nastawienie na współczesność. Rozum zastępuje 
zatem – jego zdaniem – wcześniej wywyższaną romantyczną wyobraźnię, a głów-
nym obiektem zainteresowań staje się zamiast przeszłości – teraźniejszość. 

Jovan Skerlić, będąc spadkobiercą zachodnioeuroejskich ideałów oświece-
niowych i pozytywistycznych, najdoskonalsze, możliwe do wykorzystania 
ożywcze pokłady dla kultury serbskiej dostrzegał w racjonalistycznej kulturze 
francuskiej. Jako zwolennik ucywilizowania i oświecenia Serbii Skerlić niepo-
chlebnie wyrażał się o wszelkich przejawach narodowego konserwatyzmu    
(→ konserwatyzm), wątkach romantycznych w kulturze serbskiej, zwłaszcza 
romantycznym idealizmie i dysharmonii. Popierając Obradoviciowski racjo-
nalizm i idee oświeceniowe, nadawał im jednak „nowoczesną mieszczańsko-
demokratyczną formę” i wymiar „racjonalistycznej wiary” (P. Pijanović, Srpska 
kultura 1900–1950, 2014), a w literaturze i kulturze szukał racjonalnego ładu, 
realizmu, intelektualnej rozrywki i dobrego smaku. W tym też sensie kontynu-
ował racjonalistyczne poglądy Svetozara Markovicia, od którego przejął „ide-
alistyczny realizm”, bunt przeciw „tyranii władzy i rodziny”, feminizm, walkę      
z „intelektualnymi schematami i formułami”, przede wszystkim zaś nastawienie 
na rzeczywistość i wszystko to, co realne. Skerlić zarzucał jednak Markoviciowi 
błędne przekonanie o potrzebie przekształcenia literatury (zwłaszcza poezji) 
w naukę czy też podporządkowanie jej analitycznemu rozumowi (J. Skerlić, 
Uništenje estetike i demokratizacija umetnosti, 1903). Interesującą, choć skom-
plikowaną wykładnię racjonalizmu zaprezentował jeden z najważniejszych 
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filozofów serbskich przełomu XIX i XX wieku Branislav Petronijević (1875–
1954), specjalizujący się w zagadnieniach metafizycznych, także inicjator zało-
żenia w 1938 roku Serbskiego Towarzystwa Filozoficznego (Srpsko filozofsko 
društvo). W rozprawie napisanej pierwotnie w języku niemieckim i wydanej 
w Lipsku w 1897 roku Ontološki dokaz za postojanje apsoluta (wydanie serb-
skie: Nikšić 1987), czyniąc punktem wyjścia pytanie w ramach teorii poznania 
(czy istnieją analityczne twierdzenia egzystencjalne?), wprowadza podwójne 
rozróżnienie w swoim ujęciu racjonalizmu. Negatywna odpowiedź na posta-
wione pytanie oznacza, że poznanie może dokonać się albo za pomocą czystego 
empiryzmu (čisti empirizam – w rozumieniu Davida Hume’a), albo Kantowskie-
go krytycznego racjonalizmu (kritički racionalizam), a pozytywna ogranicza 
możliwość poznania do racjonalizmu krytycznego, transcendentalno-ideali-
stycznego (kritički, transcendentalno-idealistički) i czystego, transcendentalno-
-realistycznego (čisti, transcendentalno-realistički). Czysty racjonalizm zakłada 
obiektywność ludzkiej myśli, co z kolei stoi w opozycji do założeń racjonalizmu 
krytycznego, który – jak wskazuje Petronijević –jest spokrewniony ideowo ze 
sceptycyzmem (krytycznym subiektywnym racjonalizmem).

Współcześnie refleksję nad ideą racjonalizmu, pojętą jednak czysto histo-
rycznie jako nurt w filozofii europejskiej, podejmował znany filozof, autor licz-
nych książek z zakresu historii filozofii Branko Pavlović (1928–1986). W zbio-
rze tekstów Metafizika i egzistencija. Rasprave iz moderne filozofije (1997) 
przedstawił rozmaite formy, jakie przyjmował racjonalizm w myśli europej-
skich filozofów, opisał też jego znaczenie dla rozwoju wielu koncepcji i teorii. 
Na samym początku wyraźnie stwierdza, że racjonalizm nie jest „abstrakcyjną 
doktryną filozoficzną bądź też kompleksem takich doktryn”, ale sposobem życia 
całych grup o określonej orientacji etycznej, odciskającej swe piętno na okre-
ślonych epokach. Stwierdzając jednak, że samo pojęcie racjonalizmu nie mówi 
zbyt wiele o kompleksie idei, do których się odnosi (ze względu na przemiany, 
jakim przez stulecia podlegał), podkreśla, że wspólną podstawą dla niego jest 
przede wszystkim utożsamienie myślenia z byciem. 

Ideę racjonalizmu żywo dyskutuje się w Serbii również współcześnie, wska-
zując tym samym na jej istotne znaczenie dla kształtowania się nowoczesnej 
kultury serbskiej (→ nowoczesność). Ożywiona dyskusja nad oświeceniem, 
zwłaszcza zaś dziełem jego głównego przedstawiciela Dositeja Obradovicia, kie-
ruje równocześnie uwagę na kluczowe dla zrozumienia istoty obecnej świado-
mości Serbów pęknięcie, dysonans, który polega na konflikcie między tym, co 
racjonalne, a tym, co mistyczne. Reprezentowana przez Obradovicia ideologia 
czy też szerzej – jego myśl, nazywana dositejewszczyzną (→ dositejewszyzna), 
utożsamiana jest z tym wszystkim, co zachodnioeuropejskie, przede wszystkim 
zaś z okcydentalizmem (czy nawet kosmopolityzmem) i racjonalizmem. 

Idea ta, czerpiąc po pierwsze z obcego cywilizacyjnie kręgu kulturowego        
i wprowadzając kategorię zdrowego rozumu, po drugie zaś podważając mi-
styczne podstawy religii, okazała się też kontrowersyjna dla konserwatywnie 
i narodowo zorientowanych serbskich intelektualistów, którzy wobec niej 
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(czy też szerzej – całej tradycji oświeceniowej) wysuwali zarzut o zdradę war-
tości narodowych. Ważną przestrzenią dyskusji stały się serbskie czasopisma, 
np. „Republika” i „Peščanik”, które umożliwiają na swoich łamach prowadze-
nie swobodnych, ale i ożywionych batalii na temat nowoczesnych idei, w tym 
racjonalizmu. 

*  *  *

Idea racjonalizmu w Serbii i Czarnogórze, będąc ważnym elementem szeroko 
pojętego programu oświecenia i modernizacji w sferze państwa, narodu i kultu-
ry, umożliwiła ważne przemiany w świadomości społecznej. Podważyła religijne  
i mistyczne podstawy narodowej tożsamości, dokonała przemian w systemie 
oświaty (→ oświata) i kształcenia (→ kształcenie), wypromowała pragmatyzm 
i utylitaryzm na płaszczyźnie politycznej i kulturalnej. 

Istorija srpske filozofije, ur. I. Deretić, Beograd 2011; Jerotić V., Dositej Obradović. Između 
pravoslavlja i zapadne prosvećenosti, w: Darovi naših rođaka 2, Sabrana dela, III kolo, 
Beograd 2007; Nikolić N., Meandri prosvećenosti. Nekoliko lica srpske književnosti 
XVIII i XIX veka, Beograd 2010; Racković N., Filozofska misao u Crnoj Gori, Cetinje 1994; 
Vukašinović V., Srpska barokna teologija. Biblijsko i svetotajinsko bogoslovlje u Karlovačkoj 
mitropoliji XVIII veka, Vrnjci–Trebinje 2010. 

Damian Kubik
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