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Wstęp

Ramy chronologiczne i ich znaczenie

Antologia tekstów fi lozofek związanych z Uniwersytetem Jagiel-
lońskim w latach 1897–1967 to część projektu, którego celem jest 
zbadanie historii życia i dzieła myślicielek będących absolwentkami 
bądź pracowniczkami Wydziału Filozofi cznego krakowskiej Alma 
Mater. Ramy chronologiczne wymagają wyjaśnienia.

Kobiety na Uniwersytecie Jagiellońskim zaznaczały swoją obec-
ność przez znacznie dłuższy czas, niż się powszechnie sądzi. Praw-
dopodobnie najstarsze dokumenty dotyczące kształcenia kobiet 
w krakowskiej wszechnicy są związane z pobieraniem nauk w za-
kresie położnictwa – kobiety uczestniczyły w wykładach i zajęciach 
praktycznych od około 1780 roku w konsekwencji reform przepro-
wadzonych przez Hugona Kołłątaja. Do 1950 roku wykształcono po-
nad 150 kobiet – dyplomowanych położnych. Ponadto w 1824 roku 
siostry Konstancja i Filipina Studzińskie jako pierwsze na świecie 
kobiety otrzymały tytuł magistra farmacji. Można powiedzieć, że 
Uniwersytet Jagielloński (przynajmniej w pewnych aspektach) był 
otwarty na studiowanie kobiet.

Rok 1897 jest chlubną datą w dziejach całej społeczności aka-
demickiej podlegającej rządom austriackim: wtedy to dopuszczono 
kobiety do studiowania na wydziałach fi lozofi cznych w charakterze 
zwyczajnych słuchaczek – a więc z pełnymi prawami, również do ro-
bienia doktoratów. Stało się to na mocy Rozporządzenia Ministra 
Wyznań i Oświaty z dnia 23 marca 18971. Można zatem powiedzieć, 

1 Rozporządzenie Ministra Wyznań i Oświaty z 23 marca 1897 L. 7155 (L. 84 
Dz. u.p.) Nr 19 Dz. r. min. tyczące się dopuszczenia kobiet do uczęszczania na 
wydziały fi lozofi czne c.k. uniwersytetów w charakterze uczennic zwyczajnych 
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że 1897 był rokiem przełomowym w całej historii kobiet; rokiem, 
który zaważył nie tylko na ich losie, ale również odmienił oblicze na-
uki. Od roku 1897 kobiety stały się nieodwracalnie pełnoprawnymi 
uczestniczkami życia akademickiego2, a wkrótce zaczęły otrzymywać 
również habilitacje – pierwszą fi lozofką, której się to udało na kra-
kowskiej uczelni, była Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, która w 1920 
roku habilitowała się na podstawie pracy System etyczny Hugona 
Kołłątaja3. W tej kwestii nie dokonał się krok wstecz, a wszelkie wa-
hania co do obecności kobiet na uniwersytecie przestały mieć siłę 
oddziaływania. W 1900 roku w zaborze austriackim umożliwiono 
kobietom studiowanie na wydziałach lekarskich, a na wydziałach 
prawa dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dziedzi-
ną, do której równie długo nie dopuszczano kobiet, była sztuka – 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych kobiety zaczęły się kształ-
cić dopiero w 1918 roku.

Rok 1967, który zamyka nasze badania, jest datą o znaczeniu 
stricte lokalnym. Wtedy bowiem utworzono na Uniwersytecie Ja-
giellońskim Instytut Filozofi i, który funkcjonuje na Wydziale Filozo-
fi cznym do dnia dzisiejszego. Do tego czasu fi lozofi i nauczano i pro-
wadzono badania bez jednolitej jednostki naukowo-dydaktycznej na 
Wydziale Filozofi cznym, Humanistycznym, a następnie na Wydziale 
Filozofi czno-Historycznym4. W latach powojennych do 1967 istnia-

i nadzwyczajnych, [w:] Zbiór najważniejszych przepisów uniwersyteckich z upo-
ważnienia Senatu Akadem. dla użytku młodzieży uniw., red. K.W. Kumaniecki, 
Kraków 1913, s. 414–416.

2 Mariusz Kulczykowski pisze: „Debiut studiów wyższych kobiet w Uniwer-
sytecie Jagiellońskim okazał się wyjątkowo udany. Przy wsparciu organizacji ko-
biecych, ruchu emancypacyjnego i czasopism mu służących, studia wyższe kobiet 
nabrały znaczenia i społecznej wagi. Stosunkowo w szybkim tempie kobiety dopro-
wadziły do uzyskania statusu studentek zwyczajnych, co umożliwiło im zdobycie 
pełnych kwalifi kacji zawodowych, jak również stopni naukowych”. Zob. idem, Ży-
dzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 
2004, s. 42.

3 L. Dobrzyńska-Rybicka, System etyczny Hugona Kołłątaja, Kraków 1917.
4 Filozofi i nauczano również na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. 

Wydział Filozofi czny w szerokiej formule przestał istnieć w grudniu 1945. Wtedy to 
podzielono go na Wydział Humanistyczny oraz Matematyczno-Przyrodniczy.
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ły rozmaite Seminaria Filozofi czne (I, II, III), w których funkcjono-
wały poszczególne katedry. Powstanie Instytutu Filozofi i otworzyło 
nowy rozdział w rozwoju fi lozofi i na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Badania fi lozofi czne zaczęto prowadzić na większą skalę, a wraz ze 
zwiększeniem liczby pracowników poszerzyło się również spektrum 
zainteresowań naukowych. Zaznaczyć w tym miejscu trzeba, że z In-
stytutu Filozofi i planowano utworzyć kuźnię kadr marksistowskich, 
co rezonowało z duchem czasów. Ta wizja się jednak nie ziściła5.

Uniwersytet Jagielloński jako ośrodek filozoficzny
i badawczy

W XIX i do połowy XX wieku fi lozofi a na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim miała dwa główne nurty rozwoju: pierwszy związany był 
z uprawianiem szeroko rozumianej metafi zyki, a drugi koncentro-
wał się na metodologii nauk i fi lozofi i przyrody, pojmowanych tutaj 
również sensu largo. Do pierwszej grupy zaliczyć można takie oso-
by jak Józef Kremer, Wincenty Lutosławski, do drugiej na przykład 
Joachima Metallmanna, Józefa Gałeckiego, Zygmunta Zawirskiego. 
Kobiety zainteresowane fi lozofi ą, które rozpoczęły studia po 1897 
roku, musiały zatem odnaleźć się w ramach tych dwóch nurtów. 
Przykładowo, Debora Vogel – zainteresowana teorią sztuki – dok-
toryzowała się w 1926 roku pod kierunkiem znanego heglisty Wi-
tolda Rubczyńskiego (na podstawie pracy pt. Znaczenie poznawcze 
sztuki u Hegla i jego modyfi kacje u J. Kremera); wpisuje się zatem 
w pierwszy nurt funkcjonowania fi lozofi i w krakowskiej Alma Ma-
ter. Z kolei Janina Suchorzewska zajmowała się fi lozofi ą przyrody 
w sensie ścisłym. Uzyskała doktorat z fi lozofi i w 1918 roku pracą na 
temat Metafi zyki i teorii poznania Giordana Bruna (recenzentami 
byli Władysław Heinrich i Witold Rubczyński). W tym miejscu na-

5 Główny marksista w IF Zdzisław Augustynek przeniósł się na Uniwersytet 
Warszawski w 1976 roku.
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leży uczynić uwagę, że słowo „fi lozofi a” rozumiemy bardzo szeroko 
jako obejmujące całe spektrum zainteresowań badawczych: od tych 
związanych z naukami przyrodniczymi i ich metodologią poprzez 
historię fi lozofi i i metafi zykę aż po laboratoryjne badania psycholo-
giczne oraz zainteresowania związane z poznaniem ludzkim (które 
moglibyśmy określić współczesnym słowem jako kognitywistykę) 
i zwierzęcym. Wydział Filozofi czny na Uniwersytecie Jagiellońskim 
istniejący od samego początku Akademii Krakowskiej miał szeroką, 
średniowieczną formułę aż do grudnia 1945 roku (co było lokalnym 
ewenementem), kiedy to podzielono go na Wydział Matematyczno-
-Przyrodniczy i Humanistyczny. Filozofki reprezentowane w niniej-
szym wyborze znajdowały się w centrum wspomnianych powyżej 
oddziaływań, przetasowań i ciśnień pomiędzy rozmaitymi nurtami.

Uniwersytet Jagielloński w interesującym nas okresie (1897–
1967) jako ośrodek fi lozofi czny przeżywał swoje blaski i cienie. Od 
roku 1897 do początku dwudziestolecia międzywojennego Kraków 
był stosunkowo prężnym centrum fi lozofi cznym. W tym czasie dzia-
łał między innymi kontrowersyjny myśliciel Wincenty Lutosławski 
(w 1931 w Berlinie ukazała się publikacja jego i Janiny Suchorzew-
skiej Bericht über die 1925–1930 in polnischer Sprache erschiene-
nen oder von Polen verfaßten Schriften zur gesamten Geschichte 
der Philosophie). W okresie międzywojennym uczelnia krakowska, 
jeżeli chodzi o uprawianie fi lozofi i, pozostawała w cieniu Lwowa 
i Warszawy. Po pierwsze, oznacza to, że nie wykreowała żadnej no-
wej doktryny ani nie stworzyła szkoły, która oddziaływałaby na kraj 
czy region. Po drugie, fi lozofowie z Krakowa byli niejako zmuszeni 
określać się – przynajmniej do pewnego stopnia – wobec szkół pręż-
nych i nowatorskich (szczególnie wobec szkoły lwowsko-warszaw-
skiej). Po trzecie, fi lozofowie i fi lozofki, którzy nie potrafi li z różnych 
względów kontynuować swojej kariery w fi lozofi cznych centrach, 
przenosili się do prowincjonalnego Krakowa, gdzie byli dobrze 
przyjmowani. (Należy jednak pamiętać, że Uniwersytet Jagielloński 
nadrabiał rozmaite zniżki poziomu prestiżem wynikającym z trady-
cji i związanym z nią kultywowaniem pewnych form).

Wyjątkiem od średniego poziomu UJ w pierwszej połowie XX 
wieku była funkcjonująca na Wydziale Filozofi cznym Pracow-
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nia Psychologii Eksperymentalnej prowadzona przez Władysława 
Heinricha. Była to najlepiej wyposażona i najbardziej nowatorska 
pracownia w tamtym okresie w tej części Europy. Heinrich miał 
duży wpływ na prowadzone badania, co widać wśród prac doktor-
skich pierwszych studentek – Maria Wędrychowska-Cyrus-Sobo-
lewska pisała o badaniu stosunku spostrzegania do odtwarzania, 
Maria Rosenblatt (później Fredro-Boniecka) o zagadnieniu widze-
nia głębi w nowszej literaturze psychologicznej w latach 1900–1915, 
a Cecylia Bańkowska o badaniach nad ostrością widzenia. Prace te 
były fragmentarycznie ogłaszane drukiem w języku francuskim6.

W pierwszym interesującym nas okresie (1897–1939) na Uni-
wersytecie Jagiellońskim dwadzieścia dziewięć kobiet rozpoczęło 
prace nad doktoratem z fi lozofi i ścisłej, z czego dwudziestu pięciu 
nadano stopień doktora. W tym okresie główną szkołą fi lozofi czną 
na ziemiach polskich i potem w Polsce była stworzona przez Kazi-
mierza Twardowskiego szkoła lwowsko-warszawska, która posiada-
ła międzynarodowe znaczenie i takież wyniki badań. Drugą szkołą, 
która miała wybitnych przedstawicieli w Polsce, była fenomenolo-
gia. Związki pomiędzy tymi dwiema szkołami wymagają odrębnych 
analiz7. Filozofowie i fi lozofki w Krakowie pozostawali w cieniu 
przedstawicieli tych dwóch szkół. Zachował się błagalny w tonie list 
Suchorzewskiej do Twardowskiego, aby poprzez zamieszczenie jej 
publikacji w „Ruchu Filozofi cznym” wydobył ją z niebytu8. Co wię-
cej, przedstawiciele formacji lwowskiej trafi ali do Krakowa w celu 
kontynuowania kariery akademickiej. Zygmunt Zawirski, mający 
trudności z habilitacją u Twardowskiego, zamknął przewód habili-

6 Travaux du laboratoire de psychologie experimentale de l’Université de 
Cracovie, ed. par W. Heinrich, Paris–Cracovie 1926.

7 Związki pomiędzy przedstawicielami szkoły lwowsko-warszawskiej a fenome-
nologami były bardzo bliskie. Temat ten wymaga osobnego opracowania. Główny 
po Romanie Ingardenie przedstawiciel fenomenologii Leopold Blaustein, a także 
fenomenolożka Eugenia Ginsberg byli uczniami Twardowskiego.

8 List Janiny z Kiersnowskich Suchorzewskiej do Kazimierza Twardowskiego 
z dnia 22 lutego 1935 r. – PTF Rps. 02.1 T. XXXV – Spuścizna K. Twardowskiego, 
Archiwum Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN oraz PTF w Warszawie.
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tacyjny na Uniwersytecie Jagiellońskim9. Podobna historia stała się 
udziałem uczennic Twardowskiego: znanej później poetki Debory 
Vogel i jej koleżanki Lei Ungar, które znalazły się w krakowskiej 
Alma Mater, aby dokończyć swe prace10.

Stefania Tatarówna była pierwszą kobietą, która otrzyma-
ła stopień doktora fi lozofi i na Uniwersytecie Jagiellońskim – było 
to w 1906 roku. Praca jej dotyczyła idei króla-ducha Słowackiego 
i nadczłowieka Nietzschego. Praca była drukowana we fragmentach 
w „Pamiętniku Literackim”11. Tatarówna nie była później związa-
na z Uniwersytetem Jagiellońskim, ale po otrzymaniu uprawnień 
do nauczania pracowała jako nauczycielka w Krakowie, Lwowie 
i innych galicyjskich miastach. Była współzałożycielką polskiego od-
działu Stowarzyszenia Kobiet z Wyższym Wykształceniem, należała 
do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (wprowadzona prawdopodob-
nie przez Stefana Żeromskiego i Jana Kasprowicza), opublikowała 
wiele nowel, powieści i wierszy, między innymi Prawda i legenda 
o matce, Przeciw losowi. Od 1909 roku należała do utworzonego 
we Lwowie Polskiego Towarzystwa Filozofi cznego (PTF), jednak jej 
działalność fi lozofi czna nie jest zbyt dobrze znana. Ostatnim opub-
likowanym przez nią tekstem były Moralne podstawy ideologii pol-
skiej z 1938 roku. Nakład rozszedł się bardzo szybko. Po II wojnie 

9 Zygmunt Zawirski (1882–1948) habilitował się w Krakowie w 1924 roku. Po-
tem pracował na Uniwersytecie Poznańskim. Od 1937 pracował na UJ. O problemie 
z habilitacją u Twardowskiego zob. J. Woleński, Zygmunt Zawirski (1882–1948), 
[w:] Złota Księga Wydziału Filozofi cznego, red. J. Miklaszewska, J. Mizera, Kra-
ków 2000, s. 171.

10 Lea Ungar, urodzona w 1898 roku w Żulinie, w powiecie stryjskim, 
doktoryzowała się na Wydziale Filozofi cznym UJ w 1927 – Archiwum UJ, 
Ewidencja prac doktorskich złożonych w latach akad. 1927/28–1938/39; WF II 
506; AUJ, Teczka doktorska – Lea Ungarówna, WF II 504. W swoim CV pisze, że 
w roku 1919/20 rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. 
Tytuł jej rozprawy obronionej na UJ to Absolut u Plotyna – jej promotorem był 
Witold Rubczyński. Ungar była koleżanką Debory Vogel ze Lwowa – chodziły 
razem na seminarium fi lozofi czne do Twardowskiego, gdzie otrzymały nagrody za 
swoje prace w wysokości 750 mp (marek polskich) – DALO – 26, 5, 1861, s. 9.

11 S. Tatarówna, Słowacki i Nietzsche. (Król-Duch a Nadczłowiek), „Pamiętnik 
Literacki” 1906, z. 3, s. 284–307; S. Tatarówna, Słowacki i Nietzsche. (Król-Duch 
a Nadczłowiek), „Pamiętnik Literacki” 1906, z. 4, s. 406–433.
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światowej rodzina podejmowała wiele starań, aby ponownie opubli-
kować tekst, również za granicą, jednak bezskutecznie.

Praca doktorska Cecylii Bańkowskiej dotyczyła zagadnień psy-
chologicznych. Po otrzymaniu doktoratu nie zajmowała się fi lozo-
fi ą w sensie ścisłym, ale działała na polu psychologii i pedagogi-
ki. Opublikowała między innymi Pierwsze dziecięctwo Marka12 
– quasi-reportaż o odpowiednim wychowywaniu dzieci i opiece nad 
nimi, a także pod pseudonimem M. Konar prawdopodobnie pierw-
szy podręcznik o edukacji seksualnej – Jak uświadomiłam moje-
go syna13. Kładła nacisk na budowanie relacji z dzieckiem, brak kar 
cielesnych, konieczność samokształcenia rodziców, udział instytu-
cji w procesie wychowania dzieci oraz wspierania rodziny. Działała 
także na rzecz ruchu robotniczego. W wybranym przez nas tekście 
Cecylia Bańkowska pokazuje zabawy dziecięce, których źródłem 
jest wewnętrzny instynkt, dążący do rozwoju zdolności przydatnych 
w późniejszym życiu.

Justyna Korczyńska opublikowała tylko jeden tekst – w księdze 
pamiątkowej ku czci ks. Maurycego Straszewskiego14. Była nazare-
tanką, przyjęła imię Marii-Ignacji. Jej doktorat był poświęcony ge-
nezie moralności. Wybrany przez nas tekst stanowi kontynuację jej 
zainteresowań w dziedzinie fi lozofi i starożytnej oraz etyki i powstał 
w ramach działalności Koła Filozofi cznego, którego była członkinią.

Anna Tenenbaum była prawdopodobnie autorką pierwszej pub-
likacji na temat stosunku Descartes’a do zwierząt. Po otrzymaniu 
doktoratu w 1926 roku na postawie rozprawy Psychologia zwierzę-
ca u Descartesa pracowała w Zakładzie Psychogenetycznym, gdzie 
prowadziła badania na zwierzętach, dowodząc między innymi, że 
mszyce są hydrofobowe. Nie są znane jej losy z czasów wojny.

W drugim interesującym nas okresie, a mianowicie w la-
tach 1939–1967 (a ściślej w latach 1945–1967, ponieważ w czasie 

12 C. Bańkowska, Pierwsze dziecięctwo Marka, Warszawa 1938.
13 M. Konar, Jak uświadomiłam mojego syna, Warszawa 1925.
14 Szkice fi lozofi czne: księga pamiątkowa ku czci prof. Maurycego Stra-

szewskiego, red. Z. Gutek, Kraków 1910.
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II wojny światowej nauczanie odbywało się w warunkach konspi-
racyjnych), uprawianie fi lozofi i na uczelni krakowskiej przeżywa-
ło rozkwit. Działali w tym czasie uczeni o skali europejskiej, tacy 
jak: Roman Ingarden (fenomenologia), Izydora Dąmbska (między 
innymi historia fi lozofi i, metodologia nauki) i Danuta Gierulanka 
(zajmowała się między innymi podstawami poznania matematycz-
nego i fenomenologią). Jednak nurtem, wobec którego Uniwersytet 
Jagiellońskim musiał się w tym czasie określić, był marksizm. Od-
powiedź najważniejszych fi lozofów z krakowskiej Alma Mater była 
w tej kwestii jednoznaczna: Ingarden potępił marksizm15. W konse-
kwencji na początku lat pięćdziesiątych nauczanie i niezależne ba-
danie fi lozofi i na Uniwersytecie Jagiellońskim nie istniało16. Ingar-
den został całkowicie odsunięty od dydaktyki.

Owo określenie się wobec marksizmu związane było rzecz jas-
na ze zmianą ustroju w Polsce. Wojenna zawierucha stworzy-
ła również nowe i sztuczne granice kraju. Sprawiło to, że ośrodki 
takie jak Wilno i Lwów znalazły się w republikach radzieckich. 
Filozofowie i fi lozofki ze Lwowa układali sobie życie zawodowe 
i prywatne w innych polskich miastach. Roman Ingarden zna-
lazł zatrudnienie na krakowskim uniwersytecie w 1946 roku. 
Po odwilży sprowadził do Krakowa z Gdańska Izydorę Dąmb-
ską. Nauczanie w Seminarium Filozofi cznym rozpoczęła w 1957 
roku również Daniela Gromska, przebywająca w Krakowie, ale 
poza UJ, od 1945. Zarówno Dąmbska, jak i Gromska były uczen-
nicami Twardowskiego. W ostatnim interesującym nas okresie 
(1957–1967) fi lozofi a fenomenologiczna (Ingarden, Gierulanka17, 

15 W aktach IPN czytamy: „Prof. Dr Roman Ingarden, fi lozof kierunku meta-
fi zycznego, nieprzychylnie ustosunkowany do obecnej rzeczywistości” – por. INP 
Kr 010/9813, t. II.

16 W czasach stalinowskich funkcjonowały rozmaite jednostki zajmujące się 
marksizmem-leninizmem. Jedną z nich kierował Stefan Morawski.

17 Danuta Gierulanka (1909–1995) miała poza fenomenologią zainteresowania 
związane z poznaniem matematycznym i psychologią poznawczą. Doktoryzowała 
się w 1947 roku na podstawie rozprawy O przyswajaniu pojęć geometrycznych. 
W latach 1945–1953 pracowała w Zakładzie Psychologii Doświadczalnej UJ, 
a później do 1958 w Katedrze Analizy Matematycznej. W Katedrze Filozofi i, którą 
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Gołaszewska18) i historia fi lozofi i (Gromska, Dąmbska, Kudero-
wicz19) zostały „zrównoważone” centralnie fi lozofi ą marksistowską. 
Głównym jej przedstawicielem był na UJ Zdzisław Augustynek20. 
Do pełnego obrazu należy jeszcze dodać fi lozofi ę przyrody repre-
zentowaną przez Suchorzewską, która była zatrudniona w Semina-
rium Filozofi cznym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym21. 
Kierownikiem tej komórki do swojej śmierci w 1948 roku był 
Zygmunt Zawirski. Po odwilży Suchorzewska pracowała przez ja-
kiś czas w Katedrze Historii Filozofi i kierowanej przez Dąmbską. 
Bez wątpienia znalezienie się Ingardena i fi lozofek lwowskich na 
Uniwersytecie Jagiellońskim przyczyniło się do wzbogacenia tej 
dyscypliny w Krakowie i wykształcenia pokoleń adeptów fi lozofi i.

Daniela Gromska była podobnie jak Ingarden całkowitą przeciw-
niczką reżimu (to samo należy powiedzieć o Izydorze Dąmbskiej). 
Poprzez swoją działalność wydawniczą, nauczycielską i korespon-
dencję próbowała utrzymać przy życiu ducha szkoły lwowsko-war-
szawskiej. Niestety należy raczej stwierdzić, że po 1945 roku szkoła 
uległa takiemu rozproszeniu, a jej członkowie nie zawsze zachowa-
li heroiczną postawę, którą pochwalałaby Gromska, że trudy te nie 

kierował Ingarden, pracowała w latach 1958–1964. Po habilitacji w 1964 roku 
dostała etat w Katedrze Psychologii.

18 Maria Gołaszewska (1926–2015), uczennica Ingardena, poniosła wszystkie 
konsekwencje likwidacji niezależnej fi lozofi i na UJ. Swoją pracę kandydacką 
(tak określano w czasach stalinowskich prace doktorskie) przeniosła na Katolicki 
Uniwersytet Lubelski, gdzie w roku 1956 uzyskała stosowny stopień.

19 Zbigniew Kuderowicz (1931–2015), po uzyskaniu doktoratu na Uniwersyte-
cie Warszawskim rozpoczął pracę w Seminarium Filozofi cznym na UJ w roku 1960. 
Habilitował się w krakowskiej Alma Mater w 1966 roku.

20 Zdzisław Augustynek (1925–2001), pracę na UJ rozpoczął w 1955 roku 
w Katedrze Podstaw Marksizmu-Leninizmu, wkrótce zlikwidowanej. W latach 
1956–1964 pracował w Katedrze Filozofi i. Od 1964 roku był kierownikiem Katedry 
Filozofi i Nauk Przyrodniczych. Był pierwszym dyrektorem Instytutu Filozofi i. Po 
nim tę funkcję objął Zbigniew Kuderowicz.

21 Janina Suchorzewska oraz jej przełożony Zygmunt Zawirski byli pierwszymi 
fi lozofami zatrudnionymi po II wojnie światowej na UJ. Suchorzewska została za-
trudniona w Seminarium Filozofi cznym na Wydziale Filozofi cznym już w roku 1945. 
Była ona adiunktem w Seminarium Filozofi cznym na Wydziale Matematyczno- 
-Przyrodniczym w latach 1949–1952.
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dały jej satysfakcji. W niniejszej antologii prezentowana jest kore-
spondencja z Tadeuszem Kotarbińskim – najwybitniejszym w cza-
sach powojennych polskim fi lozofem i świeckim sumieniem narodu, 
z którym Gromska była od lat zaprzyjaźniona.

Izydora Dąmbska w latach krakowskich kontynuowała swoje za-
interesowania metodologią nauk i fi lozofi ą nauki obszaru francusko-
języcznego. W tomie zamieszczona jest jej prywatna korespondencja 
z przyjaciółką Suzanne Delorme. Wymiana listów pokazuje, jakie 
trudności napotykała Dąmbska w realizacji swoich naukowych am-
bicji. Publikujemy również jej artykuł o ideach wspólnych u Bergso-
na, Poincarégo i Eddingtona, który nie ukazał się po polsku. 

Jako ostatni prezentujemy obszerny fragment pracy magister-
skiej Haliny Poświatowskiej. Poetka zainteresowała się fi lozofi ą 
podczas studiów na amerykańskich uniwersytetach. Naukę konty-
nuowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie była w stanie zaak-
ceptować fenomenologii, do czego namawiał ją Ingarden, i zdecydo-
wała się na zgłębienie pod jego kierunkiem systemu Johna Stuarta 
Milla. Po uzyskaniu magisterium została zatrudniona w Katedrze 
Filozofi i Przyrody, a jej promotorem i przełożonym był wspomniany 
wcześniej marksista Zdzisław Augustynek.

Czytelnicy muszą nam wybaczyć wybiórczość wspomnianego 
wyboru, który nie oddaje w pełni zakresu zainteresowań fi lozofek 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1897–1967. (Pełne spek-
trum zaprezentowane jest w monografi i pod tym samym tytułem). 
Jednym z podstawowych problemów dotyczących badań, zwłaszcza 
pierwszego okresu, jest dostępność źródeł i ich stan. Przykłado-
wo z dwudziestu pięciu prac pierwszych fi lozofek z lat 1897–1939 
w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego zachowały się tylko trzy. 
Stojąc przed zadaniem skomponowania niniejszej antologii, musia-
łyśmy się również mierzyć z rozmaitymi wyzwaniami związanymi 
z prawem autorskim. Zdecydowałyśmy się umieścić teksty tylko tych 
autorek, co do których kwestia autorskich praw majątkowych nie 
budzi żadnych wątpliwości (teksty ich zostały uwolnione do domeny 
publicznej, ponieważ minęło siedemdziesiąt lat od śmierci fi lozofek) 
bądź tych, których spadkobiercy wyrazili na to zgodę. W związku 
z tym nie było możliwie umieszczenie tekstów bardzo płodnej fi lo-
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zofki Janiny Suchorzewskiej, gdyż nie spełniały one powyższych wa-
runków. Należy dodać, że jej ogromna spuścizna, w której znajdu-
ją się wszystkie teksty (głównie w rękopisach, gdyż Suchorzewska 
publikowała niewiele), jest zdeponowana w Archiwum UJ. Czytelni-
cy mogą również odczuwać niedosyt tekstów Danuty Gierulanki czy 
Marii Gołaszewskiej. Były to jednak autorki, które drukowały swoje 
prace i są one dostępne w bibliotekach fi lozofi cznych i o statusie na-
rodowym. Niniejsza książka jest kompromisem pomiędzy realnymi 
możliwościami publikowania utworów fi lozofek z analizowanego 
okresu (i zasadnością takich udostępnień) i ambicjami zapoznania 
czytelników z myślą kobiet a kwestiami związanymi z prawem au-
torskim. Prezentowany tom nie ma spójnego charakteru, ponieważ 
znajdują się w nim zarówno listy prywatne, jak i artykuły oraz frag-
ment pracy magisterskiej.

Chciałyśmy podziękować pracownikom Archiwum Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego (w szczególności panu doktorowi Przemysławo-
wi Marcinowi Żukowskiemu), Państwowemu Archiwum Obwodu 
Lwowskiego [Derzhavny’j Arxiv L’vivs’koyi Oblasti – DALO], Archi-
wum Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN oraz PTF w War-
szawie (szczególnie panu Łukaszowi Ratajczakowi), Archiwum Uni-
wersytetu Wiedeńskiego oraz Archiwum École Normale Supérieure 
za udzielone rady i pomoc przy powstawaniu pracy, a także osobom 
prywatnym – pani Stanisławie Odrzywolskiej za podzielenie się ro-
dzinnymi historiami i dokumentami o Stefanii i Wacławie Tatarów-
nach, panu Adamowi Trzcińskiemu za informacje i zdjęcia Cecylii 
Bańkowskiej-Ostachiewicz-Trzcińskiej, a także siostrze Dorocie Ko-
zieł za informacje o Justynie Korczyńskiej oraz profesorowi Stefa-
nowi Konstańczakowi za wskazówki dotyczące życia i działalności 
Danieli Gromskiej. Szczególne podziękowania należą się spadko-
biercom: pani doktor Teresie Małgorzacie Porębskiej oraz panu Zbi-
gniewowi Mydze za zgodę na publikację pracy magisterskiej Haliny 
Poświatowskiej oraz pani profesor Barbarze Judkowiak za zgodę na 
ogłoszenie drukiem korespondencji Izydory Dąmbskiej z Suzanne 
Delorme oraz na przetłumaczenie francuskiego artykułu Dąmbskiej, 
który wszedł do niniejszej antologii. Dziękujemy również Elżbiecie 



Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim

Lubelskiej za przetłumaczenie wspomnianych wyżej tekstów z języ-
ka francuskiego.

Pisownia i interpunkcja tekstów zostały dostosowane do współ-
czesnych standardów ortografi cznych. Wyróżnień dokonały autor-
ki tekstów. Przypisy redakcyjne autorek niniejszego opracowania 
do tekstów źródłowych i poprzedzających je biogramów oznaczono 
gwiazdkami.

Ewa Chudoba, Anna Smywińska-Pohl



Część I

Teksty filozofek związanych z Uniwersytetem
Jagiellońskim 1897–1939
(wybór i opracowanie Anna Smywińska-Pohl)
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Stefania Tatarówna (1880–1942) była pierwszą kobietą, która 
otrzymała stopień doktora fi lozofi i na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Był to na tyle doniosły fakt, że pisała o tym prasa. Pochodziła z in-
teligenckiej rodziny – ojciec, Józef, był nauczycielem matematyki. 
Była najstarszą córką, jej siostra Wacława Tatarówna również obro-
niła doktorat z fi lozofi i na UJ (w 1925, na podstawie pracy Sądy 
syntetyczne a priori Kanta i we współczesnych badaniach nad 
podstawami matematyki w ogóle a geometrii w szczególności), 
druga siostra – Franciszka także kształciła się na Wydziale Filozo-
fi cznym, brat – Józef – na Wydziale Prawa. Franciszka Tatarówna 
i Józef Tatar zmarli młodo, a Stefania i Wacława do końca życia 
utrzymywały ze sobą bardzo silną więź. Obie były nauczycielkami, 
razem mieszkały – między innymi przy placu Lasoty w Krakowie. 
Stefania po otrzymaniu stopnia doktora pracowała jako nauczyciel-
ka we Lwowie, tam także działała w Polskim Towarzystwie Filozo-
fi cznym. Poza pracą w szkole przez całe życie tworzyła – zarówno 
opowiadania, jak i wiersze czy powieści. Wśród nich znajdziemy 
takie, jak Przeciw losowi, Prawda i legenda o matce, O miłości 
mistrza Twardowskiego, Poezye Buddha, Porachunek z szatanem, 
Za słońce. Do ostatniej książki okładkę wykonał Jan Rembowski, 
malarz i grafi k, z którym Stefania Tatarówna była związana była 
przez kilka lat, zachowała się ich korespondencja. Poza zwartymi 
dziełami Tatarówna dużo publikowała także w czasopismach, ta-
kich jak „Na przełomie”, „Pamiętnik Literacki” czy „Łan”.

Prezentowany tekst jest prawdopodobnie ostatnim, który opub-
likowała Stefania Tatarówna. Wydaje się efektem jej wieloletniej 
pracy, widać w nim obycie z literaturą, jej polonistyczne i fi lozofi cz-
ne wykształcenie. Nie znajdujemy niestety odpowiedzi na pytanie, 
czym jest ideologia i jak ona ją rozumie, ani – w konsekwencji – 
czym jest ideologia polska. Autorka prezentuje przegląd poglądów 
przedstawicieli polskiej myśli fi lozofi cznej i narodowej oraz stara się 
pokazać ich spektrum jako wspólną całość. Tekst powstał w 1937 
roku, kiedy sytuacja społeczno-polityczna w Europie była skom-
plikowana, a dojście do władzy ruchów dyktatorskich odbijało się 



z kolei w zachłyśniętej właśnie odzyskaną niepodległością Polsce. 
Tatarówna być może przewidywała nadchodzącą katastrofę i czuła 
potrzebę wezwania do opamiętania i rozwagi.

Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim
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dr Stefania Tatarówna

Moralne podstawy ideologii polskiej

Odbitka z „Lotosu”, Kraków 1937

Dziś już bardzo wielu zdaje sobie sprawę z tego, że ideologie mają 
wartość realną, większą od wszystkich innych wartości na świe-
cie . Nie tylko powiedziane to było przez wielu wybitnych ludzi, ale 
stwierdzone przez życie. Choć życie stwierdziło to dawno, nigdy jed-
nak nie była ta prawda tak bardzo widoczna jak dziś. Bo przyszła 
epoka, która ją w oczach naszych szybko realizuje, która widzi tak 
wielką przemianę narodów pod wpływem danej ideologii w czyn 
wprowadzonej, jak nie widziała tego żadna inna. Dziś już nie trze-
ba nikogo przekonywać, że przewroty* dokonane w Rosji, Niem-
czech, Włoszech dokonały się na podstawie ideologicznej, że te kraje 
kształtują się tak a nie inaczej, ponieważ w pewne prawdy wierzą 
jako całość i wierzą tak głęboko (albo są zmuszeni do wiary), że 
z tego wypływa czyn.

Ideologie tych krajów są skrystalizowane i wciąż głoszone, życie 
płynie wedle nich, młodzież wychowuje się na ich podstawie. U nas 
jeszcze się to nie stało w takiej mierze jak tam, ale wciąż się dzie-
je. Wysiłki jednostek i zespołów na tym polu jeszcze nie są dość 
złączone, tak że nieraz kwestionuje się istnienie ideologii polskiej. 
A przecież ona trwa już parę wieków, jest wzięta z ducha narodu, 

* Autorka prawdopodobnie odnosi się do rewolucji lutowej i październiko-
wej w Rosji w 1917 roku, które doprowadziły do upadku caratu i przejęcia władzy 
przez bolszewików, upadku Republiki Weimarskiej w 1933 roku i rozwoju nazizmu 
w Niemczech, a także ruchu faszystowskiego i dojścia do władzy Benito Mussolinie-
go w 1922 roku we Włoszech.
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prowadziła go i prowadzi w najważniejszych momentach, przema-
wiała do niego zawsze, zmieniając czasem tylko formę, ale w swych 
podstawach pozostała zawsze ta sama. Tworzyli ją ludzie przodujący 
duchem w każdej epoce, ludzie, którzy naród znali i dążenia jego 
odczuwali, przodownicy, którzy z niego biorąc, jemu wskazywali 
drogę i dawali światło wśród ciemności. Zręby jej budowali długo, 
ale wedle tych samych wytycznych. Zostało z ich myśli bogatych, do 
epoki zasto sowanych, zawsze coś wspólnego, coś, co je odróżnia od 
innych i sprawia, że one są polskie, a nie inne. Najważniejsza wspól-
na podstawa jest natury moralnej.

Chcę przedstawić te wspólne moralne podstawy, jak one odbi-
jają się w literaturze i w fi lozofi i jako wyrazie myśli narodu. Muszę 
zacząć od XVI wieku jako czasu, w którym myśl polska wypowiada 
się we własnej formie, czasu od razu przebogatego w wielkie, twór-
cze poczynania, które dają wytyczne późniejszym i nie zmienią do 
najnowszych czasów tego wytkniętego kierunku. One dają podsta-
wę ideologii, która trwa, choć się wszystko na świecie burzy i zmie-
nia, która prowadziła i prowadzi naród jako podstawa moralna, od 
której każde odstępstwo mści się klęską, która ma w sobie siłę nie-
spożytą, nie opartą na ludziach, a duchu narodu, a przybiera tylko 
kształty coraz nowe, przepracowane przez czas.

W wieku XVI podstawy te dają trzej duchowi przedstawicie-
le epoki: wielki polityk, genialny poeta i głęboki kaznodzieja: Mo-
drzewski*, Kochanowski** i Skarga***. Tworzą je, patrząc okiem wnik-
liwych znawców natury polskiej i żywych prądów, które powstają 
w ówczesnym świecie. Tworzą je pod wpływem wielkiego ożywienia 

* Andrzej Frycz Modrzewski (1503–1572), poeta i pisarz podejmujący tematykę 
polityczną i obyczajową, autor traktatu O naprawie Rzeczypospolitej. Repre-
zentował poglądy postępowe, sprzeciwiał się feudalizmowi i podkreślał konieczność 
rozdziału państwa i Kościoła

** Jan Kochanowski (1530–1584), poeta, propagator języka polskiego, w Od-
prawie posłów greckich zwracał uwagę na istotność postaw moralnych wobec 
spraw państwa.

*** Piotr Skarga (1536–1613), jezuita i pisarz, autor Kazań sejmowych, 
w których postuluje między innymi jedność religijną, zgodę polityczną i usunięcie 
niesprawiedliwości społecznych.
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ducha religijnego wieku i wielkiego ożywienia myśli. Są w niej wyni-
ki walk w świecie religijnym i fi lozofi cznym, a przez nie przemyśle-
nia i przeżycia głębokich problemów. Są w niej wyniki poznawania 
swego narodu i zetknięcia się ze światem idei zachodnich i odrodze-
nia mądrości greckiej. A to wszystko jest tylko tłem, natchnieniem, 
bo siła wewnętrzna jest własna, ona tworzy całość, ona buduje, bio-
rąc tylko pobudkę z tamtych rzeczy. Więc choć pobudki były te same 
w całym ówczesnym świecie kultury, obejmującym zachód i połu-
dnie Europy, to przecież w każdym kraju tworzą się różne poglądy, 
a Polska na tym polu zasadniczo odbija się od swych sąsiadów.

W owej epoce największym impulsem do szukania prawdy były 
uczucia religijne. Polska ma tu dwa źródła, które najwięcej odbiły 
się na jej kierunku myślowym: Kościół katolicki i ideologię braci 
polskich*. Oba te kierunki widzimy na dwóch przedstawicielach my-
śli wieku – Modrzewskim i Skardze, a obaj stoją tak wysoko, obaj 
tak głęboko przekonani i szczerzy w swej prawdzie, że zejdą się ra-
zem w punktach najważniejszych i ślady ducha ich obu zostaną w tej 
arce kierowniczej myśli polskiej. Obaj dojdą do przekonania, że siła 
narodu zależy od jego moralności, że więc polityka i życie muszą 
się na niej opierać, jeśli naród dąży do prawdziwej wielkości; obaj 
złą czą to przekonanie z dążeniem do wolności jako jedynie zdolnej 
uczynić człowieka odpowiedzialnym za czyny i z głębokim pojęciem 
miłości ojczyzny, opartym o chrześcijańską miłość człowieka.

Wielki wpływ na kierunek moralno-religijny w Polsce w tym 
czasie mają synody braci polskich, a choć udział w nich brali tyl-
ko wierni, to jednak echa ich odbijać się musiały po całym kraju 
i budzić myśli. Jeśli chodzi o ich stronę etyczną, to najważniejsze 
tu będzie dążenie do uczynienia życia zgodnego z wiarą, bo jak przy-
znaje Niemojewski**: „człowiek doskonalszą cząstką przystaje do na-
uki Chrystusa, a w życiu od niej zbacza”. To też na synodach prócz 

* Bracia polscy (arianie), jeden z radykalnych odłamów reformacji, nie uzna-
wali dogmatu o Trójcy Świętej i opierali wiarę wyłącznie na Biblii.

** Jan Niemojewski (ok. 1530–1598), teolog braci polskich, poseł na sejm 
warszawski, domagał się wzmożonej kontroli urzędników i skutecznej egzekucji 
dóbr.



Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim

26

dyskusji nad dogmatami wciąż mówi się o życiu, o podniesieniu go, 
o uczynieniu go bardziej chrześcijańskim, miłującym naprawdę bliź-
niego. Walczy się ze zbytkami w imię wyzwolenia się od material-
nych pokus, walczy z wadami zakorzenionymi w społeczeństwie, jak 
pijaństwem, próżniactwem, walczy z uciskiem chłopów i olbrzymią 
troskę kładzie na wychowanie człowieka. Równocześnie rozwija się 
wśród braci polskich bardzo głębokie uczucie patriotyzmu, które 
sprawia, że przy kolizji między obowiązkiem wobec ojczyzny a obo-
wiązkiem płynącym z przynależności do obozu najczęściej zwycięża 
chęć służenia ojczyźnie i spory, czy należy brać udział w wojnie – 
skoro wojna jest przeciw miłości bliźniego – nigdy nie zostają de-
fi nitywnie rozstrzygnięte na niekorzyść obowiązku. Potępiają tylko 
wojnę zaborczą, potępiają zabijanie na wojnie, w praktyce jednak 
rzadko się od niej usuwają. Prześladowani podkreślają swą gorącą 
miłość ojczyzny, której wyraz widzimy na przykład w piśmie Mosko-
rzewskiego* do jezuitów: „Gdybyście nas nawet z kraju wygnali, nie 
zdołacie osłabić naszego przywiązania do Rzplitej. Gdziekolwiek się 
znajdziemy, nie będziemy uważali, że jesteśmy wygnani przez Pana 
naszego, ani najdroższą ojczyznę”. Jedną z zasadniczych cech ideo-
logii braci polskich jest umiłowanie wolności, szczególnie gdy idzie 
o sprawy sumienia.

Te ich drogi odbiły się najwięcej na pismach Modrzewskiego, któ-
ry miał potężny wpływ na urobienie poglądów współczesnych, jak 
świadczą choćby liczne przekłady jego dzieł. Podstawą jego poglą-
dów politycznych jest wiara zasadnicza, różna od współczesnego mu 
sławnego polityka Machiavellego**, a stwierdzająca, że wielkość i po-
tęga państwa zależy od siły moralnej obywateli. Dlatego celem każ-
dego państwa winna być troska o przyszłość, polegająca na wycho-
waniu dobrych obywateli. Nie idzie mu o bogactwo, potęgę, rozwój 
terytorialny, tylko jedynie o siłę moralną narodu. Dlatego najwyżej 

* Hieronim Moskorzewski (1560–1625), działacz braci polskich, współredaktor 
Katechizmu rakowskiego, poseł na sejm.

** Niccolò Machiavelli (1469–1527), fi lozof, prawnik i pisarz, autor Księcia, 
podręcznika do sprawowania władzy, w którym nacisk położony jest na efektywność 
działań bez względu na etyczne konsekwencje.



27

Moralne podstawy ideologii polskiej

ceni nauczycieli, uważa ich za najważniejszych obywateli w pań-
stwie, wynosi ich ponad dostojników, bo, jak mówi, szkoły otwierają 
źródła cnót, na których jak na fundamentach powinny się opierać 
prawa. Zgodnie ze swymi chrześcijańskimi poglądami potępia woj-
nę. Maluje jej okropności, straty, krzywdy i największe zło moralne, 
bowiem jest ona przyczyną szkodliwych uczuć zemsty i nienawiści. 
Za prawdziwe męstwo uważa szukanie sławy w uczynkach dobrych, 
a nie na polu bitwy. Ale i on, gdy widzi ojczyznę w niebezpieczeń-
stwie, zawoła, że nie bronić ojczyzny to tak jak opuścić przyjaciół, 
a ten, kto jej nie broni, ośmiela ludzi chciwych, wyciągających rękę 
po cudze. Podkreślając we wszystkich niemal dziełach troskę o do-
bro ogólne ponad korzyścią własną, tworzy podstawę do pojęcia 
obywatela, które i wiek jego, i wszystkie następne będzie rozwijał 
coraz głębiej.

Katolicyzm XVI wieku zamknął swój wyraz najgłębszy w Skardze 
i jego kazaniach sejmowych. Obchodzą nas tu tylko te sprawy, które 
weszły do ideologii polskiej, a najgłębiej ujął je Mickiewicz*: „Skarga 
nie wyobraża żadnej partii ani żadnej epoki, odbija się w nim cały 
kraj, cały naród ze swą przeszłością, obecnością i przyszłością na-
wet”. To, co Mickiewicz ujął jako odbicie przeszłości i przyszłości, to 
jest owo głębokie pojęcie miłości ojczyzny. Widzi poeta jego począ-
tek już u kronikarzy polskich, a w Skardze pogłębienie i ujęcie naj-
lepsze: „Bóg stwarza narody – tak interpretuje Skargę Mickiewicz – 
i nadaje im różne posłannictwa. Narody są jakby osobne stworzenia. 
Poczynają się z miłości Bożej, a prowadzi je mądrość”.

Skarga widzi wielkie zadanie Polski jako przedmurza cywilizacji 
na północy i w jej tworzeniu wolności, bo „posiada wolność wyni-
kającą z konstytucji takiej, jaka jest w organizmie ludzkim, gdzie 
serce i głowa nie mają władzy despotycznej nad człowiekiem”. 
Skarga nazywa tę wolność złotą, aby okazać jej wartość najwyższą.

* Adam Mickiewicz (1798–1855), poeta, działacz polityczny i fi lozof, redaktor 
„Trybuny Ludów” w Paryżu w 1849 roku. Przytaczane przez Stefanię Tatarównę 
cytaty Mickiewicza dotyczące Piotra Skargi pochodzą z prelekcji paryskich 
– czteroletniego cyklu wykładów, jakie poeta wygłaszał w Collège de France. 
Tatarówna poświęciła Mickiewiczowi tekst Marx a Mickiewicz.
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Mickiewicz rozumie słowo „złota” nie tylko w znacze niu zostawienia 
swobody działania, ale i odpowiedzialności, symbol alchemicznego 
złota, światła zgęszczonego. Ale Skarga, tworząc to najwyższe poję-
cie wolności, równocześnie widział nadużycia wolności złej i dlatego 
żądał silnej władzy wykonawczej, i dlatego tak ostro, tak bezwzględ-
nie krytykował nadużycie jej na sejmach. „Złość, prywata, zemsta 
osobista, przekupstwa na sejmach głos zabiera, ale, ażeby Rzplitej 
dobrze było, rzadki, co by o tym szczerze pomyślał”. A więc choć 
uznaje wolność złotą jako skarb największy, przecież wie, że trzeba 
robić wszystko, aby ona mogła panować, a nie jej złudzenie, nie jej 
zaprzeczenie: swawola, i dlatego, podobnie jak Modrzewski, czyni 
moralną podstawę Rzplitej zależną od siły rządu. W jednym tylko od 
niego się różni, a to w sprawie tolerancji religijnej. Nie podzielał jej 
bowiem, uważając za nieszczęście Polski to właśnie, że ludzie różnią 
się wiarą; chciał więc, by wszyscy w Polsce należeli do jednego Koś-
cioła i łączył to z dobrem ojczyzny. Tu poglądy tych dwu przodow-
ników ideowych wieku rozchodzą się, w innych punktach są jednak 
zupełnie zgodni.

Siła narodu zależy od moralnego stanu obywateli, moralne czyny 
muszą wynikać z woli jednostek – aby mniejszość, dążąca do dobre-
go, nie była majoryzowana przez większość egoistyczną, potrzebna 
jest silna władza i dobre prawa, o co obaj zgodnie walczą.

Trzeci z wielkich przywódców duchowych jest poetą XVI wieku. 
Pisze w epoce, w której cały świat tworzy i żyje pod wpływem hu-
manizmu, a przecież idzie własną drogą, choć te prądy są dla nie-
go twórcze. Patrząc na wielkie przewroty w świecie, na olbrzymie 
zmiany w Polsce, nie może być tylko poetą, chce być jednym z du-
chowych przywódców narodu i jest nim. Wchłonąwszy w siebie tak 
wiele z wiedzy współczesnej i piękna, które widział, i mądrości, któ-
rą przemyślał, utworzy z tego pogląd na świat własny, który będzie 
polski, odmienny od tego, co poznał i zobaczył na świecie. Jedne 
rzeczy uzna za zgodne z duchem polskim, inne nie. On tak dobrze 
zna naturę polską, z tak wielką intuicją umie odgadnąć, co jej od-
powiada, że może być pewny uznania i zrozumienia po śmierci, jak 
każdy, kto wypowiedział epokę. I znów widzimy, że te same praw-
dy będzie uważał za zgodne z polskimi drogami. Życie wedle zasad 
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chrześcijańskich, a nie prawienie tylko o nich. Nie o formę religii 
mu chodzi, a o jej treść żywą, która wypływa z postępowania. Godzi 
się także z tym, że o wielkości państwa stanowi siła moralna jego 
obywateli, i pisze całą tragedię, w której to wykazuje. Państwo wiel-
kie, Troja, upada, bo go podważyło zło: sprzedajność, prywata, chęć 
używania. Wróg jego powołuje się w swej modlitwie o sprawiedli-
wość na to wszystko, i pragnie, by zawsze miał do czynienia tylko 
z takim nieprzyjacielem, zniszczonym wewnętrznie, a pewny będzie 
zwycięstwa.

Jest u Kochanowskiego szukanie czegoś więcej ponad troskę 
o byt i sprawy tego świata, jest w tych pieśniach powtarzające się 
pragnienie znalezienia wartości wiecznych i pracy dla nich. Widzi, 
jak rzadko kto z współczesnych, przemijanie wszystkiego, co jest 
z małości (człowiek liść) i szuka oparcia o rzeczy wieczne. Widzi je 
w pracy dla ogółu, ojczyzny i pracy dla sławy, przyszłości – jako tej, 
która przychodzi za rzeczy nieosobiste. Jeśli ginie ciało, jeśli materia 
jest czymś, co trwa krótko, czyż nic nie ma pozostać z człowieka? 
I takiego, co by się nie starał, aby po nim coś wartościowego zostało, 
równa ze zwierzętami („kto bydlęcy żyje”), zaś od człowieka wymaga 
znacznie więcej.

Było u niego głębokie dociekanie największych metafi zycznych 
zagadnień i wielka, bolesna walka w duszy. Kto rządzi światem? Siła 
dobra czy zła? Męczył się, szukał, powtarzał sobie wszystkie odpo-
wiedzi mędrców świata i doszedł do przekonania, że człowiek, któ-
ry wątpi w miłość jako najwyższy sens życia, musiał stracić rozum. 
Wszystko, co widzi, każe mu wierzyć w mądry porządek świata i mi-
łość człowieka. Te dwie wartości wydobył z dna męki osobistej i męki 
narodowej. Bo ten głęboko znający swoich poeta męczony jest bólem 
narodowym, który każe mu przewidywać koniec – koniec prędzej czy 
później niepodległego bytu, ponieważ rodacy jego nie idą za tym, co 
jest istotą potęgi narodów, za rzeczami wiecznymi. Idą raczej za tym, 
co mija; ukochali dostatki i używanie, a kto to zbytnio ukochał, musi 
zginąć. On wie, że zło wewnętrzne jest przyczyną upadku narodów, 
a aczkolwiek wierzy jeszcze, że stan w jego ojczyźnie da się poprawić, 
to jednak boi się, czy na poprawę nie za późno. Jest więc i on wy-
razem tych samych zasadniczych poglądów, które torują drogę pol-
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skiej myśli, stawiając jej granitowe fundamenty, na których stanie. 
Będzie się na nich rozwijać; budować piękny gmach, będzie przybie-
rać formę zgodną z nowymi czasami, nigdy jednak nie zakwestionu-
je tych rzeczy zasadniczych.

Możemy powiedzieć, że piśmiennictwo XVI wieku daje podstawy 
ideologii polskiej. Jeśli ujmiemy jej zasady, to będzie nimi przekona-
nie, że wartości moralne są ponad wszelkimi wartościami material-
nymi. Nie tylko ich pozycja jest tu określona, ale przypisuje się im 
wartość realną i dla spraw tego świata wyższą, niż wszelkim innym 
siłom. Od nich uzależnia się byt państwa i narodów, od nich powo-
dzenie trwałe jednostek i zbiorowości, nimi każe się kierować wiel-
kim tego świata, politykom, rządcom i możnym pod grozą upadku 
i zguby. W łączności z tym każe się jak najmniej troski kłaść w dobra 
materialne, a jak najwięcej na to, co nie przemija, i być w zgodzie 
ze swoją wiarą w życiu, postępkach. Ta realizacja haseł w życiu jest 
jedną z dominujących postaw głoszonych.

Wiek XVI tworzy też głęboko zrozumiane pojęcie patriotyzmu. 
Im szersza miłość, tym lepsza. Miłując swą ojczyznę, nie należy nie-
nawidzić innych. Jako ideał stawia pokój i zgodę między narodami, 
a jako praktykę unię narodów. Trzecią rzeczą, która tak bardzo za-
waży na naszej ideologii późniejszej, jest ukochanie wolności. Jest 
to objaw, który później Mickiewicz i Słowacki* uzna za dążności na-
rodu, zobaczy w nim chęć porządku nowego, nie znanego u innych, 
gdzie wolność jednostki oparta jest na poczuciu odpowiedzialności. 
Już więc ten wiek walczy o wolność duchową i polityczną, rozu-
miejąc jednak dobrze niebezpieczeństwo swawoli i pragnąc jej nie 
dopuścić przez silną władzę monarszą i prawa sprawiedliwe. To 
wszystko się z sobą wiąże i uzgadnia, to wszystko oparte na wierze 
w człowieka, na wierze w Polskę i jej zadania postawione bardzo wy-
soko.

Wiek XVII nie będzie miał wybitnych przedstawicieli w dziedzi-
nie myśli, jednak ci, co piszą, oddadzą podświadomie najwyższe dą-
żenia narodu w formie prostej, naiwnej nieraz, ale szczerej. Będą 

* Juliusz Słowacki (1809–1849), poeta, romantyk i mesjanista.



31

Moralne podstawy ideologii polskiej

wśród pisarzy tacy, którzy obniżą ideały XVI wieku, wprowadzą do 
patriotyzmu szowinizm, a pojęcie wolności skurczą, zwłaszcza gdy 
chodzi o sprawy ducha (nietolerancja religijna). Ale nie oni zosta-
ną, nie oni wycisną zasadnicze piętno, nie oni wejdą do przyszłości. 
Zostaną tam takie postacie jak ks. Kordecki*, który swe czyste, pro-
ste uczucia zbierze w pamiętnik, i wejdą piewcy mesjanizmu pol-
skiego z Kochowskim na czele. Oni dadzą współczesnym ideał, oni 
dadzą myśli przewodnie wieku, a ten ideał będzie dalszym ciągiem 
poprzedniego. Walki, które tak licznie prowadzi ówczesna Polska, 
będą rozgrywane z zapałem w tym przekonaniu, że prowadzi się je 
dla wielkiej sprawy, że broni się Krzyża i jego ideałów przeciwko 
Wschodowi, że walka taka jest czymś wielkim i świętym, a przeto 
prowadzi się ją w przymierzu z Bogiem.

O ks. Kordeckim mówi Mickiewicz, że „łącząc prostoduszność, 
zapał i skromność, dał przykład w najwyższym stopniu słowiańsko-
-polskiej cnoty”. Książkę jego nazywa „epopeą moralną”. Jest to pa-
miętnik człowieka, który widział się opuszczony przez wszystkie siły 
materialne, który widział, że naród odstąpił od swej słusznej drogi, 
a tylko on sam trwa na posterunku z garsteczką wierzących i mówi 
im, że „sprawa Kościoła i Polski, sprawa naszej ukochanej ojczyzny 
polega teraz na nas samych tylko”. I wierzy, że „ta sama moc, która 
leczy niewidome cierpienia jednego człowieka, wyleje się stąd, jak ze 
źródła życia i zdrowia na cały naród”.

Nieliczne są te głosy wśród obniżenia ideałów wieku, tak nielicz-
ne, jak obrońcy Częstochowy, a przecież one zwyciężają, one stoją 
na straży polskiego ducha i sprawiają, że nasza ideologia nie przeczy 
sobie nigdy, że jej kierunek nie zmienia się, że nawet w czasach naj-
gorszych znajdzie swoich wyznawców.

Ideał wolności ulegnie także pewnemu zwyrodnieniu, szczegól-
nie w życiu, ale piśmiennictwo rozpocznie z tym objawem częściową 
walkę i będzie broniło całości, która jest zagrożona przez nadużycie 

* Augustyn Kordecki (1603–1673), przeor klasztoru na Jasnej Górze w czasie 
najazdu Szwecji na Polskę, upamiętniony w Potopie Henryka Sienkiewicza.
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wolności, i będzie podnosiło lament, że widzi w tym nadciągającą 
zgubę.

Czy wiek XVIII, w którym tak silne były prądy Zachodu, wiek, 
który widział przewalenie się starego porządku przodującej kulturą 
Francji, wnosi do tej narodowej skarbnicy nowe, własne wartości? 
Wnosi ich bardzo wiele, dając tym podstawom, stworzonym przez 
wiek XVI, formę odpowiednią do czasu i stosunków, a nade wszyst-
ko widzi i stwierdza, że myśli nasze, które były jeszcze w wieku XVI 
przedwczesne, dojrzały już w świecie i doczekały się częściowo rea-
lizacji.

Dojrzały na Zachodzie i u nas. W świecie przez to, że niektóre 
z nich (wolność, miłość człowieka) stają się hasłami, w imię których 
walczy się i zwycięża, u nas przez to, że oparto o nie Konstytucję 
3 maja*, najważniejszy, najpiękniejszy czyn Polski niepodległej. 
Znów pierwsza najważniejsza sprawa: wiara w wyższość warto-
ści moralnych nad materialnymi, upatrywanie siły i potęgi narodu 
w sile wewnętrznej obywateli jest, jak było wpierw, podstawą naj-
głębszej myśli polskiej XVIII wieku. Najwyższego wyrazu tej my-
śli musimy szukać u tych, co są duchowymi twórcami Konstytucji: 
u Staszica** i Kołłątaja***, ale i literatura piękna czasem podąża za 
nimi. To, co widzą w polityce europejskiej, przeraża ich. „Dzisiejszej 
polityki to jest prawidło, aby gwałtem szkodzić, gnębić i niszczyć są-
siada, nie uszczęśliwiać, a szkodzić!” (Staszic), i dalej maluje stan 
w świecie: „To przeklęte prawidło wspiera się wbrew wszelkiemu 
rzeczy stworzonych zamiarowi, burzy pokój na ziemi, co złączone 
być powinno, rozdziela, szczególnie rozdziela dobro jednego towa-
rzystwa od powszechnego dobra całego człowieczeństwa”. Podkreś-

* Konstytucja 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku pierwsza nowoczesna 
konstytucja w Europie i druga na świecie.

** Stanisław Staszic (1755–1826), fi lozof, pisarz polityczny i duchowny katolicki, 
minister stanu. Autor Przestróg dla Polski z 1790 roku, w których zwraca uwagę na 
zepsucie wyższych warstw, czego skutkiem był upadek kraju.

*** Hugo Kołłątaj (1750–1812), polityk, publicysta i rektor Szkoły Głównej 
Koronnej (dziś UJ). Przygotował i przeprowadził reformy, na mocy których kobiety 
uzyskały możliwość pobierania nauk na uniwersytecie w zakresie położnictwa.
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la, że dziś uznaje się najwięcej to państwo, które ma największą 
możność szkodzenia innym, i przeciwstawia tej koncepcji państwo 
oparte na sile moralnej narodu.

„Być narodem to stanowić jedną moralną istność”. Oto jego 
określenie narodu. Podkreślam oryginalność tej treści, bowiem ni-
gdzie w ten sposób nie była ona złączona w defi nicji narodu. Jeżeli 
oskarża przeszłość, że doprowadziła naród do upadku, to oskarża 
głównie za to, że nie dbała o te moralne podstawy. Panom, których 
uważa za głównych sprawców rozbiorów, zarzuca, że „zniszczyli 
w szlachcie wzniosłość, odwagę ducha przez zniewagę praw, nie-
sprawiedliwość”. To znów z wielką odwagą i siłą woła: „Panowie, 
wasza duma, wasze łakomstwo, wasze niezgody i wspólne zawiści 
do tej niedoli doprowadziły ojczyznę”.

I przeciwstawiając się temu złu, rozwija pojęcie obywatela: „być 
obywatelem to znaczy oddać swą wolę i moc towarzystwu całemu 
i wierzyć, że na tym polega szczęśliwość jednostki” lub że „społecz-
ność jest jedną moralną istnością, której członkami są obywatele”.

To pojęcie obywatela będzie się wciąż rozwijać w naszej literatu-
rze i w życiu, a już wówczas doskonały przykład uzyska we wzorze 
obywatela: Panu Podstolim* Krasickiego**. Pan Podstoli to człowiek, 
którego każdy krok życia kierowany jest myślą, aby był z pożytkiem 
nie tylko dla niego, ale dla całości. Za moralne uważa on to, co służy 
ogółowi, a zatem moralna praca jest pracą dla narodu, bo stanowi 
o jego sile.

Drugim zagadnieniem tego wieku, jeśli idzie o nasze podstawy 
ideologiczne, to kwestia wolności, związana ściśle z zagadnieniem 
pierwszym. Związana jest z nim jako coś wspólnego, nieodłączne-
go. Tylko człowiek wolny może postępować moralnie, więc wolność 
przez to staje się postulatem najwyższym dla dobra nie tylko jed-
nostki, ale i całości. Wolność rozumie się tak, że naród jest ponad 

* Pan Podstoli – tytułowy bohater powieści Ignacego Krasickiego, który jest 
modelowym przykładem gospodarza.

** Ignacy Krasicki (1735–1801), poeta, pisarz i dostojnik kościelny. Autor 
Monachomachii, w której przeprowadzał krytykę stanu duchownego.
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państwem. Państwo jest tylko wykonawcą woli narodu. „Moc naj-
wyższa, wola narodu są nierozdzielne. Wszelki urząd jest narzę-
dziem tej najwyższej mocy” (Staszic). I określa jeszcze, że ta moc 
narodu „nikomu nie daje się cała”, boby to mogło wyrodzić się 
w przemoc. O tę przemoc jednostki nad ogółem obawia się zgodnie 
nie tylko z pojęciami wieku, a z głębokiego zrozumienia całości za-
gadnienia. Bo jeżeli kto wierzy w siłę moralną, to nie może wierzyć 
równocześnie w działanie niewolnika. Walcząc jednak o wolność 
jednostki, równocześnie zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, 
jakie widział już w Polsce, ze swawoli, i żąda też silnej władzy wy-
konawczej.

Nie ma w tym żadnej sprzeczności, a tylko konsekwencja, któ-
ra staje się dziś bardziej oczywista, niż była wtedy. Jest to równo-
cześnie walka ze złem, z nadużyciem, walka z tym światem, który 
nie chce, aby naprawdę było lepiej, aby powstawały potęgi istotne 
w świecie, mające siłę prawdziwą, której by nic zmóc nie mogło, bo 
z takimi walka kończyć się musi zawsze przegraną.

Kto opiera państwo na sile moralnej wolnego obywatela, ten 
musi znaleźć siłę materialną do zwalczenia przeszkód i taką siłę wi-
dzi tak Staszic, jak Kołłątaj w silnej władzy i wojsku. Jedno i drugie 
tylko jako zabezpieczenie, jako realne gwarancje, że to będzie wyko-
nane, że mniejszość walcząca o ten lepszy świat nie będzie zmajory-
zowana przez ludzi, którzy szukają siebie wszędzie, którzy nie doro-
śli do takiego pojęcia potęgi moralnej. „Polacy, ośmielcie się raz być 
narodem, a narodem prawdziwie wolnym. Jeżeli chcemy, abyśmy 
byli jednym narodem, to trzeba koniecznie, abyśmy byli wszyscy zu-
pełnie wolnymi pod panowaniem praw dobrych dla całego narodu 
jednych” (Kołłątaj).

To jest wołanie, które dało podstawę do reform, reform praw-
dziwie z ducha narodu, jak to najgłębiej wyczuł Mickiewicz, mówiąc 
o Konstytucji. Widzi w niej dążenie do przeobrażenia świata na za-
sadzie miłości i wolności. To, co romantyzm postawi później jako 
zadanie narodu, to już przewiduje wiek XVIII, tworząc podstawy 
nowego ustroju, który ma naród odrodzić, by dorósł do wolności, by 
dał przykład pociągający dla innych.



Do tych głosów należy jeszcze dodać najwybitniejszych literatów 
wieku, którzy patrząc na upadek narodu, jednozgodnie przypisują 
go winom i wadom polskim. Nie winią tyle wrogów i ich zaborczo-
ści, ile wewnętrzne zło, które naród doprowadziło do niewoli. Tak 
powie największy współczesny historyk-poeta w Głosie umarłych*, 
tak powie najzdolniejszy liryk Karpiński** w Żalach Sarmaty***, tak 
powie kaznodzieja-poeta Woronicz**** w Hymnie do Boga*****, a nawet 
dość obojętny narodowo książę poetów przedstawi taki obraz spo-
łeczeństwa, że z niego nic innego wywnioskować nie można, tylko 
że samo winno swej zgubie. Wszyscy zgodnie stwierdzają, że naród 
sam jedynie przez zanik swej siły moralnej zginąć może, sama siła 
i przemoc materialna nie jest w stanie go zniszczyć.

Przedstawione (chociaż w wielkim skrócie) idee przewodnie naj-
wybitniejszych ludzi z czasów Polski niepodległej, wykazują wyjąt-
kowe pokrewieństwo poglądów. Takie podobieństwo, taka zgodność 
wyjść może tylko od społeczeństwa, które jest organiczną całością, 
które wychowane na wspólnych podstawach, związane jest jakąś 
wewnętrzną więzią. Mówiąc do różnych epok, w różnej formie, 
o różnych zagadnieniach, zawsze są w pewnych rzeczach zgodni i to 
w rzeczach najistotniejszych, najważniejszych, sięgających spraw 
najwyższych.

Budują oni gmachy w dziedzinie ducha, ale czy to będą proste 
domy, czy wspaniałe świątynie, czy bogate pałace, ich fundamenty 
są zawsze te same i mają moc niespożytą, która będzie przechodzi-

* Głos umarłych – utwór poetycki Adama Naruszewicza (1733–1796) z 1788 
roku.

** Franciszek Karpiński (1741–1825), poeta, pisarz i publicysta, główny 
przedstawiciel nurtu sentymentalnego.

*** Żale Sarmaty nad grobem Zygmunta Augusta – wiersz Karpińskiego, 
w którym analizuje sytuację Polski po ostatnim rozbiorze, napisany prawdopodobnie 
w 1801 roku.

**** Jan Paweł Woronicz (1753 lub 1757–1829), poeta i kaznodzieja, prymas 
Królestwa Polskiego.

***** Pełny tytuł: Hymn do Boga o dobrodziéystwach Opatrzności Narodowi 
Polskiemu wyświadczonych po upadku Polski – utwór poetycki Woronicza 
napisany około 1809 roku.
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ła z pokolenia na pokolenie, jak owa starożytna pochodnia, aby nie 
zgasła. Czy to jest wysiłkiem świadomym, czy instynktem, czy jed-
nym i drugim, trudno odpowiedzieć, dość że jest, że się przejawia 
wciąż i rozbiór Polski zastaje naród w tym przeświadczeniu, iż nie-
szczęście przyszło z winy odstępstwa od tej mądrości najwyższej, do 
jakiej doszedł, a której nie umiał w czyn wprowadzić. Najbogatsza 
duchem epoka następ na stworzy z tych pierwiastków tak wspaniałe 
rzeczy, że już w nich trudno będzie poznać nawet to wspólne źródło.

Ideologia wieszczów tak bardzo zaciążyła nad naszym życiem, że 
nieraz przypisuje się jej znaczenie wyłącznie dodatnie czy ujemne, 
nie bacząc na to, że ona tylko w formę wieku się ubiera, że ona tylko 
niezwykle silnie się wypowiada, a korzeniami tkwi w przeszłości.

Mickiewicz, pisząc swe dzieło najbardziej przewodnie dla naro-
du, w którym zamknął swą najgłębszą fi lozofi ę: Księgi pielgrzym-
stwa polskiego*, mówi wyraźnie, że nie ze siebie tylko mówi, ale od 
przeszłości. A czerpał nie tylko z polskiej przeszłości – przepracował 
w duchu swym to, co było najwyższe w Grecji, przepracował Wschód 
i Zachód Europy i dał już jej syntezę na owe czasy najwyższą, ma-
jącą w sobie rzeczy wieczne. Tą syntezą przez niego przepracowaną 
są sprawy trzy: ujęcie idei przemiany wewnętrznej, głębokie podej-
ście przez nią do wolności i zrozumienie znaczenia narodów w ich 
dzisiejszej roli. Idea przemiany wiąże się z naszą znaną już tezą, że 
najwyższą realną wartość na świecie ma siła moralna ludzi. (Prawda 
wypowiadana często w starej Grecji, specjalnie przez dwóch umiło-
wanych przez poetę fi lozofów: Pitagorasa i Platona. Pierwszy uczył 
ludzi o harmonii z tonu czystego duszy płynącego, harmonii, która 
łączy człowieka z bóstwem).

Tworząc w Dziadach** ideę przemiany człowieka, wskazuje Mic-
kiewicz na cierpienie jako na drogę, która człowieka przerabia, 
podnosi; i tu jest punkt zwrotny, w którym nasza myśl owego cza-

* Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego – utwór poetycki 
o tematyce politycznej z 1932 roku, istotny ze względu na rozwój polskiego 
mesjanizmu, zapewnił Mickiewiczowi europejską rozpoznawalność.

** Dziady – cykl dramatów Mickiewicza z lat 1822–1860.
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su zobaczy rozwiązanie losów Polski, widzi w cierpieniu drogę do 
podniesienia się i celowości w niedoli narodu. Ale przemienić we-
wnętrznie ma się nie tylko człowiek, jeśli chce iść wyżej, przemienić 
musi się naród, który chce wydobyć z siebie siłę prawdziwą, istot-
ną. Musi sobie postawić cel, do którego ma iść. Przemienić się musi 
świat, jeśli chce trwać w bytowaniu wyższym i być szczęśliwym. 
I właśnie celem Polski będzie praca dla tej przemiany świata.

Mickiewicz widzi we współczesnej Europie rozkładające się siły 
materialne i walczy z nimi w ciągu całej swej działalności. Polityka 
Europy opiera się na interesie terytorialnym i materialnym. Polska, 
która miała inne ideały, została usunięta. Poeta dochodzi do przeko-
nania, że nie ma teraz ważniejszej rzeczy, jak walka z nową rzeczywi-
stością, przerabianie jej – i to zadanie daje Polakom – na emigracji. 
Mają głosić nową ewangelię, nowy świat; świat, który będzie reali-
zował chrześcijaństwo, bo stało się ono słowem pustym, bez czynów. 
I to głównie u wielkich tego świata w najważniejszych rzeczach, bo 
tyczących bytu i rozwoju państwa. I wierzy, że nie będzie lepiej, do-
póki świat tego nie zrozumie, ale zrozumienie prawdziwe to reali-
zacja. Istotę cywilizacji widzi w poświęceniu się jednostki dla dobra 
ogółu. A to musi być dobrowolne, bo inaczej nie będzie moralne, nie 
będzie płynęło z woli. Dlatego idea prze miany łączy się niewzruszal-
nie z ideą wolności. „Kto idzie za wolnością, niech opuści ojczyznę 
i odważy życie swoje”. Mickiewicz nie potrafi  sobie wyobrazić przy-
szłości świata bez zwycięstwa wolności, nie uznaje cywilizacji, która 
byłaby w jakikolwiek sposób związana z despotyzmem.

Stoi on na stanowisku chrześcijańskim. Z głębokich przeżyć reli-
gijnych czerpie swój światopogląd, ale rozwijając w sobie idee nowe, 
idzie przez życie całe w kierunku mistycznym, który zawsze przez 
lekturę ezoteryków jeszcze pogłębia. Przez zetknięcie się z Towiań-
skim* staje się już zdecydowanym mistykiem. Wtedy jest dla ogółu 
niezrozumiały, jest dla nich za wysoko, staje się już takim, jakim go 

* Andrzej Towiański (1799–1878), fi lozof, mesjanista, założyciel Koła Sprawy 
Bożej, pojawiały się u niego wątki ekumeniczne.
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widzi Wyspiański* w Legionie; przewodnikiem łodzi z garstką tylko 
wiernych wśród burzy. A on wciąż głosi to samo co dawniej. O du-
chu chrześcijańskim jawionym czynami wolnymi, o ojczyźnie, która 
ma zrealizować słowo Boże na ziemi, o wielkiej przemianie świata 
przez zwycięstwo ducha.

Mickiewicz nie tylko czuje zbliżającą się przemianę świata, ale 
chce oddać całą swą moc ducha, aby ją przyśpieszyć; chce pociągnąć 
cały naród, aby nad tym pracował. Teraz, gdy przepracował w sobie 
głęboką wiedzę ezoteryków, głosi to, co zaczął w młodości w naj-
wyższym wyrazie swej twórczości ówczesnej w Odzie do młodości, 
tylko w przepracowaniu ducha głębokim, tylko w tak wysokim locie, 
że już go współcześni nie dosięgną. Rusza bryłę świata z posad siłą 
ducha. Mobilizuje do walki wszystko, co w Europie zdolne jest pojąć 
lub przeczuć lepsze jutro. Burzy starą formę, by wydobyć duchową 
treść. Nie rozumową, nie naukową, tylko duchową. Walkę o od-
różnianie tych pojęć prowadzi wciąż, walkę o prawdę żywą. Żywa 
prawda jest prawdą ducha. Mylić się może obserwacja uczonego lub 
myślowe przesłanki, ale nieomylna jest prawda ducha i ona musi 
być podstawą przyszłego świata. Ducha określa jako istnienie z sa-
mego siebie. Ten, co poczuł w sobie ducha, ma byt z samego siebie. 
To jest wydobycie z siebie siły najwyższej. A celem tej pracy wielkiej 
jest posuwać się ciągle ku Bogu, a „podniesienie się w duchu i praca 
ducha jest pierwszym warunkiem dojścia do czucia pewności moral-
nej”. Wszystkie wysiłki człowieka mają o tyle znaczenie, o ile zwią-
zane są z pracą ducha. Doktryna, uczoność nie są związane z nią, 
dlatego można żyć ideą i być zdolnym dla niej do ofi ar ostatecznych, 
a nie można żyć doktryną. Wszelka wartość pochodzi z ruchu ducha 
i „wewnętrzną wartością rzeczy jest nic innego, jak tylko to, co budzi 
ruch ducha”. (Jeśli człowiek wierzy głęboko w swą prawdę, to musi 
ją głosić i o nią walczyć. Dla niej winien się narazić nawet na naj-
większą ofi arę ze siebie, na śmieszność. Śmieszność często rozstrzy-
ga w dziedzinie ducha – człowiek silny zwycięża ją).

* Stanisław Wyspiański (1869–1907), dramaturg, malarz i architekt.



Po przepracowaniu pewnych myśli z Towiańskim walczy poeta 
o realizację ich. Realizować je chce w polityce, stosunkach społecz-
nych, w stosunkach międzynarodowych, w życiu. W polityce będzie 
ona polegała na niszczeniu starej dyplomacji opartej o kłamstwo po-
żyteczne dla państwa. Bo rzeczywiście pożyteczne dla całości może 
być tylko to, co jest w zgodzie z dobrem ludów i prawdą ducha. To-
też drugorzędną jest rzeczą forma rządzenia, naj ważniejsze, żeby 
w tej formie była treść: braterstwo, ukochanie człowieka, pragnie-
nie jego dobra. W którym rządzie realizują te idee, ten jest dobry, 
jakąkolwiek formę przybierze. Zwycięstwo przechyli się na stronę 
tych wśród walczących o formę rządu, którzy spełnią lepiej warunek 
braterstwa, i wtedy dopiero będzie ich forma dobra. Nad tą zmianą 
winni pracować nie tylko uczeni i wykształceni. „Nauka i literatu-
ra to wielkie i piękne rzeczy, ale czas już uznać, że nauka i literatura 
oraz wszystko, co się nazywa wykształceniem, jest ostatecznie rzeczą 
dodatkową. Istotną rzeczą jest charakter moralny, jest siła moralna, 
jest talent, to znaczy dar z nieba”. I ten dar z nieba jest we wszyst-
kich sprawach rzeczą najważniejszą wraz z siłą moralną, obie mają 
początek w duchu.

W stosunkach społecznych świat przeżywa wielką walkę o stan 
posiadania. Teoretycy różnych krajów dążą do zmiany prawa włas-
ności. Socjalizm zaczyna zajmować umysły. Mickiewicz zajmie tu 
stanowisko przewidujące. Wie, że zmiany są konieczne, że rację 
mają ci, którzy bronią wyzyskiwanych, ale rację mają tylko częścio-
wą i to wciąż wykazuje. Za jedną z najcenniejszych zdobyczy rewolu-
cji uważa „prawo nabywania majątku przez pracę”. Próżno warstwy 
posiadające bronią się różnymi teoriami, nawet powoływaniem się 
na religię, gdy idzie o własność. Ona musi być sprawiedliwie podzie-
lona. Broni więc socjalizmu jako siły nowej, twórczej, ale już widzi 
jego manowce.

W epoce upadku dogmatów i tradycji ludzie, którzy zachowali 
wiarę w postęp ludzkości, szukają nowych dróg i do tych ludzi nale-
ży przyszłość. Reakcja łączy się przeciw nim. „Kapłani i prałaci, wy, 
którzy oczekujecie zbawienia tylko od złota, kanonu i protokółów, 
środków tych, których sami nie posiadacie, żądacie od władzy ziem-
skiej – wy, którzyście powinni dźwignąć i zbawić ziemię, żądacie od 
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ziemi, aby was dźwignęła i zbawiła”. Broni socjalizmu jako nowej 
siły, nowej wiary, ale o ile ma podstawy w chrześcijaństwie. „Poczu-
cie socjalistyczne jest wzlotem ducha ku lepszemu bytowi, wzlotem 
nie indywidualnym, ale wspólnym, solidarnym”. Albo: „Jest to nowy 
zmysł, który człowiek duchowy zdołał sobie stworzyć, jest to nowego 
rodzaju zapał”. Ale od razu zwalcza jego niebezpieczeństwo, czując, 
w co może popaść. „Socjalizm jako zasadę mogą przyjąć tylko ludzie 
religijni i patriotycznie usposobieni”. Uważa za wrogów socjalizmu 
ludzi, którzy zwalczają uczucia religijne i odrzucają uczucia narodo-
we. Socjalizm nie może być oparty o materializm. Widzi tu jego nie-
bezpieczeństwo. Nie uznaje w socjalizmie dwóch rzeczy, które póź-
niej stały się jego podstawą: materialistycznego poglądu na świat, 
i zaprzeczenia zna czenia narodowości.

Uczucie socjalne może dopiero wtedy stać się czynem i praw-
dą, gdy wybuchnie w duszy prawdziwie religijnych i patriotycznie 
usposobionych ludzi. Przestrzega też socjalizm przed niebezpie-
czeństwem dogmatów, „dogmat jest stwierdzeniem duszy w cza-
sie przeszłym”, a ruch socjalistyczny winien być wciąż żywy, iść ku 
przyszłości. Rzeczywistość późniejsza przyznała poecie rację.

Kwestię narodów określa Mickiewicz najgłębiej w „Trybunie Lu-
dów” i Literaturze słowiańskiej. „Minęły czasy, kiedy narody mó-
wiły: każdy u siebie, każdy dla siebie. Na czymże zależałby postęp 
narodów, gdyby nie zmierzały do zbudowania jedności religijnej, po-
litycznej, społecznej”. Ale to nie jest ta jedność, która każe niszczyć 
wszystkim własne ja albo jeden naród podporządkować drugiemu, 
przeciwnie, Mickiewicz wielokrotnie wykazuje, jak wielkie znacze-
nie dla postępu mają te własne wartości, wypracowane przez po-
szczególne narody. Jedność, do której bez ustanku dążą wszystkie 
plemiona europejskie, jedność ze wszech stron przeczuwana i prze-
powiadana, nie będzie rzecz prosta polegała na obróceniu ich w pew-
nego rodzaju amalgamat, gdzie by zatarły się wszystkie pierwiastki 
moralne, wszystkie najistotniejsze cechy narodów. Instynkt ludów 
odrzuca taką jedność, choć teoretycy o niej marzą. Każdy musi dzia-
łać wedle swoich sił i swego własnego moralnego stopnia rozwoju 
w realizowaniu prawdy chrześcijańskiej. We wszystkich sprawach 
ludzkich jest najważniejsza sprawa ducha, toteż i między narodami 
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są pewne powinności duchowe, które one muszą spełnić względem 
drugich, i te czują do siebie pociąg. Porozumienie się duchów po-
dobnie jak w sztuce i w życiu sprawia rozwój, postęp. Teraz rządzą 
światem narody niezdolne do pie lęgnowania ognia świętego, tak 
jak to jest zawsze u schyłku epoki. Wtedy wydobywa się przeczucie 
przyszłości. Tak jest teraz. I właśnie dlatego muszą przyjść do słowa 
nowe siły narodów młodych, które mają wiele do powiedzenia. Za 
takie uważa ludy słowiańskie. One przynoszą nową wymianę dóbr, 
która w świecie ducha tak samo ważna jest jak w świecie materii. 
Wszak nasiona musi się co jakiś czas odnawiać przez świeże, przy-
niesione z innych krajów. Szczególnie Polska będzie tu miała wiele 
do zrobienia, bo ona już dawno zaczęła realizować częściowo zasady 
chrześcijańskie, a więc nowego świata. „Do czego – pyta – zmierzały 
instytucje Polski, jaka myśl w nich tkwiła? Oto celem ich było rozwi-
jać ducha ludzkiego, trzymać go ciągle w podniesieniu, zmuszać, by 
coraz bardziej czuł swoją godność, coraz lepiej rozumiał swoje obo-
wiązki”. Polak musi robić wszystko z przekonania, cały ustrój pań-
stwa prowadzić ma do wyrobienia charakteru obywateli. Ale naród 
uległ pokusie używania i upadł. Po powstaniu musi jednak dalej iść 
po tej samej wytycznej.

Bardziej jeszcze niż Polska odeszli od swej drogi Żydzi i Polska, 
która będzie miała to trudne zadanie rozwiązania kwestii żydow-
skiej w świecie, musi się liczyć z tym, że naród niegdyś tak bardzo 
duchowo wysoko stojący „rozprószył siły ducha po ścieżkach ziem-
skich i znikczemniał”.

Wiele dla wspólnego dobra ludzkości spodziewa się Mickiewicz 
od Francji, która tyle już dla postępu zrobiła. Wierzy zawsze w Na-
poleona, w jego pobudki ideowe i chce, by Francja, ojczyzna naj-
większego człowieka, za jakiego go wciąż uważa, szła za jego ideą. 
„Bowiem znaczenie wielkich ludzi jest olbrzymie, oni są dani światu 
od Boga. W rozwoju politycznym narodu ukazują się ludzie przenik-
nięci tradycją narodową i ci prowadzą naród ku przyszłości”. Uka-
zuje się, mówi on dalej, szereg ludzi natchnionych, którzy zjawiają 
się w chwilach stanowczych. Czuje, że czasy takie już bliskie. „Wie-
rzymy i mamy prawo wierzyć, że narody chrześcijańskie zbliżają się 
coraz bardziej do realizowania ewangelii”. Wtedy te duchy odegra-
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ją swoją rolę i pobudzą siły wewnętrzne. Tylko na tej drodze stanie 
się postęp, a nie na drodze przymusu, bo te rzeczy już znaczyć nie 
będą jako stare. „Podboje i prowincje to są wyrazy pożyczone od po-
gan i znikną ze słownika czasów przyszłych”. Epokę nową przybliżą 
Słowianie, sprawią postęp prawdziwy. „Postęp nie polega na czym 
innym, jak na rozwijaniu naszego jestestwa wewnętrznego, na zbli-
żeniu się ku Bogu”. „Podnosić ludzi do Boga, budzić w nich uczucie 
do wielkich rzeczy, popychać ich do wielkich i wzniosłych czynów 
to jedyny środek pracowania dla szczęścia narodów i rodzin”. Dzie-
je się to głównie przez ludzi do tego powołanych przez Boga. „Bóg 
przez mężów świątobliwych i mądrych daje ludziom poczucie praw-
dy, a zsyła mężów mocnych dla zrealizowania jej na ziemi”. Dlatego 
taką ważną rolę dla rozwoju moralnego mają przykłady. Trzeba je 
wciąż stawiać przed oczy i nimi pociągać do czynów. „Podanie żywe” 
uważa za najlepszy środek oświaty narodu.

W trosce o życie moralne kładzie nacisk na znaczenie rodziny. 
Uważa ją za tę pierwszą komórkę, z której spływać będzie prawda 
dobrego życia na naród. Przez nią ma iść postęp świata w realizo-
waniu dobroci i miłości. Wskazał na wielką przeszkodę w tej drodze, 
krzywdę zwierząt. A przecież one pierwsze odgadły Zbawiciela. Czyż 
nie wyżej stały czuciem od faryzeuszów? Piętnuje też, że człowiek, 
uważając się za pana stworzenia, swej władzy nad niższymi używa 
jak naczelnicy plemion dzikich. Na tej drodze niewiele postąpiliśmy 
od starożytnych.

Tylko na drodze podniesienia życia zbliży się ludzkość do wyższej 
epoki, w której Chrystus ukaże się już nie cierpiący, ale tryumfujący, 
odpłacając za zło i dobro. Czas tej epoki zależy od siły napięcia mo-
ralnego w świecie.

Gdy chcemy ogarnąć po latach olbrzymie dzieło, jakiego dokonał 
Mickiewicz, to zdaje się nam, że ono sięga jeszcze w przyszłość, że 
jest tak wielkie, iż nie tylko współcześni nie mogli sobie z niego zdać 
sprawy, ale i wieku mało, by ocenić, czym jest naprawdę. To pewne 
jednak, że nie tylko jest czymś żywym, realnym u nas, ale stawać się 
będzie coraz więcej istotnym, w miarę jak dorosną do niego masy, 
jak pojmą i zrozumieją jego ducha. Bo Mickiewicz to nie poeta tylko,  
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to odrodziciel życia, to reformator i apostoł i z tego musimy sobie 
zdać sprawę.

Jeśli chodzi o tę największą pracę ducha, która stwarza najwyż-
sze wartości, to Słowacki dał ją dopiero w ostatnim okresie swej 
twórczości. Wpierw była to praca nad formą, wypowiadanie się 
poetyckie; do rzeczy najwyższych dojrzał na końcu. W tym czasie 
 wytworzył sobie poeta własny światopogląd, budowany na przeży-
ciach z ezoteryków zaczerpniętych, ale pogłębionych przez własnego 
ducha, który w trudzie i pracy wewnętrznej buduje i podnosi się.

Słowacki znalazł ideę Polski i cała jego praca dąży do wyjaśnienia 
tej idei i przekonania o jej prawdzie. Jest to idea, którą stworzyła 
przeszłość, a współcześni o niej zapomnieli, idąc tylko za obcymi ha-
słami. To było: „Zbudowanie kraju na wolności ducha ludzkiego”, 
z zastrzeżeniem „wolności dla wszystkich świętych z ducha zaprze-
czeń”. By taką budowę stworzyć, trzeba do niej doróść, bo to jest 
wolność ducha przecież, rzecz, która wymaga dojrzałości całego na-
rodu. Prowadzić naród w wolność ducha może się tylko wtedy, jeśli 
ten naród przerobił się i podniósł bardzo wysoko. Jest to też praca 
wszystkich wielkich duchów, którzy pomagają mniejszym nie tylko 
za życia, ale i po śmierci. Nierówność jest podstawą takiej budowy, 
ale nierówność, która jest korzystniejsza dla małych, bo oni będą 
obdarowywani darami najwyższymi przez tych, którzy zrozumieli 
prawdę. A prawdą najwyższą jest, że „wszystko przez ducha i dla 
ducha stworzone jest, a nic dla cielesnego celu nie istnieje”. Mówi 
też, że „na tych słowach stanie ugruntowana przyszła wiedza świę-
ta narodu mojego”. To jest więc jądrem wszystkiego. I by to zro-
zumieć, trzeba przejść olbrzymią pracę nad sobą, która musi trwać 
żywotów wiele, korzystać z pomocy tych, co stanęli wyżej i potem 
pomagać niższym. Narody żyją w walkach o materialne korzyści 
i im więcej ich pragną, tym bardziej muszą ogra niczać swą wolność, 
którą hamują nieokiełznane pragnienia. Wolność staje się większa, 
im mniejsze potrzeby materialne, a większe duchowe – dorośnie do 
wolności ducha dopiero taki naród, który siebie przetworzy do niej, 
który się stanie zdolny żyć według niej, a do tego droga przez dosko-
nalenie się.



Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim

44

Duch idzie wyżej przez ofi arę. „W świętości twojej idzie wyzwo-
lenie ducha i moc jego przyszła i mądrość, i forma czynu wszelkiego 
na przyszłość, i zwycięstwo, i wolność, i wyswobodzenie spod jarz-
ma fałszu i mocy”.

I wierzy, że „Bóg chce Polski, aby czyniła wysokość między wy-
sokościami, do której dążą w ideałach inne narody”. A do tego nie 
można zmuszać nikogo, na nic gwałt. „Nic nie rozwalam, ale wszyst-
ko nowe buduję, a wkrótce stare rzeczy i opinie staną się niepotrzeb-
ne i bez widzialnego gwałtu upadną”. Hierarchia duchów walczy 
z hierarchią ciał, świat musi budować na hierarchii duchów i wtedy 
walka się skończy. Rewolucje są tu pomocne o tyle, że rozbijają sta-
re formy i pomagają do wydobycia się wyższych duchów. Te wyższe 
duchy prowadzą całe narody, a „źródłem bogactwa narodowego jest 
natchnienie i odbudowany przezeń ruch ducha”. Z tego założenia 
wciąż wychodząc, że „wszystko przez ducha i dla ducha”, określa też 
wartość narodów. „Zasługą waszą w przyszłości nie jest rozległość 
krajów, któreście pobudowali, ani bogactwa, ani długie trwanie mię-
dzy królestwy, lecz duch wyrobiony na ziemi, między duchami lu-
dów najświętszy, najczystszy”.

Charakterystyczne też dla Słowackiego jest określenie wielkości. 
„Wielki człowiek jest ten, który jak najwięcej przeszłości ma prze-
tworzonej w duchu i jak najwięcej przyszłości stworzonej duchem 
już w sobie zrealizowanej”.

Ciekawy jest stosunek Słowackiego do zła. Ze złem należy wal-
czyć bezwzględnie, nie czekać, aż dobro je przemoże. Wyrzuca na-
rodowi jako wielką wadę: zbytnią cierpliwość. Cierpliwość ta pro-
wadzi do rozpanoszenia się zła, płynie z lenistwa duchowego, nie 
z wyższości, która wiele zrozumiała. Mają ją Wenedzi, gdy ulegają 
przemocy wrogów i ich okrucieństwu, mają ją poddani Popiela, gdy 
pozwalają mu pastwić się nad własnym narodem; ją zarzuca i ks. 
Marek otoczeniu, mówiąc, że tylko raz w roku w Niedzielę Palmową 
dozwolony jest żart z biciem, a zawsze kara za zło jest obowiązkiem.

Wyzwolenia narodu nie oczekiwał też poeta od samej siły du-
chowej, ale wierzył, że trzeba walczyć ze złem niewoli i dla tej walki 
wszystko poświęcić. Toteż najwyższy z jego postaci, ks. Marek, staje 
się symbolem tej walki, która jest czynem najtrudniejszym. Najtrud-
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niejszym dlatego, bo walczyć musi przeciwko wszystkim. Opuszcza-
ją Bar władze, wojsko, przeor, a on wie, że stać tam musi i walczyć, 
aby zanieść wiekom przyszłym protest przeciw niewoli. Protest ten 
to wzór dla późniejszych. Bo choćby tylko jeden człowiek zrozu-
miał głęboko, co robić należy, to ten jeden człowiek wbrew wszyst-
kim ma rację ducha i tę rację ducha musi potwierdzić ofi arą życia. 
Ofi ara życia jest tą najwyższą stawką, którą trzeba złożyć w służbie 
idei i w walce ze złem. Konieczność walki ze złem, którą w pierw-
szej epoce życia identyfi kował z niewolą, a potem rozszerzył na winę 
przeciw duchowi, różni Słowackiego od wielu romantyków.

Głęboko ujmuje poeta zadanie Polski i narodów w ogóle. Naro-
dy mają swe zadania, wierzy jak poprzednicy, ale przyświeca mu 
cel ostateczny. Przez doskonalenie się coraz większe osiągną ideał 
najwyższy: Jeruzalem słoneczną. Stan, w którym materia będzie 
przezwyciężona przez człowieka, narody udoskonalone w harmonii 
i miłości osiągną szczęście. Wiele żywotów przejdzie, nim się to sta-
nie, wielokrotnie muszą się duchy wcielić, by pracę swą prowadzić 
w trudzie – a Polska należeć ma do tych narodów, które to zadanie 
najpierw zrozumiały, i stąd płyną jej największe obowiązki.

Jeśli zestawimy poetę z wielkim poprzednikiem, to stwierdzić 
musimy, że Mickiewicz dał nowy rozwój ideologii polskiej na sta-
rych podstawach. Nie odstąpił od nich, ale zbudował na nich gmach, 
w którym zmieścić się mogą wielcy i mali, ludzie idący różnymi dro-
gami. A Słowacki szedł jeszcze wyżej, dobudował do tego gmachu 
wieżę patrzącą w niebo. Wieża ma realne podstawy w prawdach 
przez naród przyjętych.

Jeszcze jeden ton w ideologii epoki romantycznej musi się uznać 
za ważny, mianowicie to, co dodała do niej fi lozofi a polska i Kra-
siński. Będą to rzeczy ściśle z poprzednimi związane, ale otrzymają 
formę fi lozofi czną, dostosowaną do spekulatywnych umysłów wielu 
współczesnych. Podstawę tu tworzą: Ojcze nasz  Cieszkowskiego*, 

* August Cieszkowski (1814–1894), mesjanista, fi lozof, współtwórca Ligi 
Narodowej Polskiej.
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Etyka Trentowskiego* i cała twórczość Krasińskiego**, a także 
Hoene- Wroński***. (Ze względu na brak miejsca w ramach miesięcz-
nika ujmuję te rzeczy w niezmiernym skrócie). Wszyscy są pod im-
pulsem historiozofi i idącej od Hegla, ale tworzą samodzielnie. Wie-
rzą, że historia ma swój sens, dany jej od Boga i jest wyrazem Jego 
woli. Wierzą też, że czasy współ czesne są przygotowaniem nowej 
epoki, której przyjście przyśpieszy Polska. Ta epoka to ideał, do któ-
rego ludzkość dąży – to raj, jaki stawiają różne ideologie, nawet tak 
trzeźwa jak Marksa, ale pojęta na podstawach chrześcijańskich. Jest 
też zgodna z tym, co dotąd polska myśl głosiła; uznaje siłę moralną 
za najwyższą i najbardziej realną, a buduje na narodach, podnosi 
ich rolę w tworzeniu postępu. Przyszła epoka to wielki Kościół ludz-
kości, wielka Rzplita narodów, z których każdy będzie sobą. Cywi-
lizacja będzie tak długo gorzką ironią tylko, dopóki królestwo Boże 
nie ogarnie ziemi.

Na czym polega to królestwo Boże? To uznanie Boga za Ojca 
i wszystkie z tym związane konsekwencje. Więc ludzi za braci, więc 
narody za bratnie, więc wspólną pracę ich nad tym, by było na 
świecie lepiej. Uznając wszystkich za braci, nie uznajemy równości 
bezwzględnej, tylko wedle zasług, jak w gminach chrześcijańskich, 
gdzie rządzili najlepsi i najodpowiedniejsi. Podstawy moralne trze-
ciej epoki są też głębsze niż dwóch poprzednich. Etyka starożytnych 
polegała na umiarkowaniu i prawie, chrześcijańska na poświęceniu 
się, a trzecia – nadchodząca etyka złączy prawo i poświęcenie do 
czynnej socjalności. Będzie to epoka czynnego szczęścia. Nie można 
jej sprowadzać siłą, ludzkość musi do niej doróść, gwałt nic tu nie 
pomoże. Ludzie muszą dojść do zrozumienia, że służba publiczna 
jest służbą bożą i im kto wyżej stoi, tym bardziej przejmie się socjal-
nym poświęceniem i taki powinien rządzić.

* Bronisław Trentowski (1808–1869), fi lozof i pedagog, autor Chowanny oraz 
badacz kultury i historii Słowian.

** Zygmunt Krasiński (1812–1859), poeta romantyczny, mesjanista.
*** Józef Hoene-Wroński (1776–1853), matematyk, fi lozof, mesjanista, twórca 

terminu „mesjanizm”.



47

Moralne podstawy ideologii polskiej

Krasiński rozwija dalej i pogłębia wiarę w trzecią epokę, pod-
kreśla też specjalnie rolę narodów. Wierzy, że świat już pojmuje, 
ku czemu dąży historia, że celem jej ludzkość, powszechność. Je-
den pasterz i jedna owczarnia, ale środkiem do tego są narodowości. 
„Czym nuty w akordzie, tym one w społeczeństwie i rozmaitością, 
i zgodą zarazem. Bez nich niepodobna pomyśleć ludzkości”. Uwa-
ża, że narodowości są stworzone przez Boga, a państwo przez ludzi. 
Państwa się tworzą na przekór narodowościom. Rozdzieranie naro-
dowości jest winą wobec Boga (dlatego powstanie Polski uważa za 
warunek dobrej przyszłości) i ludzkości, a rozbiory za winę nie po-
lityczną, a religijną, bo sprzeciwiającą się drodze Bożej, wskazanej 
ludzkości.

Myśliciele nasi widzą w świecie dzisiejszym chaos myśli, jaki 
zwykł zjawiać się przed wielką zmianą, i tej zmiany oczekują wszyscy. 
Trentowski spodziewa się jej po skutkach odpowiedniego wychowa-
nia. Uważa, że „pedagogika wiedzie bóstwo młode w człowieku do 
dojrzałości”. Przez nią „człowiek in potentia staje się człowiekiem in 
actu”, a „celem człowieka jest ziarno boskości w sobie zamienić na 
żniwo bogate”, tak jak dążeniem wszelkiej istoty ma być przetwo-
rzenie tego, co ma z niebios, w rzeczywistość ziemską. Najwyższym 
jego ideałem jest podnieść człowieka do Boga, a potem ludzkość 
całą. Polska właśnie ma ten ideał nieść światu. Ten ideał i jego reali-
zacja daje narodowi wielkość, a nie daje jej ziemia, liczba, bogactwo.

Także poglądy fi lozofa Hoene-Wrońskiego, uważanego dziś za 
najgłębszego przedstawiciela myśli polskiej, nie odbiegają wcale od 
tych podstaw naznaczonych przez przeszłość. Wroński, stawiając 
cel ludzkości i narodom, widzi go też w pierwiastku wyższej natury, 
w prawdzie. Nazywa ją wiedzą absolutną. Jej mają służyć mniejsze 
ideały ludzkości, jak wiedza praktyczna, użyteczność i o tyle mają 
one rację bytu, o ile służą do zdobycia prawdy. Ona to jest sprawą 
główną ludzkości, która do niej idzie przez narody. Narody stworzą 
kiedyś federację państw, jako rękojmię swej niezależności. Wartość 
każdej jednostki i narodu zależy od tego, o ile przyczynia się do zbli-
żenia celu ostatecznego, absolutu, prawdy. Szukający go, pracują-
cy dla niego, nie mogą być oczywiście krępowani niczym. I tu więc 
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w tych kwestiach zasadniczych, tyczących podstaw moralnych ideo-
logii mamy zgodę z tym wszystkim, co głosili poprzednicy.

Mówi się często, że romantyzm dał wartości, które się już prze-
żyły. Nawet samo słowo „romantyzm” wywołuje nieraz uśmiech po-
błażania na ustach. A sądzę, że tak jest dlatego, iż ludzie te rzeczy 
zbyt mało znają, zbyt mało w nie wnikają i nie umieją wskutek tego 
zobaczyć wartości wiecznych. I nie tylko tego nie dostrzega się, ale 
nawet rzeczy, które się wprost narzucają.

Dlaczego tak wielka część z tego, co widzieli wizjonerzy i mesja-
niści, już się spełniła? Dlaczego ich to właśnie słuchał wódz narodu 
i wygrał? Czy nie byłoby logiczne myśleć, że spełni się i część dalsza 
i że ci, co za tą myślą pójdą, wygrają w przyszłości?

Jak sobie można wytłumaczyć ten zgodny kierunek wszystkich 
najwybitniejszych i genialnych ludzi epoki, jak tylko tym, że zoba-
czyli prawdę? Każda inna epoka, tylko nie nasza, przeczyć by im 
mogła, bo my patrzyliśmy na realizację ich widzeń. My widzimy dzi-
siaj początek klęski materializmu i odwrót nauki od niego. Nasza 
epoka widzi bankructwo tego, co przeczy moralności jako sile re-
alnej, i widzi miłość jako siłę mogącą jedynie wyratować ludzkość. 
Jeśli odrodzenie ludzkości jeszcze możliwe, to tylko na tej drodze, 
innej nie ma. Myśl polska w swych najwybitniejszych przedstawi-
cielach nie szukała go gdzie indziej, nawet w czasach późniejszych, 
trzeźwych, znacznie odległych od romantyzmu. I to właśnie chcę 
jeszcze wykazać.

Pozytywizm, okres trzeźwości i pewnej negacji dawnych ideałów, 
ma w Polsce coś, co mu daje odrębne piętno i oddala od szablonu 
myśli, od mody epoki. To coś, to korzenie tkwiące w polskiej ideo-
logii. Toteż nic dziwnego, że każdy z pisarzy pozytywistycznych ma 
w sobie cząstkę romantyka i tą cząstką łączy się z wiecznymi war-
tościami.

Gdy czytamy rozmyślania Prusa* („Najważniejsze ideały ludzko-
ści”), zdaje się nam niekiedy, że to mówi człowiek z tych dawnych 

* Bolesław Prus (1847–1912), pisarz pozytywistyczny, działacz społeczny, 
podejmujący w twórczości problematykę nierówności społecznych.
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epok, wierzący w duchowe moce. – „Celem cywilizacji uszlachetnić 
i wzbogacić duszę społeczną. Niech każdy zaczyna od siebie. Szczęś-
cie, o ile istnieje, przychodzi samo, gdy się idzie drogą doskonalenia 
się”. Gdy układa hierarchię wartości w świecie, stawia na pierw-
szym miejscu doskonałość, potem szczęście i użyteczność. Dając 
zwierciadło społeczeństwa w swych powieściach, pokazuje nam stan 
ujemny przez główną rzecz: odejście od miłości, podstawy chrześci-
jaństwa.

Tej miłości jako siły, która zbliża ludzi i narody, szuka także 
w swych wszystkich dziełach Orzeszkowa*. Poznanie człowieka uwa-
ża za najważniejszy warunek postępu, poznanie tego małego czło-
wieka i ukochanie tego, co w nim najlepsze. Ten postulat szczegól-
nie obowiązuje Polaków w stosunku do narodów zamieszkujących 
ich ziemię. Idealizm jej daje też odpowiedź na kwestię narodowoś-
ciową, tak wtedy aktualną. Poznać się, ukochać to, co w innych naj-
lepsze, walczyć ze złem wspólnie.

Najbliższy romantykom jest jednak Sienkiewicz** przez ujęcie 
zagadnienia Polski z punktu widzenia narodowej ideologii. Pojęcie 
ojczyzny nierozerwalnie związane z podstawami chrześcijańskimi, 
z wiarą. Wiara jest tą najwyższą wartością, która potrafi  naród ra-
tować od zguby, stojącego nad przepaścią potrafi  podnieść i ocalić. 
Umiał z przeszłości wydobyć to, co w niej było istotne, zrozumiał 
myśl polską, gdy tworzył Potop.

Najgłębszy mędrzec epoki, poeta Asnyk***, stara się w tym nowym 
świecie, pełnym zwątpienia i zamętu, odnaleźć te wartości, bez któ-
rych życie nie miałoby sensu. Widzi on je w słonecznej piękności 
ducha i miłości. I gdy mu źle, gdy rozpacz z powodu tego, co przeży-
wa sam i co przeżywa epoka, przygniata go nadmiernie, to tylko dla-
tego nie da się jej porwać, bo zobaczył i uwierzył, że na nich oprzeć 
się można. Skoro miłość człowieka jest tą najwyższą wartością, to 

* Eliza Orzeszkowa (1841–1910), pozytywistyczna pisarka, dwukrotnie nomino-
wana do Nagrody Nobla.

** Henryk Sienkiewicz (1846–1916), pisarz, laureat Nagrody Nobla, wielokrotnie 
podejmujący w swojej twórczości tematykę historyczną.

*** Adam Asnyk (1838–1897), poeta, dramatopisarz i polityk.
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świat się wydobędzie z chaosu, i wypłynie ponad nienawiścią ta siła 
najwyższa, piękno ducha!

Potem nowa fala dawnych ideałów, widzianych przez ludzi no-
wych, którym życie pokazało inną ich stronę. Doszli do nich nie dro-
gą przyjęcia rzeczy gotowych, ale przez własne przeżycia. Tak jakby 
w duszy polskiej było coś koniecznego, co ją kieruje w tamtą stronę. 
Prawdy te u nich nabierają jeszcze więcej siły i są nam bliższe, gdyż 
widzimy ich szalone zwątpienia, po których dobywają się w męce na 
brzeg wiary. Wiary takiej samej, choć inaczej wypowiedzianej. Choć 
te zwątpienia na granicy rozpaczy żyły i w wielkich poprzednikach, 
to jednak nikt ich nie wypowiedział z taką żywotną, chłopską potęgą, 
jak Kasprowicz. Nikt tak nie mówił do Boga, nikt tak nie wyrzucał 
nędzy istnienia i nie był tak bliski szatana. Już pokłon mu składa, 
już o litość prosi. A prze cież ten potężny buntownik znalazł ostoję 
w tych samych prawdach co tamci, że jest na świecie miłość, bo żyje 
za nią tęsknota nawet w najgorszym człowieku. Że przyjdzie koniec 
złu, choć on jeszcze nie widzi go. Że jest ktoś, kto zdeptał węża. Że 
w największych symbolach chrześcijaństwa jest rozwiązanie i odpo-
wiedź na wszystko, co człowieka dręczy, przez ten nadludzki ideał 
miłości tak wielkiej, że zapomina, „iż jest granica między złem i do-
brem”.

Zdawałoby się, że to już inne zagadnienie, a przecież to wciąż ten 
sam polski duch szuka i pyta, cierpi i szamoce się i zawsze wychodzi 
zwycięsko i zawsze znajduje swą własną prawdę, a gdy ją porówna 
z poprzednimi, to widzi, że ona ma tę samą treść istotną przez inne, 
własne przeżycia znalezioną.

Takie istotne prawdy powie Żeromskiemu* wojna. Ta, co była, 
i na którą patrzył. Gdy Polacy szli z Napoleonem i gdy szli na „wojnę 
ludów”. I zawsze w tych zagadnieniach, w tych najistotniejszych py-
taniach, wysunie się na plan pierwszy zagadnienie natury etycznej. 
Jaki sens ma wojna, co światu przynosi, czy go wyzwala, czy pognę-

* Stefan Żeromski (1864–1925), pisarz, członek Związku Literatów Polskich. 
Stefania Tatarówna znała go osobiście i została przez niego zaproszona do Związku.
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bia? Czy człowieka spycha na stopień niższy jego godności, czy do-
bywa z niego przez mękę złoto duszy?

W Popiołach i w Walce z szatanem odpowiada jednakowo: „woj-
na jedyny pług, który orze ugory ziemi dla siewcy”. Wierzy w czło-
wieka, wierzy, że człowiek ma siłę wewnętrzną, która z największych 
otchłani potrafi  go wydźwignąć. Nie upadnie, choć już był tak strasz-
nie nisko, choć się w nim rozbudziły najdziksze moce, najgorsze in-
stynkty. Wyratowała go siła wieczna, drzemiąca na dnie duszy, siła 
moralna. To ona każe wszystko, co jest w nim małe i złe, zniszczyć, 
aby powstała wielkość prawdziwa. Obcowanie ze śmiercią nauczyło 
rozumieć nicość rzeczy przemijających, obcowanie z nienawiścią na-
uczyło człowieka – pragnąć i realizować w życiu miłość prawdziwą. 
Kto na tej drodze ją znalazł, już się nie zgubi nigdy. Człowiek stał się 
zdolny do najwyższej ofi ary dla ideałów: wolności i innego porząd-
ku na świecie, ojczyzny. Ojczyzny takiej, jaką mu pokazywali tamci 
wielcy, zdolnej do drogi wzwyż. Stała się tu olbrzymia przemiana 
w ludziach, którzy to przeżywali. Z małych, przyziemnych (Rafał, 
Cedro) lub zgoła złych (Granowski) stają się rozumiejący, lub na-
wet wyzwoleni duchowo. Bo jest w człowieku moc wieczna, jedyna 
realna, jedyna istotna moc ducha, która sprawia, że z rzeczy najgor-
szych, dążących do jego zguby, może się wydobyć i podnieść, jeśli tej 
mocy zaufał.

Jeszcze jeden głos potężny, wierzący w tę siłę, który wstrząsnął 
sumieniem współczesnych. Dał go Wyspiański w Wyzwoleniu. Wy-
zwolenie to nowa forma tego, co Mickiewicz wskazał jako przemia-
nę. Wyzwolenie nie tylko z niewoli zewnętrznej, ale z tej gorszej, we-
wnętrznej, oraz od mocy, które świat opętały. A jest ich tyle: egoizm, 
małość, pycha! Aby dokonać czegoś większego na świecie, musi się 
wyzwolić duch w człowieku i duch w narodzie. W narodzie od daw-
nych wad i braku wiary. Braku w tę moc ducha, która jest jedyną 
mocą realną i która może i musi rządzić małością.
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Ostatni dający wyraz człowieka, który czyn stworzył i któremu 
znaczono wodzostwo narodu, to Piłsudski*. Nie potrzeba przykła-
dów wiele. W tych ośmiu tomach zamykających twórczość Piłsud-
skiego widzimy od najwcześniejszych pism, gdy był socjalistą, aż do 
ostatnich, gdy rządził państwem, wciąż tę samą wiarę w siłę moral-
ną, jako najbardziej istotną. W nią wierząc, ryzykuje te rzeczy, które 
przeczą zimnym obrachunkom, i – zwycięża! „Rachunek techniczny 
zawiódł, szedłem więc do hieroglifów mówiących o tym, co stanowi 
duszę człowieka, grup, narodów”, wyznaje. „O wynikach ostatnich 
krwawych zapisów świata rozstrzygnęła nie techniczna praca, pro-
wadzona przez samo wojsko, ale wysiłek duchowy milionów, wysi-
łek, który pękał lub wytrzymywał”. Ale wysiłek czysto duchowy. Nie 
tylko jednak w tej sprawie, tak zdaje się materialnej, buduje na sile 
duchowej, buduje na niej znacznie więcej, bo państwo, przyszłość. 
Znane powiedzenie i często powtarzane o imponderabiliach, prze-
ciwstawiających się korzyściom własnym. Określa je jako siły we-
wnętrzne. O sile materialnej mówi zawsze, że „słaba i nikła”, a jej 
słabiznę potęgować musi siła moralna. Szuka jej u przywódców, mó-
wiąc, że „wszyscy reformatorzy, apostołowie, muszą mieć siłę we-
wnętrzną”, ale i bez niej nie obejdzie się nikt i ją musi się głównie 
rozwijać w narodzie, chcąc zdobyć potęgę prawdziwą.

Zakończę wskazaniem do nauczycieli: „Odrodzić dusze ludzkie, 
zmienić człowieka, zrobić go lepszym, wyższym, potężniejszym, sil-
niejszym, oto wasze zadanie”.

Gdy się wmyślimy w tę bogatą spuściznę człowieka, który naród 
prowadził, ogarnia nas nieraz niewypowiedziane szczęście ducha, 
jak przy odkrywaniu prawdy. Czujemy wtedy wielką wspólnię du-
chów w narodzie i widzimy, jak ich myśli wiążą się przez wieki i po-
dają sobie światło, które staje się coraz jaśniejsze i coraz bardziej 
rozprasza ciemności.

Jedna i ta sama prawda jest jego paliwem, jedna, rozwijająca się 
stosownie do czasu, prawda o duchu i jego najwyższym wyrazie na 

* Józef Piłsudski (1867–1935), działacz społeczny, polityk, marszałek i żoł-
nierz.
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ziemi: miłości i że człowiek w imię jego idący nie może być krępowa-
ny nakazem siły, ale tylko nakazem przekonania i zrozumienia. W tę 
prawdę głęboko wierzą wszyscy najwybitniejsi w narodzie i w jej 
imię idą. Dla niej przerzucają się z dziedziny myśli do dziedziny czy-
nu, ją głoszą nie tylko w swych dziełach, ale stają się jej apostołami, 
przepowiadają rzeczy, które się spełniają i które się jeszcze spełnić 
muszą. Skoro tak jest, skoro to dziś staje się nam jasne, ze wszech 
stron słyszane, wołane, pozostaje tylko jedno: głosić masom, aby 
uwierzyły w tę prawdę i by ona stała się czynem. Nie ma dziś więk-
szego obowiązku, nie ma świętszej sprawy. Ten największy skarb 
rozdzielać na masy, aby w nich żył, aby dotarł do tych, co mają du-
szę prostą a otwartą i pełną sił. Gdy do nich wejdzie owo ziarno, to 
już rozwinie się bujnie.

Nasza prawda tak odmienna od tych, które głoszą na Zachodzie 
i Wschodzie, musi zwyciężyć nie tylko u nas, ale wszędzie. Dlatego, 
że ona jest nie tylko naszą, polską prawdą, ale prawdą ducha. Ona 
spoczywa w najistotniejszej treści wielkich religii świata, odkąd je 
znamy, idzie tylko o jej realizację. Jeżeli ją nazwiemy „naszą”, to tyl-
ko dlatego, że właśnie Polska postawiła sobie za zadanie realizować 
ją. A jeśli ją będzie realizować i pociągnie do tego innych, to wów-
czas dopiero, ale nie pierwej, iścić się będzie „królestwo Boże” na 
ziemi.

Drukarnia P. Mitręgi, Cieszyn.





Justyna Korczyńska urodziła się w Rzeszowie w 1884 roku. 
Niewiele wiadomo na temat jej rodziny i edukacji, ojciec jednak 
prawdopodobnie był nauczycielem. Jako dwudziestolatka przy-
była do Krakowa, gdzie w Gimnazjum św. Anny zdała maturę 
z odznaczeniem jako eksternistka. W tym samym roku zapisała się 
na Wydział Filozofi czny UJ, gdzie przez cztery lata uczestniczyła 
w kursach z fi lozofi i ścisłej, fi lologii klasycznej oraz literatury pol-
skiej. Pracę doktorską pt. Geneza moralności złożyła w 1908 roku, 
niestety się nie zachowała. Z recenzji dowiadujemy się, że Justyna 
Korczyńska wychodziła od tezy, iż źródłem moralności i etyki jest 
uczucie religijne. Jej recenzenci – Maurycy Straszewski* oraz Ste-
fan Pawlicki** – uznali ją za pracę bardzo dobrą i „godną ze wszech 
miar druku”.

Po doktoracie w 1909 roku próbowała otrzymać uprawnienia do 
nauczania fi lozofi i, języka polskiego i łaciny. Niestety, praca z łaci-
ny została oceniona negatywnie, co skutkowało jej reprobowaniem 
i kolejnym podejściem. W 1911 roku składa kolejną pracę, tym razem 
zaakceptowaną – pomimo „grubych błędów”. Korczyńska otrzymuje 
półtora miesiąca na zdanie egzaminów, jednak ostatecznie tego nie 
robi. W marcu 1912 roku pisze, że nie ma zamiaru składać egzami-
nów, i odbiera dokumenty.

Mniej więcej w tym samym czasie, po śmierci ojca, wstępuje do 
zakonu nazaretanek w Krakowie. Pomimo poświęcenia się życiu za-
konnemu aktywnie działa w Kole Filozofi cznym przy UJ. Justyna 
Korczyńska umiera w czerwcu 1914 roku w wyniku choroby. Została 
pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Prezentowany tekst jest prawdopodobnie jej jedyną zachowaną 
pracą i został pierwotnie opublikowany w Szkicach fi lozofi cznych: 

* Maurycy Straszewski (1848–1921), profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, promował fi lozofi ę otwartą na kwestie 
naukowe i przyrodnicze, założyciel Towarzystwa Filozofi cznego w Krakowie.

** Stefan Pawlicki (1839–1916), ksiądz, fi lozof i historyk fi lozofi i, rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1905–1906, w Krakowie upamiętniono jego 
postać, nadając ulicy jego imię (znajduje się w dzielnicy Dębniki).
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Księdze Pamiątkowej ku czci prof. Maurycego Straszewskiego wy-
danej w Krakowie w 1910 roku pod redakcją Zygmunta Gutka. Jest 
owocem zainteresowań Korczyńskiej ideą i rozwojem moralności.
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dr Justyna Korczyńska

Filozofia Marka Aurelego i Epikteta

Rzymianie własnej samodzielnej fi lozofi i nie stworzyli nigdy; byli 
jedynie zwolennikami tzw. eklektycyzmu, tj. od rozmaitych fi lozo-
fów greckich przyjmowali zasady, które im trafi ały do przekonania, 
przystosowywali je do potrzeb duszy rzymskiej – i mieli fi lozofi ę, ja-
kiej im było potrzeba. Jeżeli zaś jaka, to zwłaszcza fi lozofi a stoicka 
odpowiadała najwięcej naturze praktycznego nieugiętego obywate-
la rzymskiego. Zastępowała mu bowiem religię i dawała praktycz-
ne przepisy do umiejętności życia według praw natury – o co mu 
przede wszystkim chodziło. Stoicka fi lozofi a zalecała niewzruszony 
spokój wśród wszelkich okoliczności życia, kazała prawdziwemu 
mędrcowi wyzwolić się od wszelkich wpływów zewnętrznych i od 
afektów i popędów wewnętrznych. Jedynie prawdziwy mędrzec jest 
wolny od namiętności i uczuć – jest on panem i królem nieustę-
pującym pod względem wewnętrznej godności żadnej innej istocie 
rozumnej, nawet samemu Zeusowi, i wolno mu, jako niezależnemu 
panu własnego życia – według wolnego nieskrępowanego uznania – 
koniec jego przyspieszyć1.*.

Rzymianin pragnął być nieugiętym, obojętnym na przeciwności 
życia, uważał virtutem za swój obowiązek – umiał panować nad 
sobą. Stoicyzm wreszcie poleca nie zadowalać się życiem w odosob-
nieniu od społeczeństwa – lecz każe starać się o cnotę przez życie 
praktyczne – „nie w rozważaniu, lecz w działaniu leży największe 
zadanie człowieka” [Ueberweg-Heinze], Rzymianin zaś był urodzo-
nym obywatelem i nie mógł żyć bez czynnego udziału w polityce.

1* F. Ueberweg, M. Heinze, Grundriss der Geschichte der Philosophie, t. 1, 
Berlin 1903, s. 270 i n.
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Jedna tylko jest różnica między ideałem życiowym narodowo-
-rzymskim, a ideałem fi lozofi i stoickiej: obywatel rzymski za pań-
stwo swoją jedynie ojczyznę uważa i dla niej każe poświęcać wszyst-
ko, zdobywać się na największe ofi ary dla dobra ogółu; stoik uważa 
się za obywatela całego świata (civis totius mundi) – cały świat bo-
wiem jest państwem fi lozofi cznym. Lecz i ten kosmopolityzm sto-
icki z biegiem czasu znajdował w Rzymie coraz liczniejszych zwo-
lenników, zwłaszcza przy końcu Rzeczypospolitej i za Cesarstwa, na 
przykład u Seneki*, u którego spotykamy myśli o równości i brater-
stwie wszystkich ludzi [Epistulae 95, § 52]. Założycielem stoicyzmu 
w roku 308 przed Chr. był Zenon z Cypru**, Chrisippus*** zaś ujął po 
raz pierwszy w system tę naukę, której nazwa pochodzi od budynku, 
gdzie Zenon nauczał.

Etykę stoicką można nazwać eudaimonistyczną****: ma ona na celu 
osiągnięcie szczęścia, a że nie ma szczęścia bez cnoty – przeto  cnota 
jest najwyższym dobrem, o które jedynie starać się należy. Cno-
ta polega na prowadzeniu życia według praw natury, na harmonii 
woli ludzkiej z wolą bóstwa; z tego najwyższego dobra wypływają 
inne uboczne, przyczyniające się do szczęścia. Między cnotą a wy-
stępkiem leży cała sfera rzeczy obojętnych, które mogą być obo-
jętne w kierunku dodatnim, tj. nieprzeszkadzające do cnoty – lub 
w ujemnym.

Taką rzeczą obojętną w kierunku ujemnym jest wszelka przy-
jemność, która łatwo może odwodzić od cnoty. Dlatego to pierwsi 
stoicy potępiają surowo na kształt czynników wszystko, co tylko 
życie uprzyjemnia i przywiązuje do niego. U stoików zjawia się po 
raz pierwszy pojęcie obowiązku – tj. idea czegoś, co spełnione być 
powinno. Tą powinnością oczywiście jest wykonywanie cnoty, czyli 

* Seneka Młodszy (ok. 4 p.n.e.–65 n.e.), syn Seneki Starszego, rzymski fi lozof 
i pisarz, reprezentował poglądy stoickie.

** Zenon z Kition (335 p.n.e.–263 p.n.e.), grecki fi lozof.
*** Chryzyp (279 p.n.e.–204/207 p.n.e.), przedstawiciel stoicyzmu oskarżany 

o powtarzanie poglądów innych myślicieli.
**** Eudajmonizm – stanowisko fi lozofi czne, według którego szczęście jest 

najwyższą wartością.
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przystosowanie się do porządku wszechświatowego, a tym samym 
do woli bóstwa.

W II wieku przed Chr. modyfi kuje surowy rygoryzm stoicki Pa-
naetius z Rodos*, który stara się go pogodzić z mniemaniami innych 
systemów fi lozofi cznych2. Poseidonius z Rodos** za kryterium etyki 
każe uważać nie prawa świata, jak starsi stoicy, ale prawa własnej 
duszy3; przyjmuje obok rozumu wewnętrzną intuicję platońską 
i natchnienie. Tak zmodyfi kowany stoicyzm przychodzi do Rzy-
mu i znajduje licznych zwolenników w czasach cesarstwa, a więc 
w czasach, gdy człowiek, będąc po większej części igraszką w ręku 
kapryśnego cezara, potrzebował do życia i umierania wielkiego har-
tu duszy – tak bardzo propagowanego przez fi lozofi ę stoicką. Toteż 
za cesarstwa głównie żyli wielcy stoicy rzymscy.

W tymże czasie żyje w Rzymie Epiktet, z pochodzenia Grek, 
z Małej Azji, z Hierapolis w Frygii. Był niewolnikiem, później wy-
zwoleńcem Epafrodyta, jednego z zaufanych Kerona. Poświęcił się 
fi lozofi i pod kierunkiem stoika Musoniusa Rufusa***, następnie na-
uczał w Rzymie aż do roku 94 po Chr. – tj. do wygnania fi lozofów 
przez Domicjana****. Osiedlił się później w Nikopolis w Epirze, gdzie 
założył szkołę fi lozofi czną cieszącą się wielkim powodzeniem. Tam 
właśnie był jego uczniem Flavius Arrianus z Nikomedii*****, który spisał 
nauki Epikteta.

Epiktet to postać o rysach niemal chrześcijańskich; dewizą jego 
było: „żyć w świecie, ale nie razem ze światem”4. Kładzie nacisk prze-

* Panajtios (ok. 180 p.n.e.–ok. 110 p.n.e.), grecki fi lozof stoicki.
2 Prof. dr Maurycy Straszewski, kurs „Historii fi lozofi i” w roku 1907/8, 

wykład 82. z dn. 20 III 1908.
** Posejdonios z Rodos (ok. 140/130 p.n.e.–ok. 50 p.n.e.), grecki fi lozof stoicki, 

geograf i astronom, nauczyciel Cycerona.
3 F. Ueberweg, M. Heinze, op. cit., s. 297.
*** Muzoniusz Rufus (ok. 30–101), fi lozof rzymski w duchu neostoickim, 

nastawiony na aspekty praktyczne.
**** Domicjan – cesarz rzymski w latach 81–96.
***** Flawiusz Arian z Nikomedii (ok. 86–160), grecki historyk, pozostawał pod 

wpływem Ksenofonta, autor dzieła Wyprawa Aleksandra Wielkiego.
4 M. Straszewski, op. cit., wykład 88. z dn. 31 III 1908.
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de wszystkim na etykę, żąda kształcenia i wyrabiania charakteru, by 
z siebie zrobić istotę prawdziwie wolną duchowo, by się uszlachetnić 
dzięki uprawianiu fi lozofi i. Najważniejszą rzeczą jest – mówi Epik-
tet – umieć rozróżnić, co jest w naszej mocy.

Należy wyzwolić ducha od wszelkich rzeczy zewnętrznych, któ-
re nie są w naszej mocy przez cierpliwe znoszenie i wyrzeczenie 
się; należy iść za głosem swego geniusza opiekuńczego: Daimona, 
który przemawia w duszy, dusza ludzka zaś jest pokrewna bóstwu, 
gdyż wypływa z niego. Aforyzmy Epikteta spisane przez Arriana pt. 
 Διατριβαὶ*, zwłaszcza zaś jego ὲγχείριδιον, czyli krótki wyciąg fi lo-
zofi czno-etycznych uwag – odgrywały wówczas rolę podręcznika do 
rozmyślań, były tak popularne, jakby u nas Imitatio Christi.

Bo też były to myśli prześliczne, nowe, nieznane dotąd pogań-
skiemu światu – przygotowujące grunt pod chrześcijaństwo: należy 
dobrze czynić zawsze, i drugim pomagać, by się poprawili i uszla-
chetnili; wszyscy jesteśmy braćmi między sobą, bo wszyscy mamy 
Boga za ojca; nikt nie jest ani Ateńczykiem, ani Koryntianinem – 
tylko synem Boga [Dissert. I, 13, 3], dlatego obowiązuje każdego 
wobec każdego miłość braterska, cierpliwość i pobłażanie.

* * *

Obok Epikteta reprezentuje szlachetnie stoicyzm – Marcus Aure-
lius Antoninus – przeciwieństwo tamtego, jeśli chodzi o stanowisko 
społeczne. Tamten – biedny pogardzany niewolnik, ten – potężny 
imperator najpierwszego w całym ówczesnym świecie państwa (161–
180 r. po Chr.). Lecz zapatrywania na życie mają te same. Marek Au-
reli w swym dziele pt. Τὰ εἰς ἑαυτὀν opiera się na zasadach Epikteta; 
są to rozmyślania fi lozofi czne, rozmowy z geniuszem opiekuńczym 
– Daimonem. Podobnie jak Epiktet, kładzie nacisk na praktyczne 
zastosowanie fi lozofi i do życia, jednakże – znowu, jak Epiktet – nie 
pogardza i teoretycznymi zagadnieniami. W niektórych miejscach 
tych rozmyślań znać silny wpływ Heraklita i jego nauki o płynięciu 

* Justyna Korczyńska pisze tutaj o Diatrybach Epikteta.
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rzeczy [πἀντα ρεῖ], na przykład w księdze 11, 17, gdzie spotykamy 
wyrażenie: natura płynąca [ἡ δὲ οὐσια ρέουσα], w ks. V, 13 – trak-
tującej o przemianach, jakim podlega świat, zanim przejdzie w ni-
cość [εἰς ἄπειρον]; w ks. IV, 46 wspomina M. Aureli wprost o He-
raklicie, o jego nauce o losach ziemi, wody, powietrza itd. Marek 
Aureli to dusza niezwykła, którą trudno trafnie ocenić; on nie był 
stworzony do rygoryzmu i ascetyzmu stoickiego, lubił świat i jego 
ponęty, lubił wesołe strony życia, miał upodobania estetyczne, zami-
łowanie natury, usposobienie żartobliwe, jak to przejawia się nieraz 
w listach jego do Frontona, ukochanego nauczyciela, z którym go 
łączą węzły najściślejszej przyjaźni. Lecz natura na wylot szlachetna, 
o wysubtelnionym poczuciu obowiązku – postanawia pójść za na-
uką stoicką, gdyż w niej widzi prawdę, postanawia walczyć ze swym 
usposobieniem, zaprzeć się siebie w imię rezygnacji stoickiej; walkę 
tę uważa za swój obowiązek, a obowiązki zawsze i wszędzie musi 
wypełnić wszelkimi siłami, jako człowiek i jako imperator. Jest zwo-
lennikiem stoicyzmu zmodyfi kowanego przez Poseidoniusa.

Dla otoczenia ma zawsze wyrozumiałość i miłość, gdyż – jego 
zdaniem – człowiek, jako fi lozof, powinien być kapłanem ludzko-
ści, pouczającym z miłością wszystkich – nawet niewdzięczników, 
nawet nieprzyjaciół. Ludzie błądzą z nieświadomości, dlatego trze-
ba ich pouczać i mieć wyrozumienie dla każdego, głównie zaś czu-
wać nad sobą samym i dążyć do udoskonalenia siebie, korzystając 
z wszelkich przykładów, jakie się widzieć zdarzy: z dobrych, by je 
naśladować, ze złych – by złego się strzec. Owocem tych wszystkich 
fi lozofi cznych roztrząsań jest właśnie wspomniana książka, Τά εἰς 
ἑαντὀν albo Soliloquia (wyd. J. Stich) składa się z 12 ksiąg, każda zaś 
obejmuje pewną liczbę paragrafów. Są to po większej części zdania 
urywkowe, każde prawie dla siebie całość stanowiące i pozwalają-
ce wniknąć w sposób myślenia M. Aurelego. Przeważnie snuje się 
myśl o potrzebie wyrozumia łości dla drugich, dla ich błędów; zaraz 
w ks. I, 7 wspomina, że Rusticus* (jego nauczyciel stoik) wpoił mu 
pobłażliwość dla bliźnich, oraz poznajomił go ze „zdaniami Epikte-

* Junius Rusticus (ok. 100–170), fi lozof stoicki i nauczyciel Marka Aurelego.
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ta” – widocznie M. Aureli cenił wielce te „zdania” [ὑπομνήματα], 
które na każdej niemal karcie jego pamiętnika tak wybitne piętno 
wywarły. Dalej – w ks. I, 13 mówi, iż nie należy słuchać obojętnie, 
gdy przyjaciel uskarża się na co, ale badać rzecz głębiej, choćby 
skarga zdawała się nieuzasadniona. W księdze IV, 12 poleca czynić 
wszystko dla pożytku ludzi. Jeśli ktoś błądzi, sam sobie szkodzi, nie 
należy się oburzać na to bez litości (ks. IV, 26). W ks. VII, 26 powia-
da, że należy zastanowić się, jeżeli kto przewini czymś wobec nas – 
co dobrego albo złego przyjmuje – [ὑπολαβών] zbłądził. „To bowiem 
rozważywszy, znajdziemy usprawiedliwienie dla winowajcy i ani się 
dziwić będziemy, ani gniewać”. Tu mamy pogląd czysto stoicki, że 
każdy, nawet zły człowiek, daje przykład, z którego korzystać nale-
ży i rozważyć, co jest w nim złego, a co dobrego. W życiu stosował 
M. Aureli tę zasadę stoicką do stosunku z bratem swym Luciusem 
Verusem*, który swym występnym życiem otwierał mu oczy na to, 
jak dalece czuwać nad sobą trzeba, by nie popaść w takie błędy; 
śmiesznie jest bowiem – powiada M. Aureli – nie uciekać od włas-
nej złości, chociaż to jest możliwe, a chcieć uciec od złości drugich 
– czego dopiąć nie można (ks. VII, 71).

Cudze błędy nie powinny odciągać od spełnienia obowiązku 
(ks. VI, 22). Cokolwiek by ktoś powiedział albo robił – człowiek nie 
oglądając się na to – powinien być zawsze dobrym (ks. VII, 15). Po-
chwała albo nagana nie podwyższy ani też nie zniży wartości chwa-
lonej lub ganionej rzeczy (ks. IV, 20). Wystrzegać się należy gnie-
wania się na ludzi, zarówno jak i pochlebiania im, bo jedno i drugie 
szkodę przynosi (ks. XI, 18). Wystrzegać się także trzeba fałszywej, 
obłudnej tak zwanej przyjaźni [λυκοριλία – ks. XI, 15].

M. Aureli ze skromnością cechującą prawdziwego fi lozofa nie 
uważa się za nieomylnego, lecz każe przyjmować życzliwie i wdzięcz-
nie rady udzielane przez innych. W szu kaniu bowiem prawdy nikt 
nie może szkody przynieść – przeciwnie: szkodę poniesie ten, kto 
się upiera przy swych własnych złudzeniach (ks. VI, 21).

* Lucjusz Werus (130–169), cesarz rzymski w latach 161–169.
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Zasada, według której człowiek normować powinien swe życie, 
jest oczywiście czysto stoicka: ὁμολογουμἐνος τῆ φὐσε Ζἢυ ks. III, 4, 
gdzie wskazuje jako przykład do naśladowania tym, co żyją według 
praw natury. Powtarza ją niejednokrotnie M. Aureli, na przykład 
w księdze II, 9, gdzie każe czynić zawsze i mówić według natury, 
której człowiek jest częścią (μέρος). Najwięcej błądzi ten, który daje 
się opanować rozkoszom (ῆϑονή) i stąd na większe zarzuty zasługu-
je, niż ten, kto błądzi pod wpływem troski (λυπή) (ks. II, 10). Filo-
zofi ę ma w wielkiej czci, gdyż ona jedna żąda tego samego co natura 
(ks. V, 9), jedynie zaś człowiek podług natury żyjący stanie się god-
nym świata (ks. XI, 1).

Dla świata M. Aureli żywi poszanowanie dawnych stoików; świat 
to państwo (ks. IV, 4), człowiek jest obywatelem tego państwa, ma 
udział w jego rządach dzięki wspólnej wszystkim władzy myśle-
nia, dzięki wspólnemu ro zumowi i możności jego używania, dzięki 
wreszcie wspólnym dla wszystkich prawom (ks. IV, 4; VII, 9) – ale 
nie powinien zapominać i o tym, że jest Rzymianinem (ks. II, 5), że 
jest obywatelem i ojczyzny, i świata (ks. VI, 44).

Widzimy zatem, że M. Aureli pogląd stoicki modyfi kuje patrio-
tyzmem rzymskim. Zwraca też uwagę na obowiązek brania udzia-
łu w polityce (ks. IX, 23). W przeciwieństwie do dawnych stoików, 
którzy obojętnie odnosili się do bóstw, M. Aureli ma głęboką ufność 
w bogów, w ich opatrzność, w ich troszczenie się o ludzkie sprawy; 
jeżeliby oni nie istnieli i nie dbali o nas – cóż po życiu, cóż po świecie 
pozbawionym bogów i ich opatrzności! – woła z zapałem w księdze 
II, 11. Bóstwa wymagają zbożnego życia (ks. II, 5). Albo nic nie mogą 
bogowie, albo mogą; jeżeli nie mogą pomóc – po co się modlić? 
Mogą jednak pomagać ludziom (ks. IX, 40) i rzeczywiście pomagają 
(ks. IV, 27), trzeba się więc do nich modlić. Jeżeli na świecie panuje 
opatrzność, można jej błagać, by uczyniła człowieka godnym pomo-
cy bogów (ks. XII, 14). Ale gdyby nawet i nie było opatrzności, tyl-
ko ślepe nieubłagane przeznaczenie, zamęt nie znający kierunku, to
jednak jest ἡγεμουικὀν, którego słuchać należy (ks. XII, 14), jest
to bowiem głos sumienia, kierujący życiem człowieka; on powinien 
dojść do władzy w człowieku i pokonywać wszelkie popędy sprzeci-
wiające się rozsądkowi. Obok owego pojęcia ἡγεμουικὀν spotykamy 
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u Marka Aurelego inne jeszcze pojęcie: Daimon – geniusz opiekuń-
czy. Daje go każdemu za opiekuna i przewodnika Zeus, a jest to ro-
zum (νοῦς) i myśl λὁγος każdej tak przez Zeusa obdarzonej jednostki 
(ks. V, 27); dusza powinna czynić wszystko, czego wymaga Daimon, 
co tylko on poradzi (ibid.) i czcić Daimona (ks. II, 12; II, 17; V, 10), 
który odgrywa tę samą rolę głosu sumienia, jak i owo hegemonikon 
(ks. VII. 17). Jeśli Daimon nie opuści człowieka, wszystkie inne kło-
poty są drobnostką (ks. VIII, 44). Człowiek powinien dbać jedynie 
o swego geniusza opiekuńczego – i żyć tak, jak natura ludzka wy-
maga, czyniąc to, co ona każe. Bardzo głęboką robi uwagę M. Au-
reli w ks. VI, 35, gdzie zastanawia się nad sztukami rzemieślniczy-
mi i oburza się, że architekt albo lekarz więcej szanują umiejętność 
w swej sztuce, aniżeli człowiek umiejętność swojej – czyli dobrego, 
szlachetnego życia, które go czyni równym z bogami (ks. VI, 35). 
O ileż więcej M. Aureli mógłby się słusznie oburzać na nasze no-
wożytne czasy, w których o wszystko dba się, tylko nie o duszę, i na 
zdobycie tego, co doczesności służy, żadnych, największych, nie ża-
łuje się trudów, ale gdy chodzi o udoskonalenie wewnętrzne, „na to 
nie ma czasu, to jest mniej potrzebne, albo i niepotrzebne zgoła!”. 
Jakże bardzo mógłby się zgorszyć ten szlachetny stoik-poganin, pa-
trząc na tych wielu chrześcijan z nazwiska, którzy jednak może wię-
cej grzęzną w materializmie – niż zwolennicy Epikura!

M. Aureli każe toczyć walkę w imię udoskonalenia wewnętrzne-
go przez życie całe i nie pozwala ani na chwilę jej zaprzestać; do-
póki człowiek żyje, dopóty powinien się doskonalić, co sił starczy; 
nie czas na odpoczynek: trzeba walczyć (ks. IX, 1), i nie zrażać się 
żadnymi trudami, bo trud na złe nie wychodzi ani ciału, ani tym 
bardziej duszy, która powinna zachować własną pogodę i spokój 
(ks. VIII, 28). Powyższe ustępy tchną chrześcijańskim iście duchem, 
podobnie i ustęp 8. tejże samej ks. VIII, gdzie każe pokonywać py-
chę, lenistwo, żądzę próżnej sławy etc. Bo też stoicy ze wszystkich 
starożytnych kierunków myśli bez zaprzeczenia najwięcej zbliża-
ją się do pojęć chrześcijańskich – dlatego pośrednio przygotowują 
grunt pod nową prawdę i sami na nią – niektórzy przynajmniej – 
się nawracają…
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W całej niemal XII księdze swego dzieła M. Aureli zastanawia 
się nad dobrodziejstwami bóstw względem ludzi – nad rozumnym 
i celowym urządzeniem świata, nad rolą człowieka w tym wszech-
świecie i jego powinnością przebaczania i wyrozumienia dla bliźnich 
przy całej usilności dążenia do prowadzenia życia w sprawiedliwości 
i w prawdzie (ks. XII, 29). Dziękuje niejednokrotnie bóstwu, że mu 
pozostał wiernym, że się nie sprzeniewierzył jego darom i łaskom, 
jego opiece przez całe życie; zwłaszcza cały długi ustęp 17. księ-
gi I roztrząsa wszystkie powody do wdzięczności bogów, wszystkie 
najróżnorodniejsze dobre strony życia, wszystkie jasne chwile i koń-
czy się słowami gorącej podzięki dla bogów.

Dla ciała M. Aureli czuje pogardę, nazywa je, podobnie jak Epik-
tet, pogardliwie σαρκὶδιον albo σωμἀτιον i każe je umartwiać (ks. VI, 
29), powściągać, poskramiać i nie dopuszczać nigdy, by śmiało kie-
dy panoszyć się na szkodę duszy.

Nadzwyczaj głęboką, a zawsze świeżą myśl, wyraża w ks. IV, 3, 
gdzie mówi, że najbardziej błogi wypoczynek człowieka znajduje się 
w jego duszy. Istotnie – gdzież spokojniej i lepiej można odpocząć, 
jeśli nie we własnej duszy, skupionej w sobie, w tej ciszy dalekiej od 
wrzawy świata, od codziennych kłopotów i trosk – od tego wszyst-
kiego, co M. Aureli tak prześlicznie określił, zostając widocznie pod 
wpływem teorii Heraklita: „Rzeką zdarzeń i potokiem gwałtownym 
jest życie ludzkie: zaledwie coś jest ujrzane – a już przemija, odpły-
wa, i co innego przychodzi na jego miejsce” (ks. IV, 43).

Najpiękniejsze jednak ustępy z całej książki są te, które się od-
noszą do znikomości sławy ludzkiej i do śmierci. W tych uwagach 
Marek Aureli ujawnia zapatrywania wprost chrześcijańskie. O sła-
wę troszczyć się nie warto, gdyż to rzecz znikoma! Iluż to opiewa-
nych tutaj ludzi – już zapomnienie pokrywa! (ks. VII, 6). Podobną 
myśl znajdujemy w ks. VII, 19, gdzie rozważa: iluż to słynnych lu-
dzi, ilu Chrysippów, Sokratesów, Epiktetów już czas pochłonął; to 
samo spotka każdego człowieka i jego czyny. Toteż trzeba się sta-
rać jedynie o to, by nigdy nie czynić tego, co się nie zgadza z natu-
rą ludzką (ks. X, 33); nie obawiać się tej pracy, bo cóż nas od niej 
odciąga? – czy troska o marną sławę? Ależ wspomnieć należy, jak 
szybko niepamięć wszystkich obejmuje, jak rozgłos jest próżny,
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jak niestała dobra opinia o ludziach (ks. IV, 3). Wszelka pamięć nik-
nie z biegiem czasu (ks. VII, 10), i zapomnienie powszechne każde-
go wkrótce otoczy (ks. VII, 21). Ponownie wyraża myśl o znikomo-
ści sławy w księdze VII, 34, gdzie porównuje bieg zdarzeń życia do 
piasku morskiego; jak piasek coraz to nowy przykrywa coraz grub-
szą warstwą pierwsze warstwy – tak i w życiu: późniejsze zdarzenia 
usuwają z pamięci dawniejsze. Dlatego należy zawsze o tym pamię-
tać, że śmierć każdego zgasi, a wraz z życiem zgaśnie i pamięć imie-
nia (ks. IV, 6). Toż samo czytamy w całym obszernym ustępie 19. 
księgi IV, gdzie znowu zastanawia się, że miejsce opuszczone przez 
zmarłego – natychmiast jest zajęte przez jakiegoś następcę, i tak 
nieustannie się dzieje, a pamięć o umarłym musi ustąpić pamięci 
o żywym. Ci zaś, którzy teraz znają imię nasze – ci sami najprędzej 
je zapomną – i to, co pierwej chwalili – zaczną ganić (ks. IX, 30). 
Jeżeli tedy sława jest taką marnością, taką znikomością jednodnio-
wą (ks. IV, 35), to oczywiście należy nie dbać o nią, ale zapatrywać 
się na życie poważnie, a ponieważ ono krótkie i choćby najdłużej 
trwało, musi się skończyć, jak i najkrótsze (ks. II, 14), przeto należy 
zawsze o ostatniej godzinie pamiętać (ks. VII, 29) i z każdej chwili 
korzystać (ks. IV, 26).

Śmierci nie ma powodu się obawiać, ponieważ cóż to strasznego 
odejść od ludzi do bogów, jeśli są bogowie; jeśli zaś bogów nie ma – 
co za wartość ma życie? (ks. II, 11). Czas życia ludzkiego to chwilka 
(ks. II, 17), z każdym dniem upłynionym się skraca i coraz to mniej 
go zostaje (ks. III, 1), toteż trzeba się spieszyć, by w każdej chwili 
zbliżać się ku śmierci, rozważając swe postępowanie (ibid.). Wszyst-
ko jedno, czy umierać w bardzo późnym – czy w bardzo młodym 
wieku, gdyż raz umrzeć się musi (ks. IX, 33). Krótki czas istnienia 
jest wspólny wszystkim, człowiek zaś ugania się za doczesnością, 
jakby wiecznie trwać miała – tymczasem mgnienie oka, i już go nie 
ma (ks. X, 34). Podobna myśl powtarza się w ks. XI, 16, gdzie mówi, 
że niedużo czasu mamy na roztrząsanie stosunków życia, bo niedłu-
go życie zgaśnie. Dlatego każdej chwili należałoby być w pogotowiu 
na znak do odwrotu z życia (ks. III, 5). Myśl zaiste godną myśliciela 
chrześcijańskiego wyraża w ks. VII, 69, gdzie poleca każdy dzień, 
jako ostatni uważać, bo w tym leży droga do doskonałości. Istotnie, 
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gdyby każdy człowiek pamiętał zawsze o tym, że dzień dzisiejszy 
może być ostatnim jego życia – czyżby nie dążył gorliwiej do dosko-
nałości?

M. Aureli mówi dalej, że należałoby mieć upodobanie w śmierci, 
gdyż ona jest ustanowiona przez naturę (ks. IX, 3); nie wolno śmierci 
zuchwale traktować, lecz wyczekiwać jej jako jednej z sił natury – jako 
wyzwolenia duszy z ziemskiej powłoki (ibid.). Życie każe opuszczać 
sine ira et studio – spokojnie, bez żalu (ks. X, 8). W tymże samym 
ustępie spotykamy aluzję do nieśmiertelności duszy, mianowicie jest 
mowa o wejściu do innego życia. Oczywiście to życie i ta nieśmier-
telność są pojmowane na sposób stoicki, jak wskazuje wyraźnie 
ustęp 21. księgi IV: dusza ludzka przechodzi w duszę wszechświata, 
roztapia się w niej niejako i istnieć będzie tak długo, dopóki świat 
się nie spali w ogólnym pożarze (ἐκπὺρωσις). Także w ks. VIII, 58,
znajdujemy wzmiankę, że po śmierci życie się nie skończy, tylko 
przybierze inną formę.

Myśl o obojętnym porzucaniu życia powtarza się nieje dnokrotnie 
w uwagach M. Aurelego, na przykład w ks. III, 16, gdzie z naciskiem 
zaznacza obowiązek słuchania głosu Daimona, prowadzącego czło-
wieka po drodze wiodącej do dobrego końca życia, do którego na-
leży przybyć spokojnie, ochotnie, bez przymusu… Prawie toż samo 
mówi jeszcze poprzednio, bo w ks. II, 3. Człowiek na tym świecie 
jest obywatelem; a cóż za różnica, czy jest on nim pięć, czy trzy lata? 
(ks. XII, 36). Z tego świata wysyła nie tyran samowładny, nie sędzia 
niesprawiedliwy, lecz natura, podobnie jak aktorów po odegranej 
roli wyprawia za kulisy kierownik (ks. XII, 36). A życie – to dramat 
prawdziwy… Czemuż więc nie pogodzić się z koniecznością umie-
rania, zwłaszcza gdy śmierć nie może być straszną temu, kto życie 
przeżył dobrze i nie dba, czy będzie żył dłużej lub krócej, „komu 
odejść «w sam czas» jest jedynie pożądane” – ᾧ τὸ εὔκαιρον μὸνον 
ἀγαϑὸν (ks. XII, 35). I znów następuje uwaga o spokojnym odcho-
dzeniu z życia: „odejdź więc pogodnie, bo i ten, co odwołuje cię 
z życia – jest pogodny” (natura). Te słowa kończą ostatnią księgę. 
Takie są myśli M. Aurelego o śmierci. Widzimy, że patrzy on na nią 
spokojnie, pogodnie, w każdej chwili jest gotów ją przyjąć i potrafi  
odejść w spokoju, jak ten – ᾧ τὸ εὔκαιρον μὀενον ἀγαϑὸν…
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Dziwna rzecz, iż ten człowiek o chrześcijańskich niemal zasadach 
– bo przecież daje im wyraz w całej swej książce, pod każdym pra-
wie względem ujawniając zapatrywania na życie godne chrześcijani-
na – był wrogiem i prześladowcą chrześcijan. Tłumaczy się to prze-
de wszystkim polityką rzymską, która kult państwa łączyła z kultem 
religijnym, nakazując składać ofi ary bogom opiekunom państwa 
rzymskiego; chrześcijanie oczywiście tych ofi ar składać ani chcie-
li, ani mogli – przeto z natury rzeczy uchodzić musieli za wrogów 
państwa, a nawet za wrogów w ogóle rodzaju ludzkiego. M. Aureli 
– jako reprezentant państwa – musi czuwać nad jego bezpieczeń-
stwem i domagać się składania ofi ar, chociaż sam w nie nie wierzy. 
Przy tym osobiście przyszłość państwa jest mu dosyć obojętną, gdyż, 
jako stoik, wierzy w ἐκπυρὠσις (ks. III, 3), pożar wszechświata, 
dzięki któremu cały kosmos przejdzie kiedyś w nicość; nie lęka się 
zatem upadku potęgi rzymskiej, jako rzeczy w każdym razie kiedyś 
nieuniknionej, lecz jako imperator, jako władca – musi zapobiegać 
temu niebezpieczeństwu grożącemu rzekomo z tajemniczych kata-
kumb…

Po wtóre – i to ważniejsza przyczyna prześladowania – oskar-
żano chrześcijan o najpotworniejsze, niesłychane zbrodnie; nie ro-
zumiejąc ich tajemnic religijnych – oczerniono wyznawców „Nowej 
Prawdy”, że uprawiają kult ohydny – niegodny szanującego się czło-
wieka. A Marek Aureli był przecież uosobieniem niemal doskona-
łości etycznej; łatwo więc zrozumieć, dlaczego chrześcijanie przy-
chylności u niego znaleźć nie mogli. Wszak człowiek tak wzorowych 
zasad, jak on – mimo całej swej pobłażliwości i wyrozumiałości na 
błędy drugich – nie mógł nie czuć głębokiego wstrętu do tych ludzi-
-potworów; za jakich podawała chrześcijan opinia…

* * *

Przy czytaniu książki M. Aurelego mimo woli nasuwa się myśl, 
że ten poganin-fi lozof może nas – chrześcijan dzisiejszych czasów 
– niejednego nauczyć, a co więcej – w niejednym zawstydzić. Bo 
czyż nie wstyd dla nas; że my – chrześcijanie – lękamy się tak bar-
dzo śmierci, chociaż wiara nas uczy, że po dobrze spędzonym ży-
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ciu czeka nas to: „quod oculus non vidit, nec auris auvidit, nec in 
cor hominis ascendit” (1 Kor. 2, 9)! Że przywiązujemy się tylko do 
tego marnego ziemskiego istnienia i żyjemy często tak, jakbyśmy po 
śmierci niczego się nie spodziewali!

A przecież jeżeli kto, to my – chrześcijanie – powinniśmy umieć 
śmierci spokojnie każdej chwili oczekiwać, powtarzając słowa Mar-
ka Aurelego: „przybądź prędzej, o śmierci! ażebym sam siebie nie 
zaniedbał” (ks. IX, 3), leniwiejąc do pracy nad uświątobliwieniem 
duszy!
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Cecylia Bańkowska urodziła się w Podlodowie w 1881 roku. 
Szkołę średnią ukończyła w Wilnie, maturę otrzymała w Moskwie. 
Studia uniwersyteckie rozpoczęła we Lwowie, kontynuowała je 
w Paryżu na Sorbonie i Collège de France. Doktoryzowała się na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania fi lozofki koncentro-
wały się wokół tematów związanych z psychologią eksperymental-
ną. Jej praca doktorska była poświęcona zagadnieniu widzenia głębi 
w bocznym widzeniu, a fragmenty zostały opublikowane w języku 
francuskim. W czasie pracy nad doktoratem w pracowni Władysła-
wa Heinricha nauczała w wyższych seminariach logiki, psychologii 
i pedagogiki. Jeszcze przed otrzymaniem doktoratu napisała pod-
ręcznik do logiki.

Niestety, prawdopodobnie wątki ściśle fi lozofi czne nie były obec-
ne w dalszym życiu społeczno-naukowym Bańkowskiej. Jej póź-
niejsza twórczość to w znacznej mierze artykuły i inne publikacje 
z dziedziny psychologii i pedagogiki. Bańkowska była przekonana 
o znaczącej roli instytucji w wychowaniu dzieci, których zadaniem 
jest wspieranie rodziców w ciążących na nich zadaniach. Wskazywa-
ła na wagę dzieciństwa i odpowiedzialne rodzicielstwo, planowanie 
rodziny i nieustanną potrzebę dokształcania się. Jej zdaniem należy 
wzbogacać metody wychowawcze o odkrycia nauk pedagogicznych 
i psychologicznych. Znaczna część jej artykułów ukazała się w czaso-
piśmie „Młoda Matka”.

Prezentowany tekst jest typowy dla jej twórczości i pochodzi 
z czasopisma „Szkoła Powszechna”. Bańkowska pojmuje zabawę 
w duchu myśli Karla Groosa jako wprawianie się w pełnienie ról 
w dorosłym życiu i w pracy. Przewidywała, że w szkole przyszłości 
zabawa będzie odgrywała istotną rolę w procesie nauczania, a nawet 
że w ogóle będzie się ono odbywało przez zabawę.

Cecylia Bańkowska zmarła w nazistowskim obozie na Majdanku 
(obecnie jest to dzielnica Lublina) w 1943 roku*.

* Korespondencja z Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku – akta 
nr XI-42, vol. 24, k. 204.
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dr fil. Cecylia Bańkowska

Zabawy dziecka jako objaw 
instynktu pracy

I

Zazdrościmy nieraz dzieciom, że żyją bez troski, że tak łatwo lada 
drobiazg je rozwesela, że niepomne na przykrość doznaną, w tej-
że nieomal chwili znów skłonne są do swawoli, hałaśliwej zabawy, 
„zbijania bąków”.

Wiele się w tym naszym poglądzie na dzieciństwo zawiera praw-
dy, ale nie jest prawdą zupełną. Dzieci mają troski, ale swoje włas-
ne, całkiem od naszych różne, mają swe cele, swoje zawody, chcą 
żyć i żyją życiem własnym.

Parte żądzą ruchu, ciekawe zjawisk otaczającego je świata, 
wszystkiego muszą dotknąć, wszędzie zajrzeć, a jeśli czemuś się 
z upodobaniem przyglądają, usiłują potem, gdy już zjawisko inte-
resujące (może nim być dorożka lub samochód, ułan lub też żebrak 
z długą brodą) przeminęło, odtworzyć je bądź w wyobraźni, bądź 
w mniej lub więcej udolnej podobiźnie za pomocą rysunku, lepienia, 
wycinania. I ten pęd naśladowniczy, ten pęd do odtwarzania jest ce-
chą znamienną u dziecka. Jak często tę twórczość dziecka sami za-
głuszamy! „Mamusiu! potrzebna mi, ale to koniecznie, jeszcze taka 
nitka!” – „Nie mam czasu” albo: „N ie dam, już tyle nici zużyłeś!” 
– i malec wyrzeka się myśli zbudowania aeroplanu lub odkłada swój 
zamiar na pomyślniejszą chwilę, która może nie przyjść.

Wszelkie zajęcie dziecka, zajęcie przez nikogo nienarzucone (cza-
sem zręcznie podsunięte), podjęte dobrowolnie należy objąć termi-
nem „zabawa”. Są dzieci w wieku lat 10, które już się nie bawią w gry 
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ruchowe, zabawy hałaśliwe, lecz rade by przesiedzieć dzień cały 
z zajmującą książką, zawierającą opisy podróży (Maya, Verne’a itp.). 
Książki te bawią je. Są to dzieci wzrastające przeważnie w atmosfe-
rze umysłowej, bardzo rozwinięte umysłowo, ale wątłe fi zycznie, 
dzieci, które są chowane pojedynczo (jedynaki lub najstarsze wśród 
młodszego o wiele rodzeństwa), dzieci, które w gruncie rzeczy nie 
lubią miasta, przedstawiającego mało dla nich interesu, dzieci, któ-
re przetwarzają się na wsi w całkiem nowe istoty, które od pól, łąk 
i lasów uczą się wiele, od zwierząt, ptaków i owadów uczą się, czym 
jest życie i w tym otoczeniu zapominają o książce, dowiadując się 
o cudach tej ziemi z ziemi samej.

To samo dziecko, dla którego najlepszą rozrywką, najulubieńszą 
zabawą w mieście jest czytanie, tu na wsi upędza się za motylami, 
zagląda do kuźni, do chlewka, oddycha atmosferą swobody i nie-
skrępowanego życia i to je bawi.

Dziecko tedy przede wszystkim pragnie ruchu, swobody, lgnie do 
pozbawionego pożytecznego celu a zajmującego je w danej chwili 
zajęcia, żądne jest zabawy, choćby kosztem niedojedzenia, niedo-
spania. Żyje jako te ptaki niebieskie, co to ani orzą, ani tną.

Wielu ze współczesnych pedagogów-teoretyków usiłuje podać 
genezę zabawy, wyjaśnienie: czym jest ona z punktu widzenia biolo-
gicznego. Powstały takim sposobem znane teorie: wytchnienia, nad-
miaru energii, ćwiczeń przygotowawczych (K. Groosa*), w pewnej 
jednak tylko mierze rozstrzygające problemat powyższy.

Pierwsza, tj. teoria wytchnienia, widzi w zabawie jedynie odpo-
czynek po poważniejszej pracy, pewne odprężenie długo napiętej 
energii. Druga, przeciwnie, skłonność do zabawy wyjaśnia pewnym 
nadmiarem energii, który w czynnościach pożytecznych nie został 
wyładowany. Trzecia wreszcie, teoria Groosa uważa zabawę za czyn-
ność instynktową, której celem jest przygotować do życia, a uzasad-
nia ten pogląd zwróceniem uwagi na to, że dzieci i młode zwierzęta 

* Karl Groos (1861–1946), niemiecki pedagog i psycholog pracujący w duchu 
funkcjonalizmu.
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w zabawach swoich wykonywają i doskonalą ruchy, które później 
będą im potrzebne w życiu, w walce o byt, w pracy.

Współczesny nasz pedagog, Korczak*, zdaje się zapatrywać na za-
bawę jako na zło konieczne. Dzieci się bawią jeno z musu, bo nie 
mają co robić, bo się nudzą. Jeśli mają pracę, która je zajmuje, nie 
potrzebują zabawy.

Całkiem nowy i oryginalny ów pogląd na zabawę1 słusznym mi 
się wydaje o tyle, o ile za zabawę uważamy wyłącznie czynności bez-
myślne i bezcelowe, na przykład bieganie w kółko.

Weźmy przy tym pod uwagę, że Korczak ma przeważnie na myśli 
dzieci z „Domu sierot”, te najbardziej upośledzone, wydarte nędzy, 
gdzie uśmiech z rzadka do izby zawitał, gdzie dziecię kilkuletnie już 
musiało pracować, niańcząc młodsze rodzeństwo, czyniąc w mieście 
zakupy, wystając w ogonku o mrozie i głodzie.

Dziecko to nie wie, czym jest zabawa!

II

Mnie się wydaje, że popęd dziecka do zabawy w tym szerokim tego 
słowa znaczeniu, jak starałam się powyżej ją ująć, tłumaczy dosta-
tecznie, aczkolwiek w sposób bardzo ogól nikowy, instynkt życia, 
szczególniej zaś instynkt pracy, czyli instynkt roboczy2 objęty 
oczywiście przez instynkt życia. Sprecyzujmy to pojęcie. Praca jest 
sumą ruchów, wysiłków ludzkich, podjętych w celu stworzenia rze-
czy użytecznej. Tworzenie jest potrzebą życia, celem życia, celem 
istotnej pracy, pracy twórczej, dającej nam rozkosz prawdziwą. 
Użytecznym nazywamy to, co ludziom ułatwia walkę o byt, co jest 
dorobkiem kultury i cywilizacji, co toruje drogi postępowi ewolucji.

* Janusz Korczak (1878 lub 1879–1942), polski lekarz, pisarz i pedagog 
żydowskiego pochodzenia.

1 Por. Jak kochać dziecko J. Korczaka.
2 Por. Wstęp do fi zjologii i psychologii J. Loeba.
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Celem zabawy jest chwilowe zadowolenie, jest zajęcie bez tego 
przeznaczenia utylitarnej natury. Zabawa tak jak sztuka jest sama 
sobie celem, ani zabawa – pracą, ani praca – zabawą być nie może. 
Zabawa nie jest ale pracą, jest jej przedsmakiem, jest przeczuciem 
pracy, jest przedsionkiem tworzenia – tak jak pąk jest przyszłym 
kwiatem, a dziecko – przyszłym człowiekiem; jest w całym tego sło-
wa znaczeniu jednym z bardzo ważnych prze jawów życia, instynk-
tem pracy, instynktem życia, instynktem naśladownictwa, odtwarza-
nia, tworzenia. O tak! wiemy dobrze, że dziecko jest małym artystą, 
że porywa się na trudne przedsięwzięcia, do których dorosły przy-
stąpić nie śmie, wiemy i to, że często twórczość dziecka, wybitnie 
 ujawniająca się przed 6., 8., 10. rokiem życia, potem bezpowrotnie 
ginie, zanika, jak kwiat przedwcześnie zwiędnięty, zanim się rozwi-
nąć zdołał. Brak było sprzyjających rozwojowi warunków: odpowied-
niej atmosfery, otoczenia, podniety, zachęty, wzorów, mistrza.

Człowiek w ciągu całego niemal życia swego wciąż się rozwija, 
doskonali. Osiąga rozwój zupełny, gdy świadom swej wartości, swe-
go stosunku do ludzi i świata zdobywa się na pracę twórczą, daje 
światu tę najlepszą cząstkę siebie, tworzy rozwój.

Lecz zanim dojdzie do szczytu swego rozwoju, do tego, że sam 
jest twórcą, przechodzi przez stopnie, etapy, przez rodzaje pracy: 
mechanicznej, odtwórczej, naśladowniczej, a wstępem do tej drabi-
ny, na szczyty wiodącej, jest niczym nieskrępowana zabawa dziecka. 
Więc: 1-o zabawa często ukrywająca zadatki twórczości, 2-o żmud-
na, szara, codzienna praca przygotowawcza, przetwarzająca mate-
riał nam dany i w końcu 3-o praca twórcza, oto trzy główne fazy 
w rozwoju człowieka normalnego, oto bieg życia!

Stąd wniosek prosty, sam przez się nasuwający się: dajmy być 
dzieciom naszym! Im są młodsze, tym więcej niech się bawią, 
niech używają swobody! Ogródki dziecięce, ochron ki, żłobki mają 
o tyle tylko rację bytu, o ile dają dziecku niezbędną opiekę, dach nad 
głową, pożywienie, o ile zdolne są stworzyć odpowiednie warunki do 
rozwoju dziecka, o ile dają możność dziecku zabawienia się, używa-
nia swobody, ruchu, światła, powietrza, przestrzeni!

Zdane na łaskę i niełaskę wychowawcy, przytłaczane ustawiczną 
„troskliwą” opieką, drażnione ciągłymi uwagami, nakazami i zaka-
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zami, dziecko wkrótce traci na humorze, staje się osowiałe, zahu-
kane, nieśmiałe, nie chce mu się ani śmiać, ani patrzeć, ani bawić, 
staje się pionkiem, małą machiną, „grzecznym dzieckiem powolnym 
na każde skinienie. Dziecko to nigdy twórcą nie będzie! Zwarzony 
pąk białej róży! Przedwczesny mróz zmroził ledwie rozwijające się 
małe płateczki!

Mamy tedy ruchliwość dziecka, ów pęd do zabawy 
w dziecku uszanować i odpowiednio dla celów wychowaw-
czych wyzyskać!

Jednakże liczyć się musimy z tym, że dziecko wykazuje często 
szereg ruchów rzekomo bezcelowych, a w gruncie rzeczy dla organi-
zmu jego szkodliwych, fi zycznie często męczących i wyczerpujących, 
intelektualnie i etycznie nieraz bardzo wątpliwej wartości (zabawy 
w bandytów, detektywów, wojny, walki z wybijaniem oczu, sądzenie 
skazańca na zakopanie żywcem, powieszenie itp.).

Więc czuwanie jest konieczne, a także interwencja nasza, 
a lepiej jeszcze zapobieganie złu przez stwarzanie odpowied-
niego podłoża, tła, warunków, przy których by myśl o podob-
nych zabawach nie postała lub wydawała się samym dzieciom mało 
przyjemną.

Nie jest to zadanie tak trudne, jakby się na pierwszy rzut oka 
wydawać mogło. Wiemy dobrze, że ten tylko oddziaływać skutecz-
nie może na dzieci, kto je kocha, odczuwa, rozumie, kto zdolen jest 
przejąć się ich sposobem myślenia, ich światem zachceń, pragnień, 
marzeń i rojeń, może nieziszczalnych, kto sam, jak one, dzieckiem 
się staje i, z nimi się bawiąc, o świecie całym zapomnieć potrafi .

Takiego towarzysza zabaw dzieci chętnie do grona swego przyj-
mą, a dalekie od jakich bądź uprzedzeń i podejrzeń, chętnie się 
przed nim ze swych projektów i planów zwierzą i chętnie pokiero-
wać sobą dadzą. Oto dziecko paroletnie maże się, domaga się cze-
goś, co mu zaszkodzić może lub na co mu pozwolić niepodobna. Po-
psuło mu się zabawę? Unieszczęśliwiło? Ależ nie, byle zręcznie, byle 
szybko: „Siadaj mi tu na kark! Ot tak! Pojedziemy w cudny kraj, 
patataj! patataj! i oto ojciec z synem, zanoszącym się od śmiechu 
z uciechy, cwałuje po pokoju, zatrzymując się niekiedy przy zawie-
szonym obrazku na ścianie, by dać możność dziecku zainteresowa-
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nia się treścią obrazka, stawiania pytań, rozszerzania tym sposobem 
małego światka wiadomości, rozszerzania horyzontów myśli. „O, tu 
łąka, jak barwny kobierzec, na niej kwiatki: żółte jaskry, skabiozy 
itd. i dziecko słucha o „cudnym kraju”, i śni, i marzy, i całym ser-
cem się bawi.

„Pakuj się na wielbłąda!”, zaprasza dorastający brat młodszego 
o lat kilka braciszka i ten włazi na improwizowanego czworonoga, 
który pędzi przez stepy i pustynie, to znów kroczy powoli po mo-
kradłach lub górach, a gdy jeździec go zbyt gorąco popędza lub bi-
ciem do pośpiechu nakłania, wierzchowiec wierzga, jeźdźca zrzuca, 
mszcząc się za doznaną krzywdę, „Nie bij, bo to boli, o! widzisz! – 
przekonaj się sam, sam się bacikiem smagnij!”. A gdy dziecko na-
uczy się nie bić wierzchowca – brata ani konia zabawki, to i żywego 
stworzenia później oszczędzać będzie!

Kupa piasku! Skarbnica niewyczerpana zabaw i pomysłów bez 
końca. „Zasypię ci nóżki, rączki, tułów aż do szyjki”, mówi o parę 
lat starsza siostrzyczka do małego braciszka. „Nie syp piasku w ocz-
ki! o! widzisz, nic nie widzę – i nie mogę już się z tobą śmiać ani 
bawić!” A te babki, te mazurki, te torciki z piasku rozrobionego 
z wodą, przystrojone trawą i kamieniami drobnymi.

Starszym dzieciom podsuwa się myśl sypania i tworzenia wałów, 
kopców, gór i dolin, wysp, lądów i mórz, rzek, jezior, mostów i grobli, 
niepostrzeżenie dając im możność poglądowego przyswojenia sobie 
niezbędnych wiadomości z geografi i na przykład, nie przemęczając 
dziecka teoretycznymi wywodami, na które będzie dość czasu później.

Powie kto może, że i te wiadomości są przedwczesne, jeśli mamy 
do czynienia z dzieckiem w wieku przedszkolnym lat ok. 5–6. By-
najmniej! Przypominam sobie, że pewnej dziewczynce 6-letniej 
w ogródku dziecięcym w czasie pogadanki o księżycu w żaden spo-
sób wytłumaczyć nie było można, że te cienie, które widzimy na na-
szym satelicie, to góry i doliny3. Twierdziła stanowczo, że to są bajki, 

3 Jeśli wytłumaczyć nie można było, to dowód, że istotnie cala pogadanka 
była przedwczesną i niewłaściwie taki temat poruszano w ogródku dziecięcym, 
tj. w wieku przedszkolnym. W ogóle wbrew autorce jesteśmy zdania, że o ile nie 
należy podawać dzieciom pojęć błędnych, o tyle i z naukowymi teoriami nie trzeba 
się śpieszyć (przyp. red. „Szkoły Powszechnej”).
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że mama jej mówiła co innego, mianowicie, że księżyc ma oczy, nos 
i buzię. Tak silnie utkwiły w jej pamięci pierwsze wiadomości o tym 
jasnym, płaskim kręgu czy półkręgu na niebie w okresie zapewne 
najżywszego zainteresowania tym zjawiskiem, gdy parta żądzą do-
wiedzenia się prawdy rzucała pytania: co to? a to? a dlaczego tam 
ciemno, a tu jasno? itd. i każde słowo odpowiedzi zapadało głęboko. 
Ile to trudu, ile mozołu trzeba potem sobie zadać, by odrobić zło, by 
naprawić błędy, wyrugować fałszywe dane i zastąpić je naukowymi. 
I często rodzice w obawie, by się dzieci przedwcześnie nie rozwi-
jały, dozwalają im na zdobywanie wiadomości, wyobrażeń i pojęć 
zgoła fałszywych. Bo rozbudzony umysł dziecka szuka, żąda odpo-
wiedzi, bada, pyta, przyswaja i krzywdę mu wyrządza każdy, kto je 
na błędne prowadzi drogi, skazując je niekiedy na pozostawienie do 
końca życia za pan brat z jakimś zabobonem, jakimś lękiem przed 
niewytłumaczonymi strachami itp. – u wrażliwszych zwłaszcza istot, 
u których nic zgoła takich naleciałości nie zdoła usunąć.

Dajmy więc dziecku swobodę działania i swobodę pytań. Da-
wajmy mu odpowiedzi nie tyle ścisłe i wyczerpujące, co prawdziwe 
bezwzględnie (choćby czasem symboliczne) i zadawalające je w zu-
pełności w danej chwili. Dziecko się bawi, szuka, pyta. Starsze 
dzieci bawią się piłką, w gry ruchowe, football, lawn-tennis, palanta, 
krykieta, jeżdżą łódką, robią wycieczki po okolicach bliższych i dal-
szych, jeżdżą rowerem, konno, pędzą w samochodzie, pływają, bawią 
się w śnieżki, ścigają się, mocują, musztrują, ćwiczą. I najlepiej idzie 
gra – zabawa, ćwiczenie – nakaz, gdy mały dowódca jest przez nich 
obrany, gdy sami stworzą plan działania, wybiorą teren  odpowiedni, 
ubiją plac, gdy im nikt nie przeszkadza, nikt nie krytykuje, nikt nie 
kieruje. Zabawa ich ma znaczenie o wiele głębsze w porównaniu 
z zabawą dzieci w wieku przedszkolnym. Rozwija zręczność, wdzięk 
i zgrabność ruchów, zmysł organizacyjny, poczucie solidarności 
(społeczne znaczenie zabawy), poczucie niesienia pomocy słabsze-
mu i cierpiącemu, rycerskości – tej prawdziwej, co bierze w opie-
kę wszystko, co niedołężne i pomocy łaknące, a przeciwstawiającej 
się skłonności, silnie u niektórych chłopców przejawiającej się, do 
bezcelowej bijatyki, dzikiej żądzy dokuczenia słabszemu, drażnienia 
przechodzącego Żyda, zepchnięcia w rynsztok kaleki lub rzucenia 
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kamieniem w stronę uciekającego psa, którego się znów szczuje na 
kota. Tego rodzaju dzikim zabawom, jak już powyżej zaznaczyłam, 
należy zapobiegać, wykazując, jak niegodnymi człowieka są podob-
ne igraszki, i podsuwając zręcznie inne.

Bo jak z jednej strony ustawiczne wtrącanie się starszych do za-
baw dziecięcych mrozi samą zabawę i nie może być wskazanym, tak 
z drugiej znów strony zupełne danie swobody dzieciom, żeby na dłu-
gie godziny pozostawały same ze sobą, patrzenie przez palce na ich 
wybryki i gorszące igraszki jest nieracjonalne i często dzięki temu, 
że odziedziczone po przodkach złe skłonności nie miarkowane są 
przez wychowanie, biorą one górę nad dobrymi, stając się podścieli-
skiem przyszłych zbrodni i występków.

Dziecko w szkole! Jestem przekonana, że w niedalekiej już może 
przyszłości zabawa zajmie w szkole miejsce poczesne, że tak zwane 
dziś „lekcje” będą przeplatane grami ruchowymi to piłką, lawn-ten-
nisem, mocowaniem się itp., nie, jak to obecnie ma miejsce, w czasie 
poświęconym na odpoczynek, w przerwach pomiędzy zajęciami, ale 
że będą nawet osobno przeznaczone godziny na zabawy, uwzględ-
nione w rozkładzie godzin. I wówczas urzeczywistnimy ideał „szkoły 
radosnej”4.

Że myśl to nie nowa, nie dzika, powołam się na usiłowania zrefor-
mowania w tymże sensie szkoły przez Wittorino Rabaldoni* w wie-
ku Odrodzenia. Założona przezeń szkoła niedaleko Mantui w ste-
pie, była upiększona drzewami i fontannami, gmach zaś „freskami 
i kwiatami”. Dzieci, należące do różnych klas społecznych, żyły tam 
szczęśliwie, po bratersku, nie obawiając się bicia. Wittorino, któ-
rego oblicze było tak otwarte i radosne, „że jedno spojrzenie jego 
uzdrawiało chorych”, umiał uczynić naukę przyjemną i zabawy po-
uczającymi; uczniowie jego pracowali, tańcząc, pracowali, biegając, 
śpiewając, jeżdżąc konno, drapiąc się na góry, i używali rozrywki, 
czytając Wirgilego, pisząc po łacinie i rozprawiając5.

4 Por. Szkołę radosną Karin Michaelis (w tłum. pol.).
* Vittorino Rabaldoni (in. Vittorino da Feltre) (ok. 1373–1446), włoski huma-

nista i nauczyciel, założyciel szkoły w Mantui.
5 Wyjątek z dzieła E. Reclus Człowiek i ziemia, t. 4, rozdz. XI pt. Odrodzenie.
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Dziś już wiele szkół za granicą i u nas dąży do reformy w tym 
kierunku, zupełne jednak przekształcenie szkolnictwa będzie możli-
we wówczas, gdy nastąpi Nowe Odrodzenie, w którym człowiek 
jutra z jego potrzebami i skłonnościami na szczególne uwzględnie-
nie sobie zasłuży, i kiedy wychowawca, poważnie badając organizm 
dziecka i jego umysłowość, jak to dziś czyni, stosując antropome-
trię i psychometrię, zrehabilituje zabawę dziecka, podnosząc 
ją na zaszczytne stanowisko należne jej w rozwoju pracy 
w życiu twórczym człowieka przyszłości.

Jeszcze raz tedy: dajmy żyć dzieciom naszym! Dajmy im wy-
bawić się do woli. A jeśli nawet wkradnie się w rozważania nasze 
wątpliwość, czy dziecko, które tyle radości za młodu zaznało, zdo-
ła się później przeciwstawić twardej walce o byt, bądźmy pewni, że 
właśnie to swobodnie rozwijające się dziecko prędzej niźli 
krępowane i do pracy przedwcześnie zapędzane odporniejszym 
będzie.

Każde z nich otrzyma w życiu swą dolę goryczy i cierpień, nie-
chże wniosą w to mroczne a często bezlitosne życie wspomnienie 
jasnego dzieciństwa opromienionego radością, po godą, złotym słon-
kiem, czystym powietrzem i swobodą! Niech mają tych wspomnień 
jak najwięcej, niech im one służą pociechą i ukojeniem w dniach 
zwątpienia i rozpaczy!

Jak często są one jedyną pociechą!
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Anna Tenenbaum (używała także formy nazwiska Tenen-
baumówna) urodziła się w 1902 roku w Będzinie lub Dąbrowie Gór-
niczej. Ukończyła Szkołę Wydziałową im. Jana Długosza w Krako-
wie, a później w Szkole Wydziałowej im. św. Scholastyki w Krakowie 
siódmą i ósmą klasę. Maturę zdawała w I Publicznym Gimnazjum 
Żeńskim w Krakowie. W 1920 roku zapisała się na Wydział Filozo-
fi czny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską poświęconą 
myśli Kartezjusza i jego stosunkowi do zwierząt pisała pod kierun-
kiem profesora Tadeusza Garbowskiego, a jej recenzentem był rów-
nież Witold Rubczyński.

W latach 1924–1929 brała udział w studium nauczycielskim ce-
lem otrzymania uprawnień do nauczania biologii oraz chemii z mi-
neralogią. Przedstawiła pracę Symbioza, czyli współżycie w świecie 
roślin i zwierząt, a później także Praca spostrzeżenia nad zacho-
waniem się formy letniej mszycy, która została pozytywnie zrecen-
zowana przez Henryka Hoyera. W czasie uzyskiwania uprawnień 
Anna Tenenbaum została zatrudniona w Zakładzie Psychogenetycz-
nym UJ, który mieścił się wówczas przy ul. św. Anny 6.

Prezentowana niżej praca po raz pierwszy ukazała się w 1929 
roku na łamach „Przeglądu Filozofi cznego”. Autorka zastrzega, że 
praca powstała w Zakładzie Psychogenetycznym, w którym jest 
zatrudniona, jednak w dużej mierze jest to kontynuacja jej badań 
w zakresie świadomości u zwierząt, rozpoczętych podczas przygoto-
wywania pracy doktorskiej. W pracy Tenenbaum centralnym punk-
tem czyni myśl Kartezjusza na temat świadomości u zwierząt, co 
było jej oryginalnym wkładem – wcześniej wątek ten był traktowany 
pobocznie. Zwraca uwagę również na interesującą zmianę w spo-
sobie myślenia fi lozofa, co rzuca cień na obiegowo krążące opinie, 
jakoby utożsamiał zwierzęta z maszynami. Wątpliwości budzi jed-
nak samo stanowisko Tenenbaum, która zdaje się twierdzić, że nie 
da się zgłębić tematu świadomości u zwierząt, co było sprzeczne już 
z ówcześnie prowadzonymi badaniami, i co trafnie wskazał jej re-
cenzent pracy doktorskiej.





Anna Tenenbaumówna

Descartes i jego „bete-machine”1*

Na podstawie źródłowych studiów wykażę, że Descartes usiłował 
swój pogląd na psychologię zwierzęcą oprzeć na założeniach me-
tafi zycznych i że w ten sposób doszedł do koncepcji swej „bête-
-machine”; następnie zaś, że w późniejszych latach, gdy zajął się bli-
żej kwestią świa domości u zwierząt, zmienił jednak swój pogląd, co 
pociągnęło za sobą niekonsekwencje wobec założeń pierwotnych2.

Aby jednakże ciekawy ten fakt należycie uwypuklić, musimy 
wpierw omówić pokrótce zasady fi lozofi cznego systemu, które do-
prowadziły Descartes’a do czysto mechanistycznego ujmowania ży-
cia.

1. Cały swój pogląd na świat opiera Descartes na założeniach 
metafi zycznych, Zdobywa je, postępując w myśl haseł: należy 
wątpić o wszystkim, co jest choćby poniekąd niepewne, a uznawać 
za prawdziwe tylko to, co jest jasne i wyraźne. W ten sposób docho-
dzi do wniosku, że należy zburzyć całą dotychczasową wiedzę, a za-

1 Praca niniejsza wykonana została w Zakładzie Psychogenetycznym UJ. 
– Psychologią zwierzęcą u Descartes’a zajęłam się z inicjatywy prof. dra T. Gar-
bowskiego.

* Bête-machine – zwierzę-maszyna, pojęcie Kartezjusza, w którym ujawniała się 
różnica w jego pojmowaniu natury ludzi i zwierząt.

2 Descartes nie pozostawił żadnego dzieła poświęconego psychologii zwie-
rzęcej; wiemy tylko, że miał zamiar dzieło takie napisać; najprawdopodobniej 
uczynił to nawet w zaginionej części dzieła pt. Kosmos. Przy odbudowie poglą-
du Descartes’a na psychologię zwierzęcą posługiwałam się głównie wypowiedze-
niami fi lozofi a rozproszonymi dość luźnie w jego listach prywatnych, obok dzieł 
 fi lozofi cznych jak: Regulae, Discours de la méthode, Meditations, Objectiones cum 
Responsionibus, Les Passions de l’âme; ponadto w dużej mierze były mi pomocne 
dzieła poświęcone antropologii: Traité de l’homme (część dzieła Le Monde), De la 
formation du foetus (La Description du corps humain).

ˆ

85



chować na początek tylko jeden pewnik: „myślę, więc jestem”, jako 
że chodzi tu o najjaśniejsze i najpewniejsze poznanie. Ta jedna za-
sada wystarczy do odbudowy zburzonego gmachu. Bo z „cogito ergo 
sum” dochodzi się apodyktycznie do pojęcia istnienia Boga i rzeczy-
wistości substancji stworzonej. Takich substancji jest dwie: rozciąg-
ła (cielesna) – res extensa i myśląca (duchowa) – res cogitans. Od-
różnić je można po atrybutach. Atrybutem substancji cielesnej jest 
rozciągłość, a wielkość, ruch, kształt, położenie, podzielność itd. są 
to sposoby jej bytowania, modi extensionis. Atrybutem substancji 
duchowej jest myślenie; trybami jej są wyobrażenia, wola i wszyst-
kie inne modi cogitationis. Różnica między tymi substancjami jest 
zasa dnicza. „Wszystko, co może myśleć, jest, albo nazywa się du-
chem, ale skoro duch i ciało realnie się między sobą różnią, więc 
żadne ciało nie jest duchem, a zatem żadne dało nie może myśleć”3. 
Każda z tych substancji może sama dla siebie istnieć, jedna bez po-
mocy dru giej. Takie substancje nazywają się realnie różne4. Tylko 
w jednym wypadku występują obie substancje razem: jest nim czło-
wiek. Człowiek jest połączeniem res extensa i res cogitans. Istnieją 
więc trzy światy: 1) świat „rzeczy myślących”, 2) świat „rzeczy roz-
ciągłych” i 3) świat „ludzki”, który jest sumą obydwu poprzednich. 
Na określenie myślenia używał Descartes bardzo wielu defi nicji. 
Najjaśniej tłumaczą je następujące: „Przez termin myślenie rozu-
miem wszystko, co się odbywa w nas ze świadomością, o ile jeste-
śmy tego świadomi”5, lub: „Terminem myślenie ujmuję to wszystko, 
co w nas jest tak, że jesteśmy tego bezpośrednio świadomi”6. Myśle-
nie u Descartes’a pokrywa się ze świadomością.

3 „Omme id quod potest cogitare est mens, sive vocatur mens; sed cum mens 
et corpus realiter distinguantur, nullum corpus est mens; ergo nullum corpus po-
test cogitare”. Responsio id II, objectiones. Wszystkie cytaty według wydania: Des-
cartes, Oeuvres publiées par Ch. Adam et P. Tannery [Paris 1897–1909], t. VII, 
s. 132.

4 Resp., II, V. VII, 170.
5 „Cogitationis nomine, intelligio illa omnia quae nobis consciis in nobis fi unt, 

quantenus eorum in nobis conscientia est” (Principia Philosophiae, I, 9, t. VIII, 7).
6 „Cogitationis nomine complector illud omne quod sic in nobis est, et ejus 

immediate conscii simus” (Resp. II, t. VII, 160).
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To, co Descartes mówi o substancji rozciągłej, odnosi się do ciał, 
a tym samym do świata organicznego. Ciało jest to substancja roz-
ciągła, a więc wielkość przestrzenna. To, że ciało jest wielkością, jest 
jedną z zasad natury, którą możemy nazwać matematyczną. Ciała 
nie są wielkościami stałymi, lecz ulegają ciągłej zmianie dzięki ru-
chowi. Jest to druga zasada natury, mechaniczna. Przyczyna ruchu 
jest dwojaka: 1) pierwotna (universalis et primaria), która jest 
przyczyną wszelkich ruchów w świecie, a jest nią Bóg; 2) szczególna 
(particularis), od której otrzymują ruch poszczególne części materii 
– są to prawa natury, których mamy trzy7.

Sam Descartes tak mówi o swoich zasadach: „Zasady przez nas 
znalezione idą tak daleko i są tak płodne, że o wiele więcej z nich 
wynika, aniżeli to, co zawiera świat widzialny, i więcej, aniżeli nasz 
umysł może to przewidzieć”8. „Za wartością i słusznością tych zasad 
przemawia to, że są w stanie wszystko zgodnie nam wyjaśnić. Dla-
tego ci, którzy zauważą, ile tu o magnesach, ogniu, całym urządze-
niu świata wyprowadziłem z niewielu zasad, gdy myślą, że te zasady 
na chybił trafi ł, a bezpodstawnie przyjąłem, przecież przyznają, że 
wszystko nie mogłoby się zgadzać, gdyby owe zasady były fałszywe”9.

2. Poprzez kosmologię dochodzi Descartes do świata organicz-
nego: roślin, zwierząt i ludzi. Przejście od materii martwej do żywej 
jest u Descartes’a bardzo proste. Obie są res extensa, jak wynika 
z zasad, a więc tym samym nie ma między nimi zasadniczej różni-
cy. Oto co mówi o różnicy między martwym a żywym ciałem: „Ciało 
żywego człowieka różni się od martwego, jak zegarek lub inny auto-
mat (to znaczy samoporuszająca się maszyna, która jest nakręcona 

7 Princ., II, 36 –40; t. VIII, 61–65.
8 „Principia autem quae jam invenimus, tam vasta sunt et tam foecunda, ut 

multo pluta ex iis sequantur, quam in hoc mundo aspectabili contineri videamus, 
ac etiam multo plura, quam mens nostra cogitando perlustrare unquam possit” 
(Princ., III, 4, t. VII, 81).

9 „Sed qui advertent quam multa de magnete, de igne, de totius Mundi fabrica 
ex paucis quibusdam principiis hic deducta sint, quamvis ista principia tantum 
casu et sine ratione a me assumpta esse putarent, forte tamen agnoscent, vix 
potuisse contingere, ut tam multa simul cohaererent, si falsa essent” (Princ., IV, 
205, t. VIII, 328).
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i ma w sobie zasadę cielesną ruchów, dla których jest przeznaczo-
na, oraz wszystko, co jest konieczne do wykonywania jej czynności) 
od zegarka lub maszyny zepsutej, w której nie działa już czynnik 
ruchu”10. Organizm jest to maszyna – automat, który będąc uregu-
lowany rękami Boga, jest bez porównania doskonalszy od tych, jakie 
stwarza człowiek11. Wszystko jedno, czy chodzi o roślinę, zwierzę czy 
człowieka: to, co żywe, jest automatem, mniej lub więcej doskona-
łym. Życie uchodzi z ciała, gdy się zepsują pewne części, potrzebne 
do wytwarzania ciepła i ruchu, a nie – jak dawniej sądzono – z po-
wodu opuszczenia ciała przez duszę12.

Pierwszą zasadą wszelkich cielesnych ruchów jest w każdym 
ciele zwierzęcym i ludzkim: ciepło serca1313. Owo ciepło zwierzęce 
(„animalne”) jest identyczne z ogólnym ciepłem fi zycznym, jakie 
znajdujemy w miodzie, fermentującym winie lub w ściśniętym, mo-
krym sianie14. Ciepło natury, określone według zasad, jest to pewien 
stopień cielesnego pobudzenia, pochodzącego od światła lub innej 
przyczyny1515. Ciepło zwierzęce jest szybszym ruchem krwi, udziela-
jącym się wszystkim częściom ciała. Delikatniejszą część krwi stano-
wią tak zwane duchy żywotne (esprits animaux), które są jak bardzo 
subtelny wiatr lub raczej jak bardzo czysty i żywy płomień16. Docie-
rają one do wyrostka szyszkowego (glandula pinealis), skąd rozcho-
dzą się po mózgu i za pośrednictwem nerwów zmierzają do mięśni, 

10 „Le corps d’un homme vivant diffère autant de celui d’un homme mort, 
que fait une montre ou autre automate (c’est à dire autre machine, qui se meut 
de soi-même) lorsqu’elle est montée, et qu’elle a en soi le principe corporel des 
mouvemens pour lesquels elle est instituée, avec tout ce qui est requis pour son 
aciton, et la même montre, ou autre machine, lorsqu’elle est rompue et que le 
principe de son mouvement cesse d’agir” (Les passions de l’âme, I, 6, t. XI, 330–
331).

11 Discours de la méthode, V, 56, t. VI; Traité de l’homme, t. XI, 120.
12 Passions, I, 5, t. XI, 330.
13 Traité, t. XI, 202; La Description du Corps humain, I, 7, t. XI, 226; Passions, 

I, 8, t. XI, 333.
14 Discours, V, 46, t. VI; Description, IV, 28, t. XI, 254.
15 Princ., IV, 29, t. VIII, 218.
16 Discours, V, 24, t. VI; Description, I, 7, t. XI, 227; Traité, t. XI, 130.
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nadając ruch członkom ciała17. Tak jak ciepło serca jest najwyższą 
zasadą ruchu, tak duchy żywotne są powszechnym jego organem; 
„płynąc z arterii poprzez mózg do nerwów i mięśni bez przestanku, 
poruszają całą maszyną ciała”18. Wyżej wymienione narządy są or-
ganami ogólnymi i zasadniczymi, a ich środkiem koordynacyjnym 
jest wyrostek szyszkowy, umieszczony w środku między półkulami 
mózgu. Aby uzmysłowić mechanizm ciała, przyrównywa je Descar-
tes do maszyny wodnej: nerwy i mięśnie – to rurociągi; duchy ży-
wotne – to woda, która porusza; serce – to źródło tej wody, zaś jamy 
mózgowe to jej zbiorniki19.

3. Ten krótki szkic wykazuje zupełnie jasno, że obraz świata 
organicznego jest dla Descartes’a wynikiem założeń i zasad meta-
fi zycznych. Obowiązują tu te same prawa, bo wszystko odbywa się 
„według praw mechaniki, które są identyczne z prawami natury”20. 
Mechanistyczny pogląd na życie jest dalszym ciągiem poglądu na 
świat nieorganiczny. Posługuje się tu Descartes tą samą zasadą, że 
ustrój żyjący to mechanizm, a życie to ruch. Ciało ludzkie – tym sa-
mem i zwierzęce – stoi w takim stosunku do duszy, jak res extensa 
do res cogitans. Twierdzenie, że ciało jest automatem, maszyną, nie 
jest tedy przypadkowym, paradoksalnym wymysłem fi lozofa, lecz 
słusznym i konsekwentnym wynikiem jego założeń. Zbadawszy kry-
tycznie części składowe (disposido organorum) żywego ciała i jego 
funkcji, dochodzi Descartes do wniosku, że wystarczają one zupeł-
nie do zrozumienia wszystkich objawów życia. A zatem tak fi zjolo-
giczne, jak i metafi zyczne przyczyny skłaniały go do automatyzmu. 
Oto decydujące i jednoznaczne słowa Descartes’a: „Zegar złożony 
z kółek i ciężarków postępuje według wszystkich praw natury, czy 
jest źle zrobiony i niedobrze wskazuje godziny, czy też we wszyst-
kim odpowiada życzeniu twórcy. Tak zachowuje się ciało ludzkie, 

17 Traité, t. XI, 130; Passions, I, 9–10, t. XI, 333–334.
18 „Quae ab arterijs per cerebrum in neruos et musculos indesinenter fl uens 

totam corporis machinam mouet” (Correspondance, t. IV, 65).
19 Traité, t. XI, 130–131.
20 „Selon les règles des méchaniques, qui sont les mêmes, que celles de la 

nature” (Discours, V, 54, t. VI).
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gdy je uważam za rodzaj maszyny, która się składa z kości, nerwów, 
mięśni, żył, krwi i skóry i którego urządzenie jest takie, że bez duszy 
może wykonywać te wszystkie ruchy, które się obecnie dokonywają 
nie dzięki woli, a więc i bez udziału duszy”21.

4. Descartes nie ogranicza się do koncepcji, że ciało jest maszy-
ną. Założenia fi lozofi czne i naukowe wiodą go jeszcze dalej – bo aż 
do przekonania, że czynności pozornie psychiczne zwierzęcia dadzą 
się sprowadzić bez reszty do odruchów, że więc zwierzę jest maszy-
ną (fi zjologicznie) refl eksyjną.

Przy rozwijaniu poglądu na funkcje duszy zwierzęcej punktem 
wyjścia był dla Descartes’a człowiek. Proces poznawczy u człowieka 
rozkłada on na trzy stopnie: fi zjologiczny, psychiczny (antropolo-
giczny) i intelektualny (czysto psychiczny). Pierwszy jest przejawem 
fi zjologicznym, a dochodzi do skutku w ten sposób, że przedmioty 
zewnętrzne, jako bodziec fi zyczny, działają na nasze organa zmysło-
we, pobudzając zaś system nerwowy, wywołują reakcję fi zjologiczną. 
Drugi, psychologiczny, jest objawem następującym po pierwszym, 
a polega na tym, że dusza odbiera czucia22. Trzeci jest procesem 
„czysto” psychologicznym, tj. intelektualnym (niezależnym od 
ciała)23. Proces fi zjologiczny jest czysto mechanicznym, jest refl ek-
sem w tem znaczeniu, że na ten sam bodziec odpowiada ta sama 
reakcja. Ten tylko proces właściwy jest zwierzętom. Gdy Descartes 
mówi o uczuciach, wyobrażeniach, pamięci, w ogóle o jakichkolwiek 
funkcjach psychicznych u zwierząt, ma na myśli tylko proces fi zjolo-
giczny. Za słusznością tego twierdzenia przemawiają między innymi 
następujące słowa: „Wyraźnie wykazuję, że nie wierzę, aby zwierzęta 
widziały tak jak my, gdy czujemy, że widzimy, lecz tylko jak my, gdy 

21 „Atque ut horologium ex rotis et ponderibus confectum non minus accurate 
leges omnes naturae observat, cum male fabricatum est et horas non recte indicat, 
quam cum omni ex parte artifi cis voto satisfacit: ita, si considerem hominis corpus, 
quatenus machinamentum quoddam est ex ossibus, nervis, musculis, venis, san-
giuine et pellibus ita aptum et compositum, ut, etiamsi nulla in eo mens existeret, 
eosdem tamen haberet omnes motus qui nunc in eo non ab imperio voluntatis nec 
proinde a mente procedunt” (Meditationes, VI, t. VII, 84).

22 Traité, t. XI, 143.
23 Princ., 1, 9, VIII, 7.
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umysł nasz jest czymś innym zajęty, chociaż obrazy przedmiotów 
zewnętrznych odmalowują się na siatkówce naszych oczu i może 
nawet ich ślady, wyrażone w nerwach optycznych, skłaniają nasze 
członki do różnych ruchów, z których jednak nic nie odczuwamy”24. 
Albo: „Co do zwierząt, widzimy u nich ruchy podobne do tych, jakie 
towarzyszą naszym wyobrażeniom (imaginations) i czuciom (senti-
ments), lecz nie same wyobrażenia i czucia. I przeciwnie, ponieważ 
te same ruchy mogą się odbyć bez wyobrażenia i mowy, mamy przy-
czynę przypuszczać, że one mogą się w nich odbywać, jak to wyjaś-
niłem, opisując szczegółowo budowę ich członków i przyczyny ich 
ruchów”25. Nie ulega wątpliwości, że funkcje psychiczne u zwierząt 
są procesem fi zjologicznym. Każda funkcja psychiczna jest zależna 
od organizacji i podniety. Nie tylko czynności ciała zwierzęcego da-
dzą się wyjaśnić za pomocą reguł mechaniki, ale także i czynności 
psychiczne. Do takiej koncepcji musiał Descartes dojść na podsta-
wie swoich założeń. Nie było to jednak rzeczą łatwą. Jak sam po-
wiada, wychowanie już zbyt silnie utwierdza nas w przesądzie, że 
zwierzęta działają tak, jak ludzie26. Należałoby więc wytyczyć ścisłą 
granicę między człowiekiem a zwierzęciem, a potem dopiero skon-
struować swój pogląd na duszę zwierzęcą.

5. Z metafi zycznych założeń wynika, że między człowiekiem 
a zwierzęciem zachodzi zasadnicza różnica. Człowiek jest połącze-

24 „Satis expresse ostendam me non putare bruta videre sicut nos, dum senti-
mus nos videre’ sed tantummodo sicut nos, dum mente alio auocata, licet obiecto-
rum externorum imagines in retinis oculorum pingantur, et forte etiam iliarum im-
pressiones in neruis opticis factae ad diversos motus membra nostra determinent, 
nihil tamen prorsus eorum sentimus’ quo casu etiam nos’aliter mouemur, quam 
automata, ad quorum motus ciendos nemo dixerit vim caloris non suffi cere” (Cor-
resp., t. 1, 413–144, z roku 1637).

25 „Pour ce qui est des animaux, nous remarquons bien en eux des mouvemens 
semblables à ceux qui suivent de nos imaginations ou sentimens, mais non pas 
pour cela des imaginations ou sentimens. Et au contraire, ces mêmes mouvemens 
se pouvant aussi faire sans imagination, nous avons des raisons qui preuvent 
qui’ils se font ainsi en eux comme l’espère faire voire clairement, et décrivant par 
le menu taute l’architecture de leurs membres et les causes de leures mouvemens” 
(Corresp., t. III, 479, 1642 rok).

26 Corresp., t. III, 121 (z roku 1640).
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niem res extensa i res cogitans, zwierzę jest tylko res extensa, czło-
wiek jest więc istotą myślącą, zwierzę tej właściwości nie posiada. 
Te różnice, aczkolwiek zasadnicze, są zbyt ogólne; chodziło więc 
o podanie bardziej szczegółowych i przekonywających argumen-
tów. W tym celu posługuje się Descartes analogią. Przeprowadza 
porównanie tak człowieka, jak zwierzęcia z maszyną, jeżeli się oka-
że, że zasadnicze cechy są po obu stronach takie same, to można 
stąd wnioskować bezpośrednio, że zwierzę i człowiek, względnie, że 
„dusza” zwierzęca i ludzka są identyczne; jeżeli nie, to trzeba ustalić 
i ściśle określić różnice. Rozumuje więc w ten sposób: gdyby istniały 
maszyny mające postać małpy lub innego bezrozumnego zwierzę-
cia, nie mielibyśmy żadnego środka poznania, że nie są zwierzęta-
mi, gdyby zaś istniały maszyny podobne do naszego ciała i naśla-
dujące nas najdokładniej, moglibyśmy je odróżnić od prawdziwego 
człowieka w sposób dwojaki: 1) maszyny mogłyby posiadać zdolność 
mówienia, lecz nie umiałyby odpowiednio (rozumnie) układać zdań, 
co potrafi ą nawet najtępsi ludzie; 2) działałyby jedynie przez roz-
mieszczenie (topikę i kształt) swych składowych części, a więc jak 
maszyna. Między zwierzęciem a maszyną nie moglibyśmy więc za-
uważyć żadnej różnicy, słusznie zatem możemy powiedzieć, że zwie-
rzę jest maszyną. Quod erat demonstrandum.

O człowieku nie możemy takiego sądu wydać, bo od maszyny 
różni się on tym, że 1) mówi rozumnie; 2) działa rozumowo. Ma-
szyna nie może wykonać tych czynności, do których jesteśmy zdol-
ni dzięki rozumowi. Bo rozum „jest to narząd powszechny”27 i jako 
taki służy do orientacji, podczas gdy maszyna, nie mając go, wy-
maga osobnego nastawienia dla każdej czynności. Układ i rozkład 
organów nie może nigdy zastąpić rozumu. Brak u zwierząt mowy 
we właściwym znaczeniu wskazuje na brak rozsądku, a tym samym 
na różnicę między duszą zwierzęcą a ludzką. Są jeszcze dalsze argu-
menty, przemawiające za brakiem intelektu. Nie możemy twierdzić, 
ani nawet przypuszczać, że zwierzęta nie mówią z powodu braku 
odpowiednich organów, gdyż niektóre ptaki wymawiają wpraw-

27 „Que la raison est un instrument universel” (Discours, V, 57, t. VI).
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dzie wyrazy, ale „nie są w stanie mówić jak my, to znaczy okazać, 
że myślą, o czym mówią”28. Gdybyśmy nawet założyli, że przyczyną 
braku mowy jest u nich brak organów, to posiadając rozum, porozu-
miewałyby się z pewnością za pomocą innych znaków, jak to czynią 
ludzie głusi i niemi. Zdarza się wprawdzie, że zwierzęta objawiają 
w pewnych kierunkach większą przemyślność aniżeli my, ale to nie 
dowodzi, że posiadają rozum, bo wskazywałoby to zarazem, że mają 
go więcej od ludzi. Przeciwnie, z faktów takich należy raczej wnosić, 
że nie mają go wcale. Natura działa w nich mianowicie stosownie 
do ukształtowania organów. Za przykład może nam służyć zegarek, 
który mimo że składa się tylko z kółek i sprężyn i nie ma rozumu, 
liczy i mierzy czas lepiej od nas29.

6. Analogia, której użył, pozwoliła Descartes’owi ustalić różnicę 
między człowiekiem a zwierzęciem: człowiek działa za pomocą ro-
zumu, zwierzę tylko przez odpowiedni układ organów, albo – jak 
później mówi – za pomocą instynktu. „Wiem, że zwierzęta wiele 
rzeczy lepiej czynią od nas, lecz nie dziwię się temu, bo to właśnie 
służy jako dowód, że działają z natury i przez popęd, jak zegar, któ-
ry lepiej wskazuje godziny, aniżeli nasz rozum nas tego uczy. Bez 
wątpienia jaskółki działają jak zegary, przylatując na wiosnę. Tejże 
samej natury są wszystkie działania pszczół, oraz porządek, który 
utrzymują żurawie w locie i ten, który małpy zachowują w swych 
walkach, o ile się opowiadania o tym przyjmie za prawdziwe, jako 
też instynkt grzebania (małp) martwych nie jest bardziej zadziwia-
jący jak u psów i kotów, które rozgrzebują ziemię, aby zakopać swe 
odchody, chociaż nigdy tego (istotnie) nie dokonują. (Wszystko) to 
wskazuje, że zwierzęta działają instynktownie, wcale przy tym nie 
myśląc30. Natura, czyli instynkt – oto czynnik, za pomocą którego 
Descartes wyjaśnia wszelkie działanie zwierzęce. Życie psychiczne 
zwierząt da się sprowadzić do gry instynktów.

28 „Ne peuvent parler ainsi que nous, c’est àdire en tesmoignant qu’ils pensent 
ce qu’ils dissent”. Ibidem.

29 Discours, V, 55–9; t. VI.
30 Corresp., t. IV, 575–6 (z roku 1646).
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Instynktowe działanie znaczy (jak wskazuje przytoczony ustęp): 
1) bez rozumu, 2) bez woli, 3) bez świadomości.

Instynktowe działanie przeciwstawione jest rozumowemu, które 
poznajemy dwojakim sposobem: 1) za pomocą mowy (we właści-
wym znaczeniu) i 2) za pomocą orientacji w czynnościach. Są to – 
jak już wiemy – dwa najlepsze kryteria do odróżnienia człowieka od 
maszyny, a tym samym od zwierzęcia.

Instynktowemu działaniu przeciwstawia się obecność wolnej 
woli. Zwierzęta nie posiadają władzy wyboru, nie umieją stwarzać 
celowo – a więc z własnej „woli” – nowych warunków. Zdobywają je 
dzięki przypadkowi; nie zdradzają inicjatywy, zachowują się czysto 
biernie; czynności ich są zdeterminowane31.

Instynktowe działanie jest nieświadome: „ce qui montre, qu’ils 
ne les font que par instinct et sans y penser”32, powiada Descartes, 
zaś pojęcie myślenia jest u Descartes’a identyczne z pojęciem świa-
domości33.

Działania zwierzęce, jako dokonywane bez rozumu, bez woli, 
bez świadomości, dadzą się rozłożyć na odruchy, a ponieważ są in-
stynktowe, więc możemy powiedzieć, że instynktowe działanie jest 
odruchowe, a zwierzę to maszyna odruchowa (refl eksyjna).

7. Zdawałoby się, że Descartes na tym zakończy swoje rozważa-
nia nad psychiką zwierzęcą. W myśl swych założeń doszedł najpierw 
do pojęcia, że zwierzę jest maszyną, a następnie, krocząc dalej po tej 
drodze, dochodzi do skrajnie mechanistycznego poglądu, że zwierzę 
jest nie tylko maszyną, ale maszyną refl eksyjną. Wszystkie czyn-
ności fi zyczne i „psychiczne” dadzą się u zwierzęcia bez reszty wy-
jaśnić za pomocą reguł mechaniki, „Objaśniam wszystko, co u nich 
(zwierząt) nazywam naturalnymi dążnościami lub skłonnościami, 
tylko za pomocą reguł mechaniki”34.

31 Corresp., t. IV, 117 (z roku 1644).
32 Corresp., r. IV, 576 (z roku 1646).
33 Princ., I, t. VIII (Resp., II, t. VII, 16).
34 „J’explique tout ce que nous appelons en eux appétits naturels ou 

inclinations, par les seules règles des méchaniques” (Corresp., III, 213, 1640 r.).
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To pewne i niezachwiane zapatrywanie Descartes’a, oparte na 
założeniach metafi zycznych, uległo jednak zmianom. Descartes wi-
docznie sam nie był zadowolony ze swego poglądu na duszę zwie-
rzęcą, mimo że był on tak konsekwentnym i logicznym wynikiem 
jego zasad. Sprawa świadomości u zwierząt, którą powinien był ka-
tegorycznie odrzucić, zajmuje go nadal bardzo żywo. Poprzednio, 
jak widzieliśmy, był zdania, że nie może być mowy o świadomości 
u zwierząt. Że zwierzęta nie posiadają świadomości „to nie tylko – 
słowa Descartes’a – twierdziłem, lecz dowiodłem za pomocą najsil-
niejszych argumentów, których nikt dotychczas nie obalił”35.

Czczym frazesem jest twierdzenie, jakoby pies wiedział, że biega, 
bo tego nie uda się dowieść nigdy. Gdybyśmy założyli, że działanie 
świadome nie różni się od ruchów cielesnych, to postępując konse-
kwentnie, musielibyśmy je też przypisać zwierzętom, bo i one mają 
ruchy cielesne podobnie jak my. Następnie moglibyśmy twierdzenie 
nasze dalej posunąć i powiedzieć, że jeżeli zwierzęta mają świado-
mość tak jak my (bo istota jest ta sama, a różnica jest tylko w stop-
niu), to i dusza ich równa jest naszej. Do tego błędnego wnios ku 
dochodzimy z powodu błędnego założenia, tłumacząc czynności 
świadome ruchami cielesnymi. Jasne i dowiedzione jest, że zwierzę-
ta nie mają świadomości36.

Takie jest zapatrywanie Descartes’a na problem świadomości 
u zwierząt aż do roku 1646, tj. w okresie „maszyny refl eksyjnej”. Tym 
ciekawsze są dla nas słowa, w jakich Descartes później wypowiada 
się w tej sprawie. W liście do Newcastle (z 23 listopada 1646 r.) pi-
sze: „Można powiedzieć, że chociaż zwierzęta nie spełniają żadnej 
takiej czynności, która by nas upewniała, że myślą, to jednak wobec 
tego, że organa ich ciała nie bardzo się różnią od naszych, można 
przypuścić, że jakieś myślenie jest z tymi organami związane”37. 
Zdanie to wyraża więc przypuszczenie, że stany świadomości może 

35 „Non modo dixi, ut hic assumittur, sed etiam fi rmissimis rationibus, et quae 
a nemine hactenus fuerunt refutatae, probaui” (Resp., VI, t. VII, 426).

36 Resp., VI, t. VII, 427.
37 „On peut seulement dire que, bien que les bêtes ne fassent aucune action 

qui nous assure qu’elles pensent, toutesfois, à cause que les organes de leurs corps 
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prze cież u zwierząt istnieją. Dotychczas sprzeciwiał się ostro wszel-
kim tego rodzaju przypuszczeniom (przy wyjaśnianiu czynności 
u zwierząt), uważając je za bezpłodne, zbyteczne i nie prowadzące 
do celu. Próba wprowadzenia jakiegokolwiek stopnia świadomości 
czy myślenia świadczy, że dotychczasowy pogląd Descartes’owi sa-
memu wydał się niewystarczającym. Za świadomością u zwierząt 
przemawia daleko idące podobieństwo między naszymi a zwierzę-
cymi czynnościami i organami – przeciwko niej przemawia obawa 
przed następstwami, jakie by wynikły z przyjęcia istnienia świado-
mości; w dalszym ciągu listu mówi mianowicie; „Gdyby myślały 
jak my, to miałyby również jak my nieśmiertelną duszę, to jednak 
nie jest prawdopodobne38, gdyż nie ma powodu przyjmować 
ją u jednych, nie przyjmując u wszystkich, atoli istnieje zbyt wie-
le (zwierząt) niedoskonałych, jak rozgwiazdy, gąbki itd., by można 
było takie założenie uważać za słuszne”. To zdanie nie przekre-
śla poprzedniego przypuszczenia. Przeciwnie, świadczy o tym, 
że Descartes skłonny by był przypisać wyższym zwierzętom pewien 
stopień świadomości (quelque pensée). Ton pewności, apodyktycz-
ności w wypowiadaniu zapatrywania na duszę zwierzęcą wyraźnie 
słabnie. Jeszcze silniej potwierdzają to słowa, które Descartes napi-
sał w liście do Morusa w roku 1649: „Chociaż uważam to za pewnik, 
że nie można dowieść, jakoby zwierzęta posiadały świadomość, to 
nie widzę, iżby można było wykazać, że w ogólności nie mają (świa-
domości), bo ludzki rozum nie przenika ich serc”39.

Wystarczy przypomnieć na tym miejscu raz jeszcze cytowane 
zdanie z roku 1641 („że nie ma świadomości u zwierząt, to nie tylko 
twierdziłem, lecz za pomocą, najsilniejszych argumentów dowiod-
łem”), aby uwydatnić ogromną zmianę, jaka zaszła widocznie w za-
patrywaniach Descartes’a.

ne sont pas fort différents de nôtres, on peut conjecturer qu’il y a quelque pensée 
jointe à ces organes” (Corresp., t. IV, 576).

38 Podkreślone przez nas.
39 „Quamuis autem pro demonstrato habeam, probari non posse aliquam esse 

in brutis cogitationem, non ideo puto posse demonstrari nullam esse, quia mens 
humana illorum corda non peruadit” (Corresp., t. V, 276).
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Refl eksja i oczywistość spostrzeżeń zachwiały czysto dogmatycz-
ne stanowisko metafi zyczne i przesuwają myśl Descartes’a na grunt 
krytyczno-poznawczy.

Zapatrywanie, że nie możemy wykazać braku świadomości 
u zwierząt, jest ze stanowiska poznawczego zupełnie słuszne. Do 
tego przekonania doszedł Descartes przypuszczalnie dzięki głęb-
szym studiom nad fi zjologią i psychologią, a zwłaszcza po specjal-
nym zajęciu się przejawami świadomości u zwierząt.

8. Nas jednak interesuje tu co innego. Przypuszczenie, że zwie-
rzęta mogą być mimo wszystko uposażone w świadomość, a nawet 
twierdzenie, że nie można co do nich udowodnić braku świadomo-
ści, jest błędem niekonsekwencji, popełnionym wobec założeń me-
tafi zycznych. Założenia te mówią, że zwierzę, jako res extensa, nie 
może posiadać świadomości, która jest atrybutem rei cogitantis. 
Ponieważ res extensa i res cogitans ontologicznie i toto genere od 
siebie się różnią, nie mogą też posiadać tych samych właściwości, 
a zwłaszcza tego samego atrybutu, który stanowi nota essentialis 
substancji. Konsekwentnym wobec swych założeń był Descartes 
aż do roku 1646, kiedy zwierzę uważał za maszynę refl eksyjną, nie 
przypisując mu żadnych własności psychicznych. Zasady metafi zy-
ki domagają się wniosku: zwierzę jest pozbawione duszy, jest au-
tomatem. Konstruując swój pogląd na psychologię zwierzęcą, wy-
szedł Descartes z takiego założenia i starał się utrzymać przy tym 
poglądzie, stąd także zbudował teorię maszyny refl eksyjnej. Na razie 
wszystkie funkcje zmysłowe z łatwością zdawały mu się wyjaśniać 
teorię maszyny refl eksyjnej. Zatrzymał się przy antropomorfi cznej 
sprawie świadomości u zwierząt; postępując w myśl zasad, wypo-
wiadał się za brakiem świadomości. Obecnie, po głębszych studiach 
nad fi zjologią i psychologią, gdy przystąpił do zagadnienia świa-
domości i stanął na gruncie teoretyczno-poznawczym, okazało się 
wszakże, że teoria maszyny refl eksyjnej jest niewystarczająca. Ta 
zmiana zapatrywania pociągnęła za sobą niekonsekwencje.

9. Zgodzimy się więc na to, że Descartes popełnił błąd ze względu 
na założenia; abstrahując zaś od metafi zyki, a stanąwszy na gruncie 
poznawczym, musimy przyznać, że raczej jego późniejsze przypusz-
czenia co do świadomości zwierzęcej były uzasadnione, a założenia 
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metafi zyczne chybione. Dzisiejsi psychologowie porównawczy stoją 
niejednokrotnie na tym samem stanowisku co Descartes w ostatnim 
okresie, o ile utrzymują, że istnienia świadomości u zwierząt nie da 
się dowieść bezpośrednio.

Dla przykładu przytoczę tu zdanie O. Zur Strassena*: „Co się ty-
czy uczuć i treści świadomości, to przekonaliśmy się, że dotychczas 
nic pewnego o tym nie wiemy, a nawet nie możemy tu tworzyć praw-
dopodobnych przypuszczeń, tym mniej, im dalej od nas stoi jakiś 
rodzaj zwierzęcia; dlatego to wskazana jest w tym względzie wielka 
ostrożność”40. Godzimy się na to, że świadomości u zwierząt nie da 
się dowieść. Słuszne więc jest stanowisko nowej szkoły fi zjologów 
i psychologów jak Beera, Bethego**, Uexkülla***, H.E. Zieglera****, 
którzy eliminują zupełnie z nauk biologicznych problem świadomo-
ści. „Pojęcie świadomości okazuje się w psychologii porównawczej 
zupełnie bezwartościowe; kto może wiedzieć, kiedy pies, jaszczur-
ka, ryba, chrząszcz lub dżdżownica wykonują czynności ze świado-
mością albo nieświadomie?”, mówi Ziegler41. Na takim samym sta-
nowisku stoją badacze amerykańscy z Jeimingsem na czele, którzy 
nawet usuwają nazwę zoopsychologii, dając na jej miejsce termin 
„animal behavior”, czemu odpowiada francuskie „comportement 
des animaux”. Nauka o zachowaniu się zwierząt pozostawia kwestię 
świadomości na uboczu; wychodzi bowiem z założenia, że w celu 
poznania obiektywnych przejawów u zwierząt nie trzeba wprowa-
dzać elementów o charakterze subiektywnym, jak świadomość.

Różni autorowie usiłowali podać obiektywne kryterium ustale-
nia świadomości u zwierząt. Aby wykazać, że wszelkie próby pod-

* Otto zur Strassen (1869–1961), niemiecki zoolog, profesor uniwersytetu we 
Frankfurcie nad Menem.

40 Przedmowa do nowego wydania Brehma Tierleben, 1919 r., s. IX.
** Albrecht Bethe (1872–1954), pochodzący ze Szczecina niemiecki fi zjolog.
*** Jakob von Uexküll (1864–1944), niemiecki biolog zajmujący się badaniem 

zachowań zwierząt, autor książki Świat ludzi i świat zwierząt.
**** Henrich Ziegler (1858–1925), niemiecki zoolog, profesor uniwersytetu 

w Jenie.
41 Über den Begriff des Instincts; Verhandl. der deutschen zoll. Gesellschaft, 

1899 r., s. 123.

Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim



99

jęte dotąd w tym kierunku były bezskuteczne, przytoczymy tu jesz-
cze wyniki niektórych autorów. Dla Bethego jest owym kryterium 
zdolność uczenia się, dla Loeba* – pamięć asocjacyjna, dla Lukasa 
– konieczność przyjęcia świadomości przy wyjaśnieniu objawów ży-
ciowych. Na problematyczność powyższych kryteriów wskazywałaby 
ich mnogość i rozbieżność autorów przy rozstrzyganiu pytania, któ-
rym zwierzętom należy świadomość przypisać, a którym odmówić. 
Tak np. Bethe odmawia świadomości pszczołom, mrówkom, w ogó-
le bezkręgowym, uważając, że życie psychiczne zaczyna się dopie-
ro u kręgowców42. Loeb na podstawie swego kryterium dochodzi 
do wniosku, że niektóre ryby i żaby posiadają świadomość, inne są 
jej pozbawione43. Lukas wychodzi z założenia, że nie można ustalić 
żadnych kryteriów w kwestii świadomości zwierzęcej, że natomiast 
będzie można znaleźć i określić środki poznawcze, które pozwo-
lą ustalić udział świadomości w aktach życiowych zwierząt. Takim 
środkiem poznawczym jest właśnie moment teleologiczny, który 
wchodzi w rachubę przy badaniu biologicznego znaczenia świado-
mości u zwierząt. Począwszy od najniższych, przechodzi Lukas do 
coraz to wyższych grup zwierzęcych, pytając wszędzie, czy świado-
mość może mieć w danych warunkach organizacji i ośrodka jakieś 
znaczenie. Dochodzi do wniosku, że aż do stułbi potrafi my sobie wy-
jaśnić wszystkie objawy życiowe bez udziału świadomości, podczas 
gdy od stułbi wzwyż wprowadzenie elementu świadomości staje się 
konieczne; wniosek – zdaniem mym – nieuzasadniony44.

Wymienione tu przykłady z piśmiennictwa doby bieżącej dosta-
tecznie nas przekonywają o tym, że nie posiadamy po dziś dzień 
kryterium dla ustalenia świadomości u zwierząt. Dotychczasowe 
próby zawiodły i nie posunęły o wiele naprzód sprawy, która była 
przedmiotem wątpliwości ostatnich lat Descartes’a.

* Jaques Loeb (1859–1924), amerykański biolog pochodzenia niemieckiego, 
nominowany do Nagrody Nobla za badania z zakresu fi zjologii medycyny w 1909 r.

42 Dürfen wir Ameisen u. Bienen psychische Qualitäten zuschreiben?, „Archiv 
für die gesamte Physiologie” 1897/88.

43 Wstęp do fi zjologii i psychologii porównawczej, przekład z r. 1906, s. 174.
44 Psychologie der niedersten Tiere, 1907.
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Daniela Gromska (1889–1973) pochodziła z zamożnej inteli-
genckiej rodziny żydowskiej osiadłej we Lwowie. Jej ojciec Juliusz 
Tenner był lektorem na Uniwersytecie Lwowskim oraz dyrektorem 
zakładu ubezpieczeń*. Daniela Tennerówna studiowała fi lozofi ę oraz 
fi lologię klasyczną na Uniwersytecie Lwowskim oraz na Uniwersy-
tecie Wiedeńskim (przeniesienie studiów fi lozofi czno-fi lologicznych 
do Wiednia związane było z wybuchem I wojny światowej). W maju 
1914 roku (a więc jeszcze przed wojną, która wybuchła w lipcu tego 
roku) zdała rygorozum z fi lozofi i ścisłej, ale uzyskała stopień dok-
tora fi lozofi i dopiero w 1916 roku na podstawie rozprawy celująco 
ocenionej przez Kazimierza Twardowskiego pt. Ze studiów nad 
teorią sądu. Współczesne teorie sądu zwłaszcza u logików pol-
skich**. W 1915 roku zdała celująco rygorozum z fi lologii klasycznej 
na Uniwersytecie Wiedeńskim***. W 1916 roku poślubiła Edmunda 
Gromskiego – prawnika i również jak Daniela studenta Kazimierza 
Twardowskiego. Następnie w roku 1918 rozpoczęła pracę jako asy-
stentka Kazimierza Twardowskiego w Seminarium Filozofi cznym 
na Wydziale Filozofi cznym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we 
Lwowie. Stanowisko to zajmowała do roku 1923. Daniela Gromska 
była najbliższą współpracownicą Kazimierza Twardowskiego i jed-
ną z najbardziej znaczących postaci życia fi lozofi cznego we Lwowie 
oraz szkoły lwowsko-warszawskiej. Zajmowała stanowisko sekretar-
ki w Polskim Towarzystwie Filozofi cznym. Była również redaktorką 
„Ruchu Filozofi cznego” – czasopisma założonego przez Twardow-
skiego. W 1939 roku opublikowała szczegółową bibliografi ę prac 
swojego mistrza.

Wybuch II wojny światowej i jego następstwa były szczególnie 
trudne dla Gromskiej jako Żydówki, która ukrywała się wraz z mę-
żem pod przybranym nazwiskiem. W 1945 roku Gromscy osiedlili się 
w Krakowie, gdzie pozostali aż do śmierci. Daniela pracowała w wy-

* Por. Karta wpisowa Danieli Tennerówny do użytku dziekanatu – rok 
akademicki 1911/12: DALO – 26, 15, 634.

** Por. Księga rygorozalna 1909–1916, DALO – 26, 15, 727.
*** Por. ibidem.
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dawnictwach: Czytelniku, PIW-ie i w Bibliotece Klasyków Filozofi i. 
Kontakt z ostatnią z tych instytucji okazał się dla niej szczególnie 
ważny, ponieważ tutaj ukazało się w 1956 roku jej tłumaczenie Etyki 
nikomachejskiej. Dzięki namowom Ireny Krońskiej Daniela podjęła 
się również tłumaczenia Metafi zyki Arystotelesa, ale nie ukończyła 
jej. Przekład dwóch ksiąg A i B wraz z komentarzami i erudycyjnymi 
przypisami znajduje się w Archiwum UJ*.

W 1957 roku z inicjatywy Ingardena Gromska rozpoczęła pracę 
naukowo-dydaktyczną w Katedrze Historii Filozofi i na UJ. Dzięki 
tej posadzie uzyskała profesurę nadzwyczajną (bez habilitacji). Wy-
kłady do jej kursów stanowią również (razem z niepublikowanymi 
tłumaczeniami i korespondencją) część jej spuścizny w Archiwum 
UJ**. Na emeryturę przeszła w roku 1960. Był to dla niej trudny czas, 
ponieważ w tym samym roku zmarł jej mąż Edmund. Samotność 
jej nie służyła i depresję próbowała leczyć pracą nad Arystotelesem 
i Teofrastem.

Daniela prowadziła korespondencję z innymi przedstawiciela-
mi szkoły lwowsko-warszawskiej, próbując ocalić coś ze świetno-
ści fi lozofi i polskiej czasów przedwojennych. W niniejszej antologii 
prezentujemy obszerny fragment korespondencji z Tadeuszem Ko-
tarbińskim (1886–1981), który studiował fi lozofi ę u Twardowskie-
go w podobnym co Daniela okresie. Prezentowane listy znajdują się 
w Archiwum Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN oraz PTF 
w Warszawie pod sygnaturą: Rps U 598.1, tom XI spuścizny Janiny 
i Tadeusza Kotarbińskich.

Blok korespondencji rozpoczyna osobisty list z września 1951 
roku, który przywołuje tragizm okupacji hitlerowskiej, a także od-
słania stopień zażyłości pomiędzy Danielą a Tadeuszem. Nie jest 

* Por. Spuścizna Danieli Gromskiej w AUJ: S 109/9, cz. 1 – Metafi zyka 
Arystotelesa, Księga A i B: przekład, komentarz i korespondencja z Redakcją BKF 
(maszynopis); S 109/9 cz. 2 – rękopis.

**  Spuścizna Danieli Gromskiej w AUJ: Spuścizna: S 109/110: opracowanie 
wykładów z fi lozofi i nowożytnej. Gromska bazowała na Historii fi lozofi i Tatar-
kiewicza i uzupełniała ją własnymi opracowanymi problemami w maszynopisie, 
na przykład opracowała humanizm, fi lozofi ę Jeremy’ego Benthama. Uzupełniała 
bibliografi ę ręcznie.
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wykluczone, że wzmiankowany pierścionek jest świadectwem daw-
nej, bardzo bliskiej relacji, jaka łączyła korespondentów. Tak intym-
ny ton pojawia się rzadko w listach Danieli, która często retorycznie 
chowa się za wyrazami skromności i uległości w stosunku do Tadeu-
sza. Być może był to rodzaj strategii, jaką przybrała Daniela, będąca 
mistrzynią dyplomacji, dla przeforsowania swoich racji i poglądów. 
Korespondencja odsłania przede wszystkim realia pracy intelek-
tualnej w PRL, gdzie proces wydawniczy był nadzorowany przez 
cenzurę. Początek lat pięćdziesiątych jest gorącym okresem, kiedy 
Daniela przygotowuje ostatecznie do druku Etykę nikomachejską 
i podejmuje się tłumaczenia Metafi zyki. Listy rzucają światło na jej 
warsztat, sprawy organizacyjne oraz kulisy jej kariery w rozmaitych 
wydawnictwach. Daniela Gromska przedstawia się również jako mi-
łośniczka polszczyzny i znawczyni rozmaitych jej odcieni, czym ob-
fi cie dzieli się ze swoim rozmówcą. Ton listów jest melancholijny, 
osnuty mgiełką nostalgii za czymś utraconym i nigdy wprost niewy-
powiedzianym. Daniela na każdym kroku: i w niezwykle wysokich 
wymaganiach stawianych sobie, i w sposobie pisania, subtelnym 
i nakierowanym na odczucia adresata, jest przedstawicielką przed-
wojennego świata polskiej fi lozofi i, który przeminął.
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Daniela Gromska

Korespondencja z Tadeuszem
Kotarbińskim (lata 1951–1963)

Kraków, 3 IX 51

Kochany Tadeuszu,

Twój list z 25 lipca, pisany z Polanicy, sprawił mi, sprawił nam wiel-
ką radość – jako dowód pamięci i dobrych uczuć, które tak wysoko 
sobie cenimy. Ale radość nasza zmącona jest poważnie treścią tego, 
co piszesz. Nie umiem znaleźć słów dość wymownych, dość przeko-
nywających, by wybić Ci z głowy urojenia i płody chorobliwego prze-
czulenia, które przed nami roztaczasz. Jesteśmy niepocieszeni, że 
tak błaha sprawa jak utrata przedmiotu materialnego może zabierać 
tyle miejsca w tak cennej jak Twoja świadomości i że mimo i wbrew 
naszej woli jesteśmy tego sprawcami. Przecież nie mogłeś, nie po-
winieneś był, nie wolno Ci było inaczej postąpić – w chwili kiedy 
Tobie i Twoim najbliższym groziło najwyższe niebezpieczeństwo. 
Nikt nie może zrozumieć tego lepiej niż my, którzy zaproszeni przez 
Gestapo do złożenia mu wizyty w jego siedzibie i uciekając skutkiem 
tego z domu w podziemie, zostawiliśmy podobne jak ów pierścionek 
przedmioty bądź w safe’ie* domowym, bądź zakopane czy zamuro-
wane w piwnicy. A przecież nikt nie nazwie tego opieszałością czy 
niedostateczną dbałością o własne dobro. Jest to po prostu normal-
ny odruch człowieka znajdującego się w niebezpieczeństwie, odruch 

* Pisownia oryginalna. Chodzi o sejf.
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u Ciebie dużo bardziej uzasadniony niż u nas, którzy mieliśmy kilka 
godzin czasu na opuszczenie domu. Błagam Cię, Tadziu, pozbądź się 
tych niepotrzebnych przerostów wrażliwości, które nie tylko Tobie 
ciążą, ale i w nas bolesne budzą wątpliwości. Bo czyż ma się prawo 
obarczać tego rodzaju prośbą przyjaciela, jeśli może on potem przy-
kładać do swych zobowiązań tak bezlitosną i nieubłaganą miarę? 
I czy nie należało się z góry zastrzec przeciwko takiej możliwości?

W sprawach Biblioteki Klasyków Filozofi i od dawna już prag-
nę z Tobą porozmawiać, dlatego podwójnie mnie uradowała wia-
domość, otrzymana od Ingardena, że będziesz 9 bm. w Krakowie 
i gorąco proszę Cię o skomunikowanie się z nami. Wiem, że masz 
w godzinach przedpołudniowych zobaczyć się z profesorem H. Będę 
od drugiej czekała Twego telefonu (mój numer 55005) lub Ciebie, 
we własnej osobie.

W nadziei bliskiego zobaczenia się łączę najlepsze wyrazy dla 
obojga Państwa, w imieniu Edmunda i własnym

DG.

1 XI 51

Kochany Tadziu!

Twój pobyt w Krakowie pozostawił nam uczucie dużego niedosytu – 
jaka szkoda, że tak krótko Cię widzieliśmy!

Rozważyłam dobrze Twoje słowa. Nie wiem, czy istotnie powin-
nam tłumaczyć Metafi zykę (bo nie wiem przede wszystkim, czy 
przetłumaczę ją dobrze), ale skoro jesteś tego zdania – spróbuję... 
Równocześnie piszę o tym ofi cjalnie do Komitetu* na ręce p. Kroń-
skiej, która zwróciła się do mnie z ponowną propozycją.

Ciągnie mnie jednak w dalszym ciągu do Diderota lub tp. i przy-
chodzi mi na myśl, czy nie można by połączyć przyjemnego z poży-

* Chodzi o Komitet Redakcyjny Biblioteki Klasyków Filozofi i.
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tecznym? Tłumaczenie Metafi zyki jest pracą wymagającą dużo prze-
strzeni i czasu, komentarzy, słowników, literatury przedmiotu itd. 
Nie zawsze i nie wszędzie można pracę taką uprawiać. Mam dużo 
godzin i kwadransów – w pociągu, w poczekalni lekarza, u fryzjera, 
bawiąc na urlopie lub służbowo w Warszawie, a często i w domu – 
kiedy nie mogę mieć do dyspozycji potrzebnego aparatu Arystotele-
sowskiego, mogę jednak – i pragnę – coś robić.

Tłumaczenie jakiegoś osiemnastowiecznego Francuza, nie na-
stręczające żadnych trudności językowych i nie wymagające – przy-
najmniej przy pierwszym szkicowaniu – żadnych pomocy, wypeł-
niłoby mi znakomicie owe puste godziny, których ze względu na 
higienę psychiczną unikam jak mogę. Może więc byłoby rzeczą moż-
liwą, by prof. Elzenberg powierzył mi jakąś niedużą rzecz z tego za-
kresu do przetłumaczenia? Wolałabym to znacznie niż prace poza-
służbowe, zlecane mi obecnie przez „Czytelnika”. Byłabym Ci bardzo 
wdzięczna za słówko odpowiedzi w tej sprawie.

Czy pani Nina* będzie w Krakowie u dra Obtułowicza? Jeśli tak, 
polecamy się gorąco Jej pamięci!

Najlepsze wyrazy dla Państwa obojga od Edmunda i ode mnie – 
nie gniewaj się, że Cię molestują!

Daniela

9 III 53

Kochany Tadziu,

dzięki za list z 25 II. Zmartwiły mnie zawarte w nim wiadomości 
o ocenie, jakiej doznają wysiłki ludzi kompetentnych w fi lozofi i ze 
strony laików, działających w złej wierze – zmartwiły, ale nie zdzi-
wiły…

* Janina Kotarbińska (1901–1997), fi lozofka, żona Tadeusza Kotarbińskiego.
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Także to, co piszesz o pani Annie P., niewesołe. Rozglądałam się 
w związku z tym w krakowskiej sytuacji wydawniczej: niestety, nowe 
wydawnictwo, które tu powstało, PWL*, ma orientację  wyłącznie 
jednostronną, zajmuje się tylko oryginalną twórczością regionalną – 
żadnych przekładów. Nie mówiąc już o innych jednostronnościach… 
Wszystkie stanowiska obsadzone są zupełnie młodymi ludźmi, 
o specyfi cznych kwalifi kacjach; mają pokazać, co potrafi ą. Nie mają 
jak dotąd lokalu, ale mimo to nie chcieli naszego: nasi władcy chcie-
li im go odstąpić, ale ze wszystkimi duszami – tych zaś nie chcia-
no. Nie doszła więc do skutku fuzja, w następstwie czego krakowska 
placówka redakcyjna mojej instytucji doznaje likwidacji z wiosną br. 
Muszę sobie na nowo – w moim wieku! – organizować życie, co za-
biera mi sporo czasu i wysiłku nerwowego.

Jest to jedna z przyczyn uzasadniających to, co piszę niżej. Drugą 
jest niezwykły optymizm, którego korzenie tkwią jednak w pesymi-
zmie i który pozwolił mi prosić Cię o łaskawą ocenę próbki mego 
przekładu Metafi zyki Arystotelesa w terminie określonym jako ko-
niec marca. Tłumaczę się jaśniej: od października 1950 mój prze-
kład Etyki nikomachejskiej leżał kolejno w PAU, w cenzurze, a na 
koniec – najdłużej, bo przeszło półtora roku w drukarni. Traktowa-
łam sprawę tę jako nie tylko incertam quando, ale nawet jako incer-
tam an** i dlatego sądziłam, rozmawiając z Tobą 11 XII 52, że mając 
z górą trzy miesiące czasu, zdołam wykończyć, choćby prowizorycz-
nie, dwie księgi Metafi zyki na koniec marca. Tymczasem w pierw-
szych dniach stycznia spadły na mnie korekty Etyki, prawie całej 
jednocześnie i z zagrożeniem rozebrania składu, jeśli nie dotrzy-
mam bardzo skąpo odmierzonego mi terminu korekty „autorskiej”. 
Otóż terminu nie dotrzymałam, ale muszę cały swój wolny czas – 
a mam go bardzo niewiele – poświęcić tej zgoła niemiłej robocie, 
która po tylu latach sprawia mi dość znaczne trudności: straciłam 
kontakt z tą problematyką, z drugiej zaś strony dojrzały we mnie 

* Chodzi o Wydawnictwo Literackie, które powstało w 1953 roku.
** Tzn. Gromska nie tylko nie wiedziała, kiedy książka wyjdzie (incertam 

quando), ale również, czy w ogóle się ukaże (incertam an).
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pewne nowe punkty widzenia, formalne (pod wpływem mej pracy 
zawodowej) i merytoryczne (pod wpływem lektury Metafi zyki). Jed-
nym słowem, pragnę niejedno zmienić, co przyczynia się oczywiście 
do zwolnienia tempa pracy.

Dlatego muszę cię bardzo a bardzo przeprosić i z niemałym bó-
lem zakomunikować, że nie dotrzymam uzgodnionego z Tobą termi-
nu. Nauczona doświadczeniem, nie śmiem Cię nawet prosić o inny 
termin. Kiedy będę już gotowa lub prawie gotowa z ową próbką, 
wrócę do tej sprawy i wówczas – o ile będziesz jeszcze skłonny do 
tego poświęcenia – zastosuję się do Twoich możliwości.

Rzecz jasna, że sprawa zniżki godzin mych zajęć zawodowych, 
o którą miałabym ewentualnie starać się za pośrednictwem Biblio-
teki Klasyków Filozofi i, jest, z obu wyłuszczonych powyżej przyczyn 
mego spóźnienia się, chwilowo nieaktualna.

Raz jeszcze bardzo Cię przepraszam za zwichnięcie Twego har-
monogramu i łączę najlepsze wyrazy dla Pani Niny i dla Ciebie od 
nas obojga

Dania

Kraków, 28 III 53

Kochany Tadziu,

Tym razem zwłoka w odpowiedzi na Twój tak miły list z 18 bm. nie 
płynie z wrodzonej opieszałości w pisaniu: list ten wywołał we mnie 
tyle sprzecznych uczuć i myśli, że trzeba mi było kilku dni, by jako 
tako z nimi się uporać.

Niezupełnie mi się to udało i do tej chwili nie umiem odpowie-
dzieć jednoznacznie „tak” lub „nie” na Twą, jakże ponętną! dla mnie 
propozycję, za którą bardzo Ci jestem wdzięczna.

Sprawa kryje w sobie niemałą ilość niewiadomych, z których nie-
które są niewiadomymi tylko dla mnie, ty zaś prawdopodobnie po-
trafi sz usunąć związane z nimi wątpliwości; z innymi rzecz ma się 
odwrotnie. W rezultacie widzę różne aspekty tej sprawy, których nie 



umiem powiązać w organiczną całość. Dlatego odpowiedź swoją ujmę 
w szereg punktów, których wzajemna współzależność nie dość jasno 
wystąpi, bo sama nie bardzo zdaję sobie z niej sprawę. A zatem:

1. Stan faktyczny. O likwidacji krakowskiej placówki „Czytel-
nika” powiadomiona zostałam przez tutejszą placówkę Pań-
stwowego Wydawnictwa Naukowego, które mnie zaprosiło do 
współpracy, zanim „Czytelnik” poinformował mnie o rozwią-
zaniu ze mną umowy. Uchyliwszy dwie inne możliwości, które 
się później wyłoniły, związałam się z PWN i mam tam przejść 
z dniem 1 czerwca lub 1 lipca br., zatrzymując dotychczasowe 
moje zaszeregowanie (redaktor działu) i uposażenie. Przyszłe 
jednak moje funkcje nie są jeszcze całkowicie ustalone; wspo-
minano mi o redakcji działu fi lologii polskiej (ze względu na 
rozkwit tej nauki w Krakowie).

2. Perspektywa związania mej pracy zawodowej z zaintereso-
waniami fi lozofi cznymi jest dla mnie bardzo nęcąca – równie 
nęcąca jak perspektywa pracy w instytucji, na której czele Ty 
właśnie stoisz.

3. Praca taka musiałaby być pracą etatową, a to z wielu przyczyn 
zarówno zewnętrznych (prawo do własnego pokoju i w ogóle 
do życia), jak też wewnętrznych: wzgląd na higienę psychicz-
ną, której nakazem jest dla mnie pewien przymus.

Wszystko, co dotychczas powiedziałam, fi guruje na koncie plu-
sów, są jednak niestety także poważne minusy.

4. Jak Ci o tym wspominałam w grudniu ub.r. w Warszawie 
marzeniem moim jest uzyskanie dzięki pomocy BKF zniżki 
godzin pracy zawodowej, a to dla tłumaczenia Arystotelesa. 
Gdyby nawet moje przekładanie Metafi zyki okazało się niedo-
stateczną podstawą do takiej interwencji BKF, to jednak nie 
zarzuciłabym tej ulubionej myśli i dążyłabym do jej realizacji 
na innej podstawie. Krótko mówiąc: to właśnie, co robię po 
godzinach urzędowych, jest sprawą, na której mi najwięcej 
zależy i dla której gotowa jestem różne ponieść ofi ary. Otóż 
może się mylę, ale widzę kolizję między tym moim najgoręt-
szym życzeniem a ewentualnym moim charakterem stałego 
współpracownika BKF. Obawiam się, że Komitet ten nie przy-
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łożyłby ręki do zniżki godzin dla stałego swego funkcjonariu-
sza, bo byłoby to sprzeczne z interesem tej instytucji.

5. Sprawy drażliwe, o których niechętnie piszę, ale trzeba: Życz-
liwość, z jaką Ty odnosisz się do mojej pracy i do mojej osoby, 
nie idzie niestety w parze z podobnym ustosunkowaniem się 
innych w BKF, wielce tam potrzebnych i pożytecznych osób. 
Doświadczenie życiowe poucza mnie, że im mniej uzasadnio-
na jest taka niechęć, tym trudniej jest zmusić ją do milczenia. 
W tym stanie rzeczy pragnęłabym za wszelką cenę uniknąć 
ewentualnego podporządkowania mojej pracy redakcyjnej 
wspomnianym osobom. Podporządkowanie takie wytworzyło-
by łatwo atmosferę wybitnie niesprzyjającą normalnemu to-
kowi pracy.

Ale to już sprawy, które wymagałyby ustnego porozumienia się. 
Zarówno ze względu na nie, jak i ze względu na niektóre inne, po-
przednio poruszone, gotowa jestem przyjechać po świętach do War-
szawy, by z Tobą porozmawiać – o ile naturalnie po przeczytaniu 
niniejszego listu będziesz uważał sprawę za jeszcze aktualną. Możli-
we bowiem, że poznawszy moje pro i contra, będziesz uważał ją za 
nierealną. Możliwe też, że znajdziesz jakieś wyjście z tej tak pełnej 
sprzeczności sytuacji.

W każdym razie proszę Cię: 1. byś traktował szczegóły listu tego 
jako ściśle poufne; 2. byś bez porozumienia się ze mną nie poruszał 
w PWN sprawy przydziału pracy dla mnie w tej instytucji (uważam 
to za możliwe ze względu na stosunek, w jakim KBF pozostaje to 
PWN – stosunek, który nie całkiem jasno mi się przedstawia).

W sprawie p. P. rzecz jasna, że ilekroć tylko zechcesz, możesz uży-
wać mego pośrednictwa, nie uprzedzając mnie o tym i nie dziękując 
mi po dokonanym fakcie: wiem przecież, jak jesteś zajęty. Żal mi bar-
dzo, że nic dla pani P. zrobić nie umiem, ale o sprawie Jej pamiętam 
i może zdołam kiedyś stworzyć jakąś okazję, jeśli się sama nadarzy.

Od nas obojga dla pani Niny i dla Ciebie najlepsze wyrazy łączę 
i raz jeszcze Ci dziękuję za nowy dowód przyjaźni, którą tak wysoko 
cenię.

Dania
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Kraków, 14 IV 53

Kochany Tadziu!

Dzięki za list z 4 bm., który wiele mi rzeczy wyświetlił i ułatwił po-
wzięcie decyzji, co samo jest już wielkim dobrodziejstwem. Nie-
stety decyzji negatywnej, która była już zresztą przeformowana we 
wszystkich moich wątpliwościach, a i dla Ciebie nie ulegała żadnej 
kwestii, kiedy pisałeś drugi z Twych listów.

Idę jednak o krok dalej niż Ty: skoro nie mogę związać się sta-
łą współpracą z BKF, to wolę nie czynić tego też za pośrednictwem 
PWN. Ta bowiem kombinacja grozi mi utratą szansy, że BKF dopo-
może mi do zniżki godzin i umożliwi mi w ten sposób przełożenie 
Metafi zyki Arystotelesa. Tej zaś szansy nie chcę niczym osłabiać. 
Ponadto na wypadek rozejścia się mariażu BKF i PWN znalazłabym 
się znowu na rozdrożu, a może nawet w przymusowej sytuacji. Dla-
tego w rezultacie wolę w PWN objąć na razie obowiązki jak najdal-
sze od fi lozofi i, abym mogła się im, choć w części, sprzeniewierzyć 
dla fi lozofi i… i bardzo Cię proszę, aby BKF nie krzyżowała w kie-
rownictwie PWN tych moich planów. Może po ukończeniu przekła-
du Meta fi zyki sprawa wyglądać będzie nieco inaczej, a tymczasem 
skrystalizuje się stosunek BKF do PWN i do Ossolineum i będzie 
można wrócić do tego tematu, o ile będziecie jeszcze mieli na to 
ochotę…

Przyjazd mój do Warszawy stał się w tym stanie rzeczy nieak-
tualny, tym bardziej że mam ewentualnie wziąć udział w Waszym 
sympozjum arystotelicznym. Ewentualnie – bo nie wiem, czy ter-
min, który będzie ustalony przez Komitet red. BKF, da się uzgodnić 
z moimi zajęciami likwidacyjnymi w „Czytelniku”. Pani I.K.* pisała 
do mnie w tej sprawie bm. (równocześnie z Twoim listem) i przed-
stawiłam jej listownie moje odnośne możliwości.

* Irena Krońska (1915–1974), tłumaczka, fi lozofka, redaktorka, żona Tadeusza 
Krońskiego – fi lozofa. Kierowała Biblioteką Klasyków Filozofi i w PWN. Redaktorka 
m.in. Słownika fi lozofów (1966). Autorka książki o Sokratesie (1964) w słynnej 
serii „Myśli i Ludzie”.
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Nie jest więc wykluczone, że w niedługim czasie się zobaczymy. 
Pragnęłabym bardzo wrócić wtedy w rozmowie ustnej do pewnych 
spraw poruszonych w naszej korespondencji a nie bardzo się nada-
jących do tej formy przekazywania sobie myśli.

Raz jeszcze bardzo Ci dziękuję za okazaną mi życzliwość i pro-
sząc o jej zachowanie, łączę najlepsze wyrazy dla Ciebie i pani Niny 
od nas obojga

Dania

Kraków, 23 IX 55

Kochany Tadziu,

Wróciwszy przed jakimi trzema tygodniami z Polanicy, zastałam 
Twój list – a raczej List – z 13 ub.m. Wiedząc, że jesteś do 25 bm. 
poza Warszawą, dziś dopiero dziękuję Ci za to pismo, które wy-
wołało we mnie przedziwną burzę uczuć, od ekstatycznej radości 
w pierwszej chwili do krańcowego pesymizmu: pewnie list Tadzia 
ma działać jak zastrzyk znieczulający, który aplikuje się pacjento-
wi przed jakimś bardzo bolesnym zabiegiem… W dziennym świetle 
rozsądku myślę teraz, że prawda jest gdzieś pośrodku, więc że nie 
jest chyba tak źle, jak się obawiałam, znając wszystkie usterki i luki 
mojej roboty. W tym bowiem wypadku Wstęp nie zostałby przyję-
ty. Dużo jest w tych usterkach winy mojej nieudolności, ale nie mało 
przyczynił się do tego brak najpotrzebniejszej literatury. Walka 
z tym brakiem skierowała pokaźną część mojej energii w niewłaści-
we łożysko, odrywając mnie od spokojnego opracowywania zlecone-
go mi tematu. Że mimo to ocena, i to Twoja właśnie ocena wypadła 
dodatnio – jest dla mnie wielką radością, jedną z najgłębszych, jakie 
przeżyłam.

Za wszelkie Twoje uwagi szczegółowe jestem Ci nieskończenie 
wdzięczna i skwapliwie z nich skorzystam. Co do pewnych, bardzo 
nielicznych pozycji szczegółowych będę usiłowała się usprawiedli-
wiać i w tym celu pozwolę sobie przesłać Ci egzemplarz Twoich cen-
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nych Uwag z pewnymi marginaliami. Nie czynię tego jeszcze teraz, 
bo jestem chwilowo bardzo zajęta korektami tekstu Etyki i przypi-
sów do niej, a nadto pewnymi poprawkami i retuszami we Wstępie, 
które pragnę wprowadzić przed zapowiedzianą mi przez Ciebie kon-
ferencją warszawską. Oczywiście, że z wielkim zainteresowaniem 
wysłucham wszelkich uwag krytycznych i postaram się jak najwięcej 
z nich skorzystać.

Przed kilku dniami otrzymaliśmy Traktat o dobrej robocie, Twoją 
Summa de actione. Jakże Ci za nią dziękować?! Czytamy oboje z Ed-
mundem, podkradając sobie nawzajem egzemplarz, i pełni  jesteśmy 
admiracji dla Budowniczego tego wspaniałego gmachu. Zastanawiam 
się, dlaczego nie wspominasz o poprzednich Swych pracach na ten 
temat? Może dlatego, że choć były to cegiełki do budowy dzisiejszego 
gmachu, to jednak nie posłużyły jako modne obecnie prefabrykaty, 
lecz uległy pewnym modyfi kacjom przy scaleniu?

Za tę piękną książkę przesyłamy Ci oboje wyrazy gorącej wdzięcz-
ności, a ja nadto raz jeszcze za trud przeczytania mego Wstępu 
i życzliwość, z jaką go potraktowałeś – 

Dla Pani Niny i dla Ciebie łączymy oboje
serdeczne pozdrowienia

Dania

8 III 56

Kochany Tadziu,

Wybacz, że dziś dopiero składam Ci najserdeczniejsze dzięki za list 
z 16 ub.m., za ten nowy dowód Twej życzliwości. Wiem dobrze, ile 
jej zawdzięczam. Chciałam jednak połączyć ten miły obowiązek, któ-
ry zbiegał się z potrzebą mego serca – połączyć go z odrobieniem 
pewnej zaległości, mianowicie z odpowiedzią na Twoje cenne „Uwa-
gi” do wstępu do Etyki nikomachejskiej. Tak się złożyło, że nie zare-
agowawszy na nie od razu, miałam pewien lęk przed powrotem do 

Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim

116



117

nich. A przy tym żyłam od wielu miesięcy w okowach ciągłych ter-
minów, pod grozą fatalnych następstw ew. spóźnienia się. Więc nie 
gniewaj się i nie mierz mojej naprawdę głęboko odczutej wdzięczno-
ści miarą mojej sprawności w korespondencji.

Uporawszy się jako autorka wstępu i jako tłumaczka z Etyką, 
będę mogła poświęcić cały swój wolny czas Metafi zyce. I tu jednak 
muszę pokonać pewien lęk przed powrotem, bo liznąwszy nieco 
arystotelizmu, zdaję sobie sprawę z ogromu zadania, które wzięłam 
na swe niedołężne barki. Smutny to przekrój przez naszą rzeczywi-
stość, że pracę Bonitzów*, pracę Rossów** mam w Polsce wykonać, 
nie mając w dodatku żadnych poprzedników. Pocieszam się, że in 
magnis voluisse sat est*** i że i ten szczęśliwy, kto padł wśród zawo-
du, że jeżeli poległym ciałem itd.

Etyka da mi jeszcze niemałą szkołę jako redaktorce książki: czte-
ry rodzaje przypisów, dwa rodzaje marginaliów, żywa pagina ule-
gająca ciągłym fl uktuacjom skutkiem modyfi kacji w przełamaniu 
tekstu, wprowadzonych przez redakcję techniczną, moc skrótów 
i odsyłaczy, moc greczyzny i in. obcych języków realizowana przez 
wykonawców, którzy tych języków nie znają – wszystko to wyma-
ga dużej czujności i „ciągłej walki z szatanów gromadą”, na którą 
to nazwę nasi przedstawiciele strony technicznej w pełni zasługują. 
Przy tym coś niecoś się tu i ówdzie przeczyta i chciałoby się jeszcze 
uwzględnić, a tu – nie wolno i nawet nie zawsze można.

A teraz – kochany Mazurze spod Radzymina! Załączam coś w ro-
dzaju odpowiedzi na Twoje „Uwagi”. Składa się ona z części ofi cjal-
nej, ss. 1–5 (mam tylko jeden egzemplarz Twych „Uwag”, więc nie 
mogę nawet tej części przesłać Redakcji) oraz z kilku słów końco-
wych, reasumujących, którym nadaję formę c.d. niniejszej epistuły.

Otóż jestem wprawdzie lwowianką, ale żyłam i w Warszawie 
i kilkanaście już lat w Krakowie. Interesowałam się zawsze żywo 

* Hermann Bonitz, słynny niemiecki komentator Platona i Arystotelesa, 
działający w drugiej połowie XIX wieku.

** W.D. Ross, szkocki fi lozof, tłumacz i wydawca Arystotelesa, autor klasycznych 
komentarzy.

*** „W rzeczach wielkich sama chęć jest zasługą”, z Elegii Propercjusza.
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sprawami językowymi, z punktu widzenia nie tylko fi lologicznego, 
ale i językoznawczego. Jestem czynnym członkiem Towarzystwa 
Miłośników Języka Polskiego i gorliwym czytelnikiem czasopisma 
„Język Polski”. Przez wiele lat stałam na czele krakowskiej redak-
cji „Czytelnika” i w tym czasie miałam żywe kontakty z pisarzami 
i tłumaczami i wgląd w ich warsztat językowy. Wszystko to sprawia, 
że operuję nieco innym pojęciem „poprawnej polszczyzny”, nieco 
bardziej porównawczym i bardziej historycznym. Nie sądzę, by je-
dynym jej kryterium był język używany w Warszawie i by wszystkie 
języki „prowincjonalne” były błędne. Nie sądzę, by istniała w odnie-
sieniu do każdego problemu jakaś jedna „poprawna polszczyzna” 
i by w ogóle można było podchodzić do tych spraw w sposób nor-
matywny, a w szczególności z punktu widzenia polszczyzny war-
szawskiej. Polszczyzna jest regionalna, jak język każdej innej oko-
licy Polski, i ulegała w czasie zaboru rosyjskiego silnemu wpływowi 
(o wpływach ostatniej doby wolę milczeć) języka rosyjskiego. Do 
dziś dnia mówi się w Warszawie: „Nie Jan, a Piotr”. Do dziś dnia 
pisze się (niestety także w wydawnictwach BKF) o wyrazach zaczy-
nających się „z dużej litery”. Wpływ ten był w Warszawie o wiele 
silniejszy aniżeli wpływ niemieckiego w Galicji, gdzie nie było szkoły 
średniej niemieckiej (z wyjątkiem nielicznych zakładów dla synów 
ofi cerskich itp.). Zresztą, w najrzadszych wypadkach język stolicy 
jest językiem najczystszym, że przypomnę tylko slang londyński 
i żargon paryski i ich wpływ na języki obu tych miast oraz fakty, że 
najlepszy język włoski to lingua toscana in bocca romana*, że naj-
czystsza niemczyzna to nie berlińska, lecz hamburska itp.

Innymi słowy: nie bierz mi za złe, że tu i ówdzie starałam się 
obronić możliwość innego stanowiska niż to, które Ty zająłeś. Ma to 
znaczenie przeważnie tylko teoretyczne, ponieważ w praktyce – jak 
widziałeś lub zobaczysz – w wypadku rozbieżności zdań szłam pra-
wie zawsze – za Twoim zdaniem.

Oboje z Edmundem przesyłamy Pani Ninie serdeczne pozdro-
wienia, a Tobie, kochany Tadziu, nadto zapewnienie stałego przez 

* (łac.) Język toskański w rzymskich ustach.
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całe życie przywiązania. Od siebie dodaję, że to przywiązanie ma 
i zawsze miało wyraźny adres „do góry” –

Dania

29 II 60

Kochany Tadziu,

wybacz, iż z powodu choroby Edmunda dziś dopiero przesyłam kil-
ka niezdarnych słów podziękowania za Logique en Pologne. Jest 
to wspaniały pomnik wystawiony tej szkole logicznej, której jesteś 
Współtwórcą i wybitnym przedstawicielem, a fakt, że moje niegod-
ne nazwisko znalazło się akcydentalnie u stóp tego pomnika, napa-
wa mnie głęboką radością. Przyjm więc wyrazy wdzięczności i naj-
lepsze pozdrowienia od nas obojga dla p. Niny i dla Ciebie.

D

8 VI 60

Kochany Tadziu,

Twoje mądre i dobre słowa już nieraz w życiu wskazywały mi drogę 
w chwilach duchowej rozterki. Nawet kiedy nie wiedziałeś o tym, 
a słowa były drukowane. Teraz zadanie, które stawiasz przede mną, 
jest szczególnie ciężkie: samowystarczalność… Spróbuję – bez wiary 
i nadziei.

Dziękuję Ci za to, co i napisałeś, co napisałeś o Edmundzie. Jego 
sentyment dla Ciebie pełen był zawsze podziwu, a ostatnio wdzięcz-
ności. Bo zawsze czuliśmy oboje to samo. Podziękuj też pani Ninie 
za przyjazną pamięć.

Przesyłam Obojgu Państwu wyrazy najlepszych uczuć

Dania
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22 IV 61

Kochany Tadziu,

Wzruszył mnie niezmiernie Twój list – i treścią swą i samym fak-
tem: umyślnie wybrałam banalną formę powinszowania (podszytą 
zresztą prawdziwie głęboką uczuciowością), byś przypadkiem nie 
tracił Swego, wiem – jak drogocennego – czasu na reakcję. Przy-
puszczałam, że ukaże się jakieś podziękowanie – i istotnie ukazało 
się potem w „Życiu W-wy” – obejmujące wszystkich gratulantów, 
a więc i mnie. Tymczasem…

Czy ci wszyscy, którzy Cię czczą jako wielkiego uczonego, Na-
uczyciela i organizatora nauki w Polsce, zdają sobie sprawę z tego, 
jakim jesteś przyjacielem dla tego czy owego szarego człowieka? 
Z pewnością – nie. Ale oto jeden z nich uświadamia sobie dokład-
nie, ile Ci zawdzięcza i raz jeszcze za wszystko Ci dziękuje. M.in. 
za ostatnią interwencję w sprawie kontynuowania moich wykładów 
w UJ. Nigdy bym nie śmiała Cię o to prosić, nawet nie ze względu na 
moich kolegów wykładowców, na których spadł niemały ciężar już 
w tym roku – tym większy, że Iza D.* wciąż niedomaga. A cóż do-
piero będzie w przyszłym roku, kiedy to już obsłużyć trzeba będzie 
wszystkich 5 lat fi lozofi i, przewidzianych programem. Ja natomiast 
w kończącym się roku akademickim mogłam poświęcić cały swój 
czas na to, co mi leży na sercu. Chciałabym wykończyć jeszcze parę 
zaczętych prac i to jest jedyny wzgląd, który usprawiedliwia mój 
przydługi pobyt na tej planecie. A praca idzie mi bardzo opornie, bo 
i zdrowie mi od roku stale nie dopisuje, i samotność ciąży. Wytwo-
rzyło się tedy pewnego rodzaju błędne koło.

Raz jeszcze dzięki serdeczne
i dużo najlepszych wyrazów dla Pani Niny i dla Ciebie

Dania

* Izydora Dąmbska.
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19 XII 61

Kochany Tadziu,

nie wiem, jak mam Ci dziękować za radość, którą mi sprawiłeś no-
wym dowodem Twej niezmiennej pamięci – w postaci 2. wydania 
Twego (pierwszego) Opus magnum*. Wypiękniało ono niemało 
przez prawdziwie fi lozofi czną postawę Mędrca, który napisał Przed-
mowę do 2. wydania. Jakżeż ona odbija od niektórych innych przed-
mów… Cytując Twe Elementy w przypisach do Teofrasta (do działu: 
Logika), z entuzjazmem dopisałam strony nowego wydania!

Więc dziękuję Ci jak umiem, z całego serca i przy sposobności 
łączę dla Obojga Państwa najlepsze życzenia, związane tradycyjnie 
z przełomem roku

Dania

23 I 63

Kochany Tadziu,

przeglądając dziś w Jagiellonce pisma, znalazłam 2 pozycje, które 
zechciej może uwzględnić w bibliografi i Twego Arystotelesa: Są to:

1) Z 2. Wydania pism Arystotelesa przez I. Bekkera ukazały się 
w r. 1962 tomy 1, 2, 4, 5; tom 3 jest w przygotowaniu. Zanim 
Słownik** wyjdzie, tom ten będzie na pewno opublikowany. 
Więc może nie wspominać w ogóle o tomach poszczególnych?

2) Książka Allana (The Philosophy of Aristotle) ukazała się 
w przekładzie francuskim w r. 1962.

Łączę bardzo serdeczne wyrazy dla Obojga Państwa
DG

* Chodzi o drugie wydanie Elementów teorii poznania, logiki formalnej 
i metodologii nauk z 1961, do którego Kotarbiński napisał nowy wstęp.

** Chodzi o Słownik fi lozofów pod redakcją Ireny Krońskiej. Pierwszy i jedyny 
tom ukazał się w roku 1966.
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22 I 63

Kochany Tadziu,
przesyłam Twój piękny, godny zaiste Arystotelesa artykuł do Słow-
nika i załączam na osobnej kartce omówione przez nas drobne re-
tusze, które proponuję. Na marginesie maszynopisu umieszczone są 
w kółkach cyfry, do których odsyłają takież cyfry na załączonej osob-
nej kartce. Bardzo proszę, byś po ewentualnym załatwieniu mych 
mizernych uwag przekazał maszynopis p. Krońskiej.

Wspominam z wdzięcznością miłe chwile spędzone ostatnio 
w domu Szanownych i Drogich Państwa i proszę Ich o przyjęcie naj-
lepszych wyrazów

DG

[Tutaj następują uwagi Gromskiej do tekstu Kotarbińskiego 
o Arystotelesie.]*

Uwaga 5 do strony 22 d10 – (…) Tu trzeba pewnych stylistycznych 
retuszów, których nie śmiem sugerować Mistrzowi pióra. 438

Uwaga 6 s. 22 d4 (…) W tym miejscu powinna bym zaproponować 
pominięcie mojego Wstępu do tłum. EN, ale zbyt jestem uradowana 
wzmianką o nim i jej treścią, bym mogła się zdobyć na takie samo-
zaparcie. Więc tylko bardzo dziękuję, bardzo!**

* Uwaga redakcyjna Ewy Chudoby.
** Wybrałam dwie najciekawsze uwagi.
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Izydora Dąmbska (1904–1983) urodziła się we Lwowie w ro-
dzinie ziemiańskiej wywodzącej się z czasów Rzeczpospolitej szla-
checkiej. Jej ojciec dr Stanisław Dąmbski był adwokatem, urzęd-
nikiem Wydziału Krajowego Galicyjskiego, senatorem RP. Studia 
z zakresu fi lozofi i i fi lologii polskiej odbyła na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza. Jej siostry również były studentkami UJK. Promoto-
rem i mistrzem Dąmbskiej był Kazimierz Twardowski. Doktory-
zowała się u niego w 1927 roku na podstawie rozprawy: Teoria 
sądu u E. Goblota. W latach 1926–1930 pracowała jako asystentka 
Twardowskiego w Seminarium Filozofi cznym, a następnie odbyła 
podróż naukową po Europie jako stypendystka Funduszu Kultu-
ry Narodowej (do Francji, Austrii i Niemczech rozpoczętą w 1930 
roku, a ukończoną rok później). Po powrocie pracowała we lwow-
skich szkołach średnich, ucząc języka polskiego, propedeutyki fi lo-
zofi i oraz przedmiotów pedagogicznych. Razem z Danielą Grom-
ską była redaktorką „Ruchu Filozofi cznego”. W 1937 roku wzięła 
udział w Zjeździe Filozofi cznym w Danii. W latach 1938–1940 pra-
cowała jak psycholożka w Instytucie Psychotechnicznym we Lwo-
wie. W czasie II wojny światowej zaangażowała się w działalność 
konspiracyjną w ramach AK oraz w tajne nauczanie. W tym czasie 
pracowała również w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich we Lwowie.

Po wojnie habilitowała się na Uniwersytecie Warszawskim na 
temat rozprawy Irracjonalizm a poznanie naukowe, która wyszła 
drukiem w 1937 roku. Przeniosła jednak swoje veniam legendi na 
Uniwersytet w Poznaniu. W latach 1946–1949 wykładała na Uni-
wersytecie Warszawskim, a w latach 1949–1950 na Uniwersytecie 
Poznańskim (wykłady zlecone). Należała do Komitetu Redakcyjnego 
Biblioteki Klasyków Filozofi i. W 1954 roku ukazało się jej tłumacze-
nie dzieła Leibniza Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego 
wraz z komentarzami, w 1958 Rozmowy z Burmanem Kartezjusza, 
a w 1960 Zasady fi lozofi i tegoż. Współpracowała również z Między-
narodowym Instytutem Filozofi cznym, opracowując dla niego dział 
polskiej bibliografi i fi lozofi cznej.

Od 1945 roku mieszkała w Gdańsku, gdzie pracowała jako ku-
stosz w Bibliotece Miejskiej (potem PAN) do roku 1957. Do grona jej 
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znajomych należał Zbigniew Herbert, który zadedykował jej słynny 
wiersz Potęga smaku. Dąmbska była moralnym autorytetem i swą 
charyzmą oddziaływała na wszystkich, którzy się z nią zetknęli. 
Jako przedstawicielka szkoły lwowsko-warszawskiej przez całe ży-
cie wyznawała jej program ideowy, którego jądrem było krzewie-
nie kultury moralnej i fi lozofi cznej opartej na trudzie niezależnego 
i rzetelnego myślenia. Po odwilży, 1 września 1957 roku została za-
trudniona na Wydziale Filozofi czno-Historycznym UJ, powierzono 
jej Katedrę Historii Filozofi i – utworzoną specjalnie dla niej (pra-
cę w niej rozpoczęła Daniela Gromska, która zastąpiła Dąmbską 
na stanowisku kierownika katedry podczas jej wyjazdu do Pary-
ża). Została odsunięta od dydaktyki i pracy na UJ decyzją władz 
PRL – ze względu na moralne oddziaływanie na młodzież, które 
nie podobało się establishmentowi – 1 lipca 1964 i przeniesiona do 
Polskiej Akademii Nauk do Instytutu Filozofi i i Socjologii, co było 
dla niej wielkim ciosem.

W roku 1957 dziekan wydziału Filozofi czno-Historycznego UJ 
prof. dr Henryk Barycz tak pisał o niej w ofi cjalnym piśmie do Mi-
nisterstwa Szkolnictwa Wyższego: „Profesor I. Dąmbska należy do 
najwybitniejszych przedstawicieli polskiej fi lozofi i średniego po-
kolenia obecnie działającego, jest zaś niewątpliwie najznakomitszą 
polską fi lozofką doby obecnej”*.

Dąmbska interesowała się teorią sądu, metodologią nauk, scep-
tycyzmem, semantyką, fi lozofi czną problematyką śmierci, konwen-
cjonalizmem, metodologią nauk. Jej wszechstronne wykształcenie: 
fi lozofi czne i klasyczne sprawiało, że realizowała się na wielu polach. 
Była tłumaczką z łaciny, zajmowała się historią fi lozofi i greckiej 
(w 1935 roku wydała we Lwowie Zarys historii fi lozofi i greckiej), 
historią sceptycyzmu. Publikowała na temat Koła Wiedeńskiego 
i o fi lozofach ze szkoły lwowsko-warszawskiej. W 1958 roku dzię-
ki stypendium Forda znalazła się w Paryżu (razem z Danutą Gieru-
lanką), gdzie nawiązała kontakty z fi lozofami z Centre Internatio-
nal de Synthèse. Pokłosiem tego pobytu była książka Dwa studia 

* Archiwum UJ, teczka osobowa – Izydora Dąmbska S III 246.
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z teorii naukowego poznania, publikacja w „Revue de Synthèse” 
oraz tekst o ideach wspólnych u Bergsona, Poincarégo i Edding-
tona prezentowany w niniejszym tomie. Artykuł ten został napi-
sany przez Dąmbską na kongres wenecki (1958) i dotyczy fi lozofi i 
nauki, która była ukoronowaniem jej zainteresowań. Autorka po-
kazuje w nim pola wspólne fi lozofi i Bergsona, opierającej się na 
pojęciu intuicji, ze ścisłą, intelektualną fi lozofi ą dwóch pozostałych 
myślicieli. W pracy najciekawsze wydaje się jednak to, że Dąmbska 
przemyca w nim swoje credo jako fi lozofki. Jasno wyraża w nim 
najgłębsze przekonanie, że „Naukę uprawiamy dla samej nauki, 
gdyż tylko bezinteresowne poszukiwanie prawdy teoretycznej od-
powiada potrzebie ludzkiego umysłu, dążącego do wyjaśnienia 
w sposób harmonijny zjawisk doświadczenia”. Niestety na kongres 
w Montpellier (1961) władze PRL odmówiły jej wydania paszportu 
(udało się natomiast wyjechać Ingardenowi, o czym wzmiankuje 
Dąmbska w listach do Suzanne). Izydora wysłała więc tekst swo-
jego wystąpienia (na temat śmierci), który następnie ukazał się 
w materiałach z konferencji.

Korespondencja z Suzanne Delorme ma przede wszystkim cha-
rakter prywatny i ukazuje oddanie Izydory dla przyjaźni zawiąza-
nych podczas ostatniego i najbardziej płodnego pobytu we Francji 
pod koniec lat pięćdziesiątych. W listach uderza tęsknota za Francją 
i gronem paryskich znajomych, a także klimatem kulturowym i in-
telektualnym tego kraju. Dla Dąmbskiej Francja jest słodka, pełną 
szeptów Wenus z Milo. W przeciwieństwie do niej Polska i Kraków 
jawią się jako miejsca dość zaściankowe: nieudolne pod względem 
organizacyjnym i niepotrafi ące zaprezentować się należycie przed 
zagranicznymi gośćmi. Poczucie rezygnacji w listach Izydory zmie-
szane z tęsknotą za wyidealizowanym Paryżem jest spowodowane 
nie tylko jej niemożnością wyjazdu, ale również osłabieniem z po-
wodu choroby serca. Listy emanują niewyrażonym wprost żalem za 
życiem spełnionym pod względem intelektualnym i towarzyskim. 
Interesujące jest to, że Dąmbska zaczyna przygotowywać się do 
śmierci, która nastąpiła dopiero w roku 1983.

Publikowane teksty znajdują się w Archiwum École Normale Su-
périeure. Listy opatrzone są sygnaturą: PARIS.ENS UL m (24 févier 
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1961, 12 avril 1961, 1er septembre 1959, 26 janvier–29 octobre 1961, 
9 anoût 1962*), a artykuł Sur quelles idées communes à Bergson, 
Poincaré et Eddington – PARIS.ENS UL m SFP 45.1.20.

* Data 9 sierpnia 1962 w sygnaturze jest pomyłką, ponieważ w bloku korespon-
dencji znajduje się list z 9 sierpnia 1961.
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z Suzanne Delorme

Kraków, 1 września 1959 [kartka pocztowa]

Droga Przyjaciółko,

cieszę się, że mogłam spotkać tu na kilka zbyt krótkich dni Paulette 
Février*. Myślę i mówię wiele o Pani i nieskończenie żałuję, że nie 
ma tu Pani z nami. Ściskam Panią serdecznie – I. Dąmbska.

Droga Suzanne, widzę tu mnóstwo wspaniałości. Szkoda, że 
spędzam w Krakowie tylko dwa dni. Iza pokazała mi również dwa 
piękne jeziora w Tatrach, w pobliżu Zakopanego. Jest tak miła, że 
trudno to opisać!

 – z wyrazami przyjaźni – PF

Kraków, 26 stycznia 1961

Moja droga Przyjaciółko,

jakże mogę podziękować Pani za wszystkie dobre słowa z kartki 
z 5.01 i za wszystkie interesujące rzeczy, które mi Pani przysłała! 
Właśnie otrzymałam od Pani pierwsze zawiadomienie dotyczące 
Kongresu, a równocześnie – bezpośrednio z Montpellier – dru-
gie. Jeśli moje zdrowie oraz „ofi cjalne władze” na to pozwolą, będę 
szczęśliwa, mogąc uczestniczyć w Kongresie, a zwłaszcza – mogąc 

* Paulette Destouches-Févier – francuska fi zyczka, współpracownica i żona 
Jeana-Louisa Destouches’a.
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spotkać znów wszystkich przyjaciół fi lozofów, przede wszystkim Pa-
nią, a także zobaczyć znów słodką Francję, tak mi drogą, jej światło 
i jej piękności. W każdym razie zapiszę się i wyślę swoje wystąpie-
nie. Otrzymałam również zaproszenie na sobotnie zebranie Société 
Française. Myślę, że to walne zebranie będzie potwornie smutne bez 
drogiego Gaston Bergera* – będę z Wami w tym czasie.

Po dość nieprzyjemnym pobycie w klinice czuję się teraz lepiej 
i wróciłam do pracy na uniwersytecie. Zdaniem lekarzy potrzeba 
dużo czasu, by całkowicie wrócić do zdrowia po tego rodzaju serco-
wej chorobie. Brak sił, a także wszystkie lekarstwa i zalecenia, jakie 
dostaję, niezwykle mnie drażnią.

Centrum na rysunku Pani Ojca jest naprawdę urocze. Jakże bym 
chciała wrócić kiedyś na ów „róg ulicy Richelieu**”, podjąć na żywo 
przyjacielski dialog z Panią i z panem Chalus***.

Ściskam Panią serdecznie – najlepsze pozdrowienia dla pana 
Chalus –

I. Dąmbska

Kraków, 24 lutego 1961

Droga Przyjaciółko,

otrzymałam właśnie tom z wystąpieniami z Kongresu Bergsonow-
skiego**** oraz ofi cjalne zaproszenie na posiedzenie Francuskiego To-
warzystwa Filozofi i, w którym bardzo chciałabym uczestniczyć, by 

* Gaston Berger (1896–1960) – francuski przemysłowiec, futurysta i fi lozof. 
Znawca fenomenologii Husserla. Zajmował się również problematyką charakteru 
i osobowości.

** Tam mieściło się Centre International de Synthèse, z którym Dąmbska 
współpracowała.

*** Przyjaciel lub partner życiowy Suzanne.
**** Chodzi o XII Światowy Kongres Filozofi i w Wenecji, który odbył się w dniach 

12–18 września 1958. Dąmbska wystąpiła na nim, prezentując artykuł o Bergsonie, 
Eddingtonie i Poincarém zamieszczony poniżej.
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usłyszeć wykład pana Costa de Beauregard* – zachowałam w pamię-
ci jego mistrzowskie wystąpienie na naszym Okrągłym Stole Fizy-
ki. Dziękuję z całego serca za obie przesyłki. Piękny tom wystąpień 
znów jest dziełem (...) Pani godnej podziwu i kompetentnej pracy. 
Przeglądając ten tom, przeżyłam w myślach wszystkie niezapomnia-
ne chwile Kongresu: dyskusje na Sorbonie, nocny Luwr, gdzie wy-
mieniłyśmy ostatnie przyjacielskie słowa z p. Gaston Bergerem – sły-
szę jeszcze, jak szepcze przed Wenus z Milo, od której bije niezwykła 
białość na czarnym tle – „ależ ona jest piękna”; nasze rozmowy we 
dwie, zawsze zbyt krótkie dla mnie, lecz osłonecznione Pani drogim 
i podnoszącym na duchu uśmiechem. Dziękuję – raz jeszcze.

Wysłałam wystąpienie na Kongres w Montpellier – O kilku fi -
lozofi cznych aspektach ludzkich zmagań z lękiem przed śmiercią, 
lecz nie spodziewam się, bym mogła przyjechać, nie tylko z powodu 
mojego zdrowia, które zresztą ma się już lepiej.

Ściskam serdecznie, pozdrowienia dla Pana Chalus,

Iza Dąmbska

Zakopane, 9 sierpnia 1961

Moja droga Suzanne,

dziękuję z całego serca za Pani list z 30 lipca, który właśnie dzi-
siaj dostałam. Martwił mnie brak wieści od Pani i nie wiedziałam, 
gdzie Pani w myślach szukać podczas tych wakacji. Mam nadzieję, 
że moja depesza i listy adresowane do Pani i do pana Chalus z oka-
zji Tygodnia Syntezy dotarły na czas, by przekazać Wam moje po-
dziękowania, moje życzenia i mój żal. Tak bardzo chciałabym być 
z Wami i wziąć udział w dyskusjach tego Tygodnia, którego temat 
był naprawdę pasjonujący. Jak już Pani pisałam, mimo wszystkiego, 

* Olivier Costa de Beauregard (1911–2007) – francuski fi zyk kwantowy i fi lozof 
nauki.
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co uczyniliście, by ułatwić mój wyjazd, kroki, jakie tu podjęłam, po-
zostały bez odpowiedzi. Ma Pani rację, że należy „aequam servare 
mentem rebus in arduis”* – to znaczy pogodzić się fi lozofi cznie ze 
swoim losem. Czasami chciałoby się jednak mieć mniej okazji, by 
realizować tę zasadę...

Nie sądzę, bym mogła wziąć udział w Kongresie w Meksyku**. 
Tylko Francję chciałabym jeszcze w życiu zobaczyć. Nie byłabym 
w stanie Pani powiedzieć, ile razy myślę o jej wielkości i o jej pró-
bach. I jak wciąż widzę jej światło i wszystkie jej piękności.

Miałam przyjemność zobaczyć pana Destouches*** w Krakowie. 
Lecz równocześnie było mi niezwykle przykro, kiedy dowiedziałam 
się, w jak żałosny sposób zorganizowano jego pobyt – był tu z wy-
cieczką młodych fi zyków i osoby, które miały ich przyjąć w Krako-
wie, ułożyły wszystko w sposób skandaliczny i rozczarowujący. To 
naprawdę wstyd.

Jestem tu od kilku dni na wakacjach, lecz nie czuję się zbyt do-
brze. To przykre, że nie może Pani trochę odpocząć, po całym, tak 
pracowitym roku. I dobrze zdaję sobie sprawę, jakie to dla Pani 
smutne widzieć, jak postępuje choroba Pani Matki.

Jeszcze raz dziękuję, droga Suzanne, i ściskam Panią z całego 
serca.

Iza
Serdeczne pozdrowienia dla pana Chalus.

Kraków, 25 sierpnia 1961

Droga Suzanne,

pan Ingarden wyjeżdża już na Kongres. Ja natomiast nie otrzymałam 
ani paszportu, ani odpowiedzi. Straciłam już zatem nadzieję, by móc 

* „Zachować równowagę umysłu wśród przeciwności”, cytat z Pieśni Horacego.
** XIII Światowy Kongres Filozofi i odbył się w Meksyku 7–14 września 1963 

roku. Dąmbska nie wzięła w nim udziału.
*** Jean-Louis Destouches (1900/01–1980) – francuski fi zyk i fi lozof fi zyki.
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przyjechać do Montpellier. Nie muszę Pani mówić, jak bardzo jestem 
nieszczęśliwa, że nie będę mogła Pani uściskać, spotkać wszystkich 
przyjaciół, wziąć udział w pracach i debatach Kongresu. A słodka 
Francja – myślę, że mogłabym w końcu [odzyskać] zdrowie, gdybym 
dotknęła jej ziemi i zobaczyła jej światło. Prawdę mówiąc, nie czuję 
się dobrze i z niepokojem myślę o nowym roku szkolnym.

Jeszcze raz dziękuję za wszystko, co Pani dla mnie zrobiła i prze-
syłam serdeczne uściski.

Iza
Pozdrowienia dla pana Chalus.
Przesyłam mały upominek.

Kraków, 12 X 1961

Moja droga Suzanne,

Dziękuję za Pani kartkę z 5 IX. Nie odpowiedziałam na nią wcześ-
niej, gdyż czekałam na akta z Kongresu. Jeszcze ich nie dostałam. 
Dostałam za to właśnie piękny program, zaproszenia i pracę Gilberta 
 Maire* Człowiek i przypadek, a także – prawie równocześnie – biu-
letyn Francuskiego Towarzystwa Filozofi cznego wraz z wykładem 
pana Perelmana**. Dziękuję z całego serca za te przesyłki. Byłabym 
bardzo wdzięczna, gdyby zechciała Pani także przesłać mi tom z na-
szymi wykładami z Montpellier. Czy dostajemy także nadbitki? Nie 
wiem, jak wyrazić mój żal, że nie mogłam uczestniczyć w Kongresie. 
I że udaremniono nasze spotkanie, o którym tak marzyłam. Otrzy-
małam negatywną odpowiedź biura paszportowego – dwa dni po 
Kongresie.

* Gilbert Maire (1887–1958) – francuski fi lozof i dziennikarz.
** Chaim Perelman (1912–1976) – urodzony w Warszawie belgijski fi lozof żydow-

skiego pochodzenia, który zajmował się fi lozofi ą argumentacji, fi lozofi ą prawa i lo-
giką. Najważniejszą jego książką jest Traktat o argumentacji, czyli nowa retoryka 
z 1958 roku napisany razem z Lucie Olbrechts-Tyteca. Jego prace ukazały się po pol-
sku.
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Otrzymałam wczoraj jedenaście tomów akt Kongresu z Wenecji. 
To tam spotkałyśmy się po raz pierwszy osobiście. Dołączam do mo-
jego listu jako serdeczną pamiątkę moje wystąpienie, które wtedy 
wygłosiłam, i ściskam Panią z całego serca. Serdeczne pozdrowienia 
dla pana Chalus.

I. Dąmbska

Paryż [sic!*], 29 października 1961

Moja droga Przyjaciółko,

dziękuję z całego serca za niebieskiego ptaszka, wzruszającego po-
słańca Pani dobrych słów. I dziękuję za wszystkie wiadomości, któ-
re pozwalają mi towarzyszyć Pani przynajmniej moimi myślami 
w Pani dniach i pracach – moimi najlepszymi życzeniami dla Pani 
i dla wszystkich, którzy są Pani bliscy.

Pan Ingarden pokazał mi wczoraj zdjęcia**, które zrobił podczas 
Kongresu, i dał mi jedno, na którym jest Pani, abym mogła Pani wy-
słać. Dołączam je do tego listu. Również jestem w wirze pracy, za-
równo uniwersyteckiej (rok zaczyna się u nas 1 października), jak 
i w pełni różnych innych przedsięwzięć (towarzystwo fi lozofi czne, 
wydanie prac Twardowskiego etc.). Ale maszyna mojego ciała nie 
funkcjonuje już tak jak przed moją sercową chorobą, co mnie cza-
sami bardzo denerwuje. Ale ostatecznie trzeba być trochę fi lozofem 
i „aequam servare mentem in rebus arduis”***, jak nam radzi Horacy.

Jeszcze raz dziękuję, droga Przyjaciółko, i ściskam Panią z całego 
serca. Serdeczne pozdrowienia dla pana Chalus.

przekład Elżbieta Lubelska

* Pomyłka Dąmbskiej (znacząca): list jest pisany z Krakowa.
** Pasją Romana Ingardena była fotografi a. W latach 50. i 60. XX wieku nie roz-

stawał się z aparatem fotografi cznym, za pomocą którego rejestrował rzeczywistość. 
Robił zdjęcia również swoim studentkom. Por. fotografi e Marii Gołaszewskiej au-
torstwa Ingardena z roku 1950 i 1952, [w:] K. Wilkoszewska, Maria Gołaszewska. 
50 lat w Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków 1996.

*** (łac.) „Zachować równowagę umysłu wśród przeciwności”.



Izydora Dąmbska

O kilku ideach wspólnych Bergsonowi, 
Poincarému i Eddingtonowi

Temat kongresu: „Bergson i my” zachęca do refl eksji nad kontynu-
acją jego myśli w fi lozofi i współczesnej. Myśl ta jest żywa i działa 
ożywczo nie tylko w ogólnej fi lozofi i różnych systemów metafi zyki 
intuicyjnej i pod różnymi postaciami fenomenologii i egzystencja-
lizmu; odnajdujemy ją nie tylko w biologii i psychologii, lecz rów-
nież w fi lozofi i nauki. Kiedy studiowałam kilka lat temu fi lozofi ę 
fi zyki Eddingtona, uderzyło mnie, że jego myśli dotyczące bezpo-
średniego poznania czasu przeżywanego cechuje pewne podobień-
stwo z ideami Bergsona. Lecz zbieżność przekonań obu myślicieli 
ma również inne aspekty. W moim wystąpieniu chciałabym poka-
zać, że Eddington bliski jest myśli Bergsona także w swych rozwa-
żaniach natury metodologicznej, dotyczących struktury nauki. Nie 
jest moim zamiarem twierdzenie, by Eddington sformułował swoją 
teorię pod bezpośrednim wpływem Bergsona. To raczej Kanta uwa-
ża on – i słusznie – za swojego poprzednika1, a wiadomo, jak surowe 
były sądy Bergsona o Kancie2. Lecz korelacja idei, nawet jeśli nie 
polega na bezpośrednim wpływie jednych na drugie, jest często in-
teresująca dla historii rozwoju danej idei fi lozofi cznej, gdyż wydaje 
się świadczyć o jej aktualności.

Idee Eddingtona dotyczące poznania naukowego i charakteru 
nauki są dość bliskie umiarkowanemu konwencjonalizmowi stwo-
rzonemu przez Poincarégo. To właśnie na tej drodze zbliża się on 

1 A. Eddington, The Philosophy of Physical Science, Cambridge 1939, s. 188.
2 H. Bergson, La pensée et le mouvant, Genève 1946, s. 210.
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do pojęcia nauki Bergsona. Podkreśla się często niezgodność między 
Bergsonem a Poincarém, owymi dwoma wielkimi mistrzami myśli 
francuskiej, których setną rocznicę urodzin dzieli zaledwie kilka lat. 
Gdy jednak porówna się ich fi lozofi e dogłębnie, odkryje się rów-
nież wspólne im idee. Pokazanie tego w szczegółach przekroczyłoby 
ramy tego krótkiego wystąpienia. Aby lepiej uchwycić pokrewność 
Eddingtona i Bergsona, chciałabym tylko pokazać, że obaj francu-
scy myśliciele, mimo dzielących ich głębokich różnic i mimo pro-
wadzonych okrężną drogą sporów3, podzielali pewne idee dotyczące 
natury poznania naukowego. Wyjaśniałoby to zapewne fakt, że Le 
Roy, uczeń Bergsona, w swoim nominalistycznym pojęciu nauki, 
zwalczanym skądinąd przez Poincarégo, doprowadził – jak się zdaje 
– do skrajności konwencjonalizm tego ostatniego4.

Owi dwaj myśliciele, Bergson i Poincaré, przyznają, że poznanie 
naukowe jest strukturalne, a zatem nie dotyczy jakości rzeczy, lecz 
relacji między nimi. Poprzez wybór konwencji metrycznych i defi ni-
cji wielkości nauka tworzy poręczny, uniwersalny język, pozwalający 
ująć w opisie jakościowym dane doświadczenia zmysłowego. Obaj 
podkreślają, że porządkując i klasyfi kując owe dane, nauka opisu-
je relacje między przedmiotami za pomocą abstrakcyjnych pojęć 
i matematycznych symboli. Porządek narzucany przedmiotom przez 
umysł jest w głównej mierze geometryczny i przestrzenny. Interpre-
tacja przestrzeni jako zbioru linii, powierzchni i ciał stałych związa-
na jest z wyborem aksjomatów geometrii. Arbitralność wynikająca 
z owego wyboru ograniczona jest przez charakter danych empirycz-
nych, które mamy zinterpretować5.

Dopiero w ocenie stosunku nauki do rzeczywistości obaj myśli-
ciele zaczynają się różnić. Według Poincarégo nie tylko nauka, ale 

3 Wystarczy przywołać dyskusję między Poincarém a Le Roy dotyczącą 
Bergsonowskich idei, czy też krytykę „scjentyzmu” w dziełach Bergsona.

4 H. Poincaré, La valeur de la science, Genève 1946, s. 241.
5 Por. H. Bergson, L’Évolution créatrice, Genève 1945, s. 164; idem, La pensée 

et le mouvant, op. cit., s. 171; H. Poincaré, La valeur de la science, op. cit., s. 109, 
251.
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w ogóle nic nie jest w stanie odsłonić przed nami natury rzeczy6. 
Obiektywność nauki – gdyż nauka jest wedle Poincarégo obiektyw-
na – polega na jej intersubiektywności, jako że jej wyniki mogą być 
przekazane innym i przez innych sprawdzone. Choć nie pozwala 
nam poznać natury rzeczy, nauka jest mimo wszystko poznaniem, 
gdyż odkrywa przed nami strukturę świata zjawisk, nawet jeśli czyni 
to w sposób jedynie niepewny i przybliżony.

Bergson, w zgodzie z Poincarém, utrzymuje, iż poznanie nauko-
we jest jedynie przybliżeniem, lecz nauka zmierza jednak ku isto-
cie rzeczywistości7. Odkrywa jedynie aspekt materialny tejże, a jed-
nak być może będzie mogła „zbliżać się do niej nieskończenie”8. Ta 
ostatnia myśl Bergsona wydaje się trudna do pogodzenia z jego tak 
często powtarzaną tezą, że poznanie intelektualne – a takim jest 
przecież poznanie naukowe – poprzez swój analityczny, nieciągły, 
abstrakcyjny i statyczny charakter zniekształca to, co rzeczywiste, 
nie mogąc dotrzeć ani do trwania, ani do dynamicznego procesu 
ewolucji, stanowiącej samą istotę absolutnej rzeczywistości. Nauka 
zmierza wedle Bergsona do celów praktycznych. „Przymierzać po-
jęcie do przedmiotu to pytać przedmiotu, co mamy z nim uczynić, 
co on może dla nas zrobić”9. W tym punkcie Poincaré znów prze-
ciwstawia się Bergsonowi. Cel nauki jest jej immanentny i jest prze-
de wszystkim teoretyczny. Naukę uprawiamy dla samej nauki, gdyż 
tylko bezinteresowne poszukiwanie prawdy teoretycznej odpowia-
da potrzebie ludzkiego umysłu, dążącego do wyjaśnienia w sposób 
harmonijny zjawisk doświadczenia. Wedle Bergsona nie na tym 
polega jednak poznanie rzeczywistości, gdyż odsłania się ona tyl-
ko przed intuicją. „Choć idee abstrakcyjne mogą być użyteczne dla 
analizy, czyli dla naukowego badania przedmiotu w jego relacjach 
ze wszystkimi pozostałymi, to jednak nie mogą one zastąpić intui-
cji, czyli eksploracji tego, co dla przedmiotu istotowe i właściwe”10. 

6 H. Poincaré, op. cit., s. 286.
7 H. Bergson, La pensée et le mouvant, op. cit., s. 40, 43, 50.
8 Ibidem, s. 50. [Cytaty Bergsona w tłumaczeniu Elżbiety Lubelskiej – E.Ch.].
9 Ibidem, s. 19.
10 Ibidem, s. 180.
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Rzeczywistość jest zmianą, a jej niepodzielna ciągłość stanowi istotę 
trwania11. Uświadamiamy ją sobie najpierw w bezpośredniej intuicji 
naszego własnego trwania. Owo „intymne poznanie”, „bezpośrednia 
świadomość”, „wizja umysłu” poszerza się następnie od naszego ja 
w stronę świadomości innych jednostek12 jako sympatia i współ-
przenikanie, tak że jej przedłużeniem staje się w końcu intuicja ele-
mentu witalnego i stworzyciela rzeczywistości jako takiej. Poincaré 
rozumiał Bergsonowską intuicję jako antyintelektualną, a zatem ir-
racjonalną formę poznania, niemożliwą do przekazania językowo, 
więc nieweryfi kowalną obiektywnie. Gdyby fi lozof intuicji chciał być 
konsekwentny, nie pozostawałoby mu prawdę mówiąc nic innego, 
jak tylko milczenie13.

Licząc się z tymi zarzutami, Bergson chciał pokazać, w jaki spo-
sób język bogaty w metafory i porównania mógłby zasugerować to, 
czego nie można wyrazić w sposób precyzyjny. Sam styl prac Berg-
sona stanowi dobrą ilustrację tej metody. Filozof musiał jednak 
przyznać, że intuicji nie można przekazać inaczej, jak tylko poprzez 
intelekt14.

Jak zatem w świetle tego dialogu przedstawia się fi lozofi a Edding-
tona? W dziedzinie epistemologii Eddington bronił teorii, którą sam 
nazywa „wybiórczym subiektywizmem” bądź „strukturalizmem”15. 
Pierwsza z nazw podkreśla rolę podmiotu w poznaniu naukowym 
oraz selektywność, polegającą na usuwaniu z nauki wszystkiego, co 
nieprzekazywalne. Podobnie jak Poincaré, Eddington życzy sobie 
nauki intersubiektywnej, ale nie utożsamia z obiektywnością faktu, 
że nauka jest wspólna i możliwa do przekazania. Taki „wybiórczy 
selektywizm” różni się w sposób zasadniczy od tradycyjnego subiek-
tywizmu metafi zycznego. W terminologii Eddingtona poznanie su-
biektywne to poznanie racjonalne, podlegające komunikacji, struk-
turalne i symboliczne, gdyż to ono przekłada sygnały doświadczenia 

11 Ibidem, s. 159.
12 Ibidem, s. 35 i 206, przypis 2.
13 H. Poincaré, op. cit., s. 243.
14 H. Bergson, La pensée et le mouvant, op. cit., s. 49.
15 A. Eddington, The Philosophy of Physical Science, op. cit., s. VIII i 26.
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uchwycone przez obserwatora na kategorie właściwe podmiotowi 
poznania. W dziedzinie fi zyki poznanie to dotyczy zbieżności miar, 
a zatem relacji pomiędzy danymi doświadczalnymi a skalą metrycz-
ną wybraną zgodnie z konwencją oraz strukturami systemów fi zycz-
nych zakładanymi przez teorie.

W tej części swojej epistemologii Eddington bliski jest zatem idei 
Poincarégo, a także charakterystyce poznania naukowego w sfor-
mułowaniu Bergsona. Według Eddingtona poznanie obiektywne 
jest poznaniem intuicyjnym i bezpośrednim, a świat „obiektywny” 
to „życie, świadomość, umysł”16. Podobnie jak Bergson, Eddington 
określa poznanie racjonalne jako ilościowe, analityczne, struktu-
ralne, relatywizujące i niezdolne do uchwycenia głębi bytu. Podob-
nie jak dla Bergsona, bezpośrednia intuicja naszego własnego życia 
duchowego stanowi dla niego punkt wyjścia do poznania rzeczywi-
stości. „(...) z naszych własnych umysłów pojmujemy bardzo nie-
wiele, lecz to właśnie tu – jeśli gdziekolwiek – zaczyna się wszelka 
wiedza”17. Świadomość ta jest dla nas źródłem intuicji trwania, sta-
nowiącego samą naturę czasu18.

Bezpośrednia intuicja czasu, rozumiana jako własne trwanie, 
przeciwstawia się niebezpośredniej i symbolicznej reprezentacji 
przestrzeni i czasu, właściwej fi zyce19. Od bezpośredniego poznania 
naszego intymnego bytu przechodzimy do poznania, które trzeba 
również przeciwstawić strukturalnemu poznaniu świata fi zycznego, 
w szczególności „rozumieniu sympatycznemu” (sympathetic under-
standing) innych podmiotów świadomości20. To ono uwalnia nas 
od paradoksalnych konsekwencji solipsyzmu. Jak widać, również 
w tym miejscu myśl Eddingtona współbrzmi z myślą Bergsona. Ko-
lejnym podobieństwem jest tendencja Eddingtona do poszukiwania 

16 Ibidem, s. 69.
17 A. Eddington, New Pathways in Science, Cambridge 1955, s. 322.
18 Ibidem, s. 321.
19 A. Eddington, The Nature of the Physical World, Cambridge 1929, s. 51.
20 A. Eddington, The Philosophy of Physical Science, op. cit., s. 190.
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podstaw metafi zyki w intuicji własnego ja, trwania, wolności, odpo-
wiedzialności i pędu w stronę świata wartości moralnych21.

Nieostrożnością byłby dalszy nacisk na podobieństwa. Bergson 
był metafi zykiem, podczas gdy Eddington, podobnie jak Poincaré, 
był przede wszystkim naukowcem i teoretykiem nauki. Wbrew 
temu, co mu zarzucano22, Eddington nie szukał we współczesnych 
teoriach fi zycznych podstaw dla metafi zyki typu duchowego. Kładł 
nacisk na autonomię nauki i – podobnie jak Poincaré – zdawał so-
bie sprawę, że sama natura nauki powoduje, iż nie dociera ona do 
istoty rzeczywistości. Ścieżka, jaką wskazywał on dociekaniom me-
tafi zycznym, wydała nam się jednak zbieżna z tą, którą w swoich 
dziełach niestrudzenie torował Henri Bergson.

Izydora Dąmbska,
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków

przekład Elżbieta Lubelska

21 A. Eddington, Science and the Unseen World, 1929.
22 Por. np. B. Russell, The Scientifi c Outlook, London 1931, s. 112.
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Halina Poświatowska (1935–1967) pochodziła z rzemieślniczej 
rodziny z Częstochowy. Choroba serca uniemożliwiła jej zwycza-
jowy tok edukacji. Uczyła się głównie sama i przy pomocy matki. 
Halina zainteresowała się systematycznie fi lozofi ą podczas studiów 
w amerykańskim Smith College (Massachusetts), gdzie rozpoczęła 
naukę jesienią 1959 roku, oraz podczas letnich kursów na Columbia 
University w Nowym Jorku (lato 1960). Największy wpływ w tym 
czasie wywarł na nią amerykański fi lozof i etyk Joseph Margolis
(ur. 1924). Jej zainteresowania koncentrowały się wokół logiki oraz 
etyki. Wiosną 1961 roku otrzymała dyplom Smith College, a następ-
nie powróciła do Polski, gdzie kontynuowała studia fi lozofi czne na 
Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem Romana Ingardena. 
Posiadająca analityczną umysłowość oraz horyzonty wyrobione 
przez amerykański sposób fi lozofowania nie była w stanie zająć się 
nurtem fenomenologicznym. Pracę magisterską, której promotorem 
był Ingarden, zatytułowaną Przyczynowość w Systemie logiki* Joh-
na Stuarta Milla, obroniła z oceną bardzo dobrą w czerwcu 1963 
roku. W tym samym roku znalazła stałe zatrudnienie w Zakładzie 
Filozofi i Przyrody na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pracowa-
ła do śmierci. Jej opiekunem naukowym i promotorem doktoratu 
był marksista Zdzisław Augustynek. Początkowo Poświatowska 
planowała napisanie rozprawy o konfrontacji czasu psychicznego 
z czasem fi zycznym, ale nie mogąc odnaleźć się w tej problematyce, 
zmieniła temat na Etyczne zasady Martina Luthera Kinga w jego 
pismach i działalności antyrasistowskiej. Pracę zgodziła się promo-
wać prof. Maria Ossowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Niestety 

* Nie wiadomo dokładnie, czy Poświatowska miała na myśli system logiki jako 
nazwę pewnego systemu, czy System logiki jako tytuł dzieła Milla. Nie precyzuje 
tego nigdzie w swojej pracy, zapewne zakładając, że będzie to oczywiste dla czytel-
ników. Również zapis tytułu nie jest jednoznaczny: „System logiki” podobnie jak 
słowo „przyczynowość” są wyróżnione kapitalikami, ale nie ma nigdzie kursywy ani 
cudzysłowu, które mogłyby ujednoznacznić sprawę. Raczej należy przychylać się do 
tej drugiej możliwości, czyli takiej, że Poświatowska bada przyczynowość w tekście 
Milla, chociaż odwołuje się również do innych jego tekstów: do Autobiografi i i Phi-
losophy of Scientifi c Method.



poetka nie zdążyła opracować tematu, ponieważ nieuleczalnie chora 
na serce zmarła przedwcześnie jesienią 1967 roku w Warszawie.

Praca magisterska, której obszerny fragment prezentowany jest 
w niniejszej antologii, liczy 61 stron maszynopisu i znajduje się 
w Archiwum UJ pod sygnaturą 0006766. Bibliografi a liczy 12 pozy-
cji, a głównym tekstem źródłowym jest System logiki Johna Stuarta 
Milla opublikowany w Polsce w 1962 roku w tłumaczeniu Czesława 
Znamierowskiego. Poświatowska odwołuje się do literatury anglo-
języcznej. W pracy prezentuje rygorystyczną dyscyplinę rozumowa-
nia: w jej wywodzie niczego nie da się dodać ani ująć. Posługuje się 
elegancką polszczyzną, dając świadectwo swojej kultury literackiej 
i podnosząc walory tej analitycznej pracy.
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Halina Poświatowska

Przyczynowość w Systemie logiki
Johna Stuarta Milla

„Znaleźliśmy, że wszelkie wnioskowanie, a co za tym idzie, wszelki 
dowód i wszelkie odkrywanie prawd nieoczywistych samych przez 
się polega na indukcjach i na interpretowaniu indukcji”1, pisze Mill 
we wstępie do trzeciej księgi Systemu logiki. Tematem tej książki jest 
rozumowanie indukcyjne, które zgodnie z przekonaniem, że wszel-
ka wiedza powinna być oparta na doświadczeniu, Mill uznaje za je-
dyną formę rozumowania. Stwierdza on, że rozumujemy zawsze od 
szczegółów do szczegółów, to znaczy z faktów jednostkowych, która 
są nam znane, wnioskujemy o podobnych faktach jednostkowych 
jeszcze nieznanych, a zdania ogólne są tylko ekonomiczną formą za-
pisu naszych wniosków. W myśl tej teorii Mill interpretuje rozumo-
wanie sylogistyczne, wyznaczając dedukcji jedynie rolę pomocniczą 
w stosunku do indukcji; dedukcją można się posłużyć przy przewi-
dywaniu łącznego skutku jakichś współistniejących przyczyn2, albo 
też przy formułowaniu hipotez. Wnioskując dedukcyjnie, nie nale-
ży jednak zapominać, że każdy krok dedukcji jest w istocie krokiem 
indukcyjnym, wnioskiem zbierającym wyniki wielu poszczególnych 
doświadczeń. Dedukcje zdania ogólnego z jakiegoś innego zdania 
ogólnego muszą poprzedzać indukcyjne wnios ki z poszczególnych 
doświadczeń, a i wniosek sylogizmu, zanim go uznamy za słuszny, 
musimy sprawdzić doświadczalnie.

1 J.S. Mill, System logiki, t. I, Warszawa 1962, s. 441.
2 Mill zakłada, że przyczyny mogą się łączyć. Zasadę składania przyczyn oma-

wiam w następnym paragrafi e.
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Rozumowanie indukcyjne dopuszcza możliwość omyłki. Regu-
larności w występowaniu faktów przy bliższym wglądzie mogą się 
okazać niedostatecznie potwierdzone doświadczeniem. Aby wniosek 
indukcyjny można było przekształcić w prawo ogólne, Mill doma-
ga się powiązania przyczynowego pomiędzy faktami. Prawo przy-
czynowości, na którym opiera się logika indukcji, samo z kolei ma 
swe podstawy w doświadczeniu. Nie odwołując się do psychicznych 
praw kojarzenia, Mill twierdzi po prostu, że notujemy w spostrzeże-
niu występowanie regularności następstwa zjawisk3, które to regu-
larności nie mają żadnych wyjątków. Niezmienność doświadczenia 
jest dla Milla najlepszym dowodem, że prawidłowości wykrywane są 
prawidłowościami bezwarunkowymi i że fakty w prawidłowy sposób 
następujące po sobie pozostają ze sobą w niezmiennych związkach 
przyczynowych.

Przekonaniu Milla, że istnieją prawidłowości następstwa zjawisk 
dające się ująć w prawa przyczynowe, patronuje założenie stwier-
dzające prawidłowość biegu natury. Cytuję: „Bieg zdarzeń natury, 
ogólnie biorąc, jest stały, ponieważ przebieg każdego z wielu zda-
rzeń, jakie się nań składają, jest też stały. Pewien określony fakt 
zachodzi niezmiennie, ilekroć pewne okoliczności są obecne, i nie 
zachodzi, gdy są nieobecne”4. Jednorodność biegu zdarzeń, a raczej 
jednorodności, bo Mill uznaje, że jednorodność jest faktem złożo-
nym i posiada wiele składników, są wyrażone właśnie przez prawa 
natury, prawa, które mają zawsze charakter przyczynowy. Najpeł-
niej też ujmuje jednorodność biegu zdarzeń prawo przyczynowo-
ści, na którym opierają się wszystkie indukcyjne wnioski. Mill pi-
sze: „jest to prawo, że każde zdarzenie zależy od jakiegoś prawa”5. 
Prawo przyczynowości według powyższej interpretacji jest prawem 
najogólniejszym, a prawa natury wyrażające specyfi czne zależności 
przyczynowe są jedynie przypadkami tego najogólniejszego prawa. 
Czerpią one swoją pewność z faktu, że przyczynowość obowiązuje 

3 W Systemie logiki Mill posługuje się terminem „zjawisko”, nie wyjaśniając 
bliżej, że ma na myśli grupy permanentnych możliwości doznawania wrażeń.

4 J.S. Mill, System logiki, op. cit., t. I, s. 489.
5 Ibidem, s. 504.
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powszechnie, z drugiej strony dane doświadczalne zawarte w uogól-
nieniach potwierdzają powszechność prawa przyczynowości.

Dochodzimy tutaj do najbardziej atakowanego twierdzenia Mil-
lowskiej logiki. Prawo przyczynowości, leżące u podstaw wszelkich 
indukcji, samo z kolei jest uznane za wniosek z doświadczenia. Otóż 
Mill stanowczo opowiada się przeciw temu, jakoby ostatnie sformu-
łowanie zawierało błąd circulus vitiosus. Argumentów dostarczy mu 
jego własna koncepcja sylogizmu. Uznając sylogizm za formę rozu-
mowania indukcyjnego, Mill uznaje tym samym, że główna prze-
słanka zawiera jedynie wyniki indywidualnych doświadczeń. Prawo 
przyczynowości więc, będące główną przesłanką wszelkiego rozumo-
wania, nie może być niczym innym, a tylko wnioskiem z doświad-
czenia, jak dodaje Mill, z doświadczenia najprostszego. Pewność, że 
prawo przyczynowości obowiązuje, osiągamy, obserwując najprost-
sze zbieżności faktów. Prawidłowości, które wykrywamy przy pomo-
cy obserwacji, są najlepszym dowodem, że istnieje pomiędzy faktami 
powiązanie przyczynowe. Kiedy już pewność co do tego osiągnęli-
śmy, przeprowadzamy inne doświadczenia, notujemy występowanie 
prawidłowości i ujmujemy te ostatnie w prawa ogólne. Przekonaniu, 
że prawidłowości te można ująć w prawa ogólne, towarzyszy właśnie 
pewność, że powszechne prawo przyczynowości obowiązuje – pew-
ność zdobyta wcześniej przy pomocy najprostszych indukcji. W wy-
padku prawa przyczynowości Mill uznaje wyjątkowo, że indukcja per 
enumerationem simplicem prowadzi do pewnego wniosku.

Wywód ten upada, jeśli przyjmiemy, że każde prawo ogólne za-
wiera element hipotetyczny, to znaczy, że obejmuje ono przypadki, 
które nie są i nie mogą być objęte doświadczeniem. Prawo ogólne 
będące nieograniczoną ekstrapolacją wniosków z doświadczenia 
aktualnego nigdy nie może być przez doświadczenie ostatecznie 
udowodnione i taki też charakter posiada prawo przyczynowości bę-
dące, jak Mill twierdzi, prawem najogólniejszym. Jako wniosek z do-
świadczenia nie może ono być wnioskiem pewnym, jeśli natomiast 
stwierdzimy, że przyczynowość jest wnioskiem z pewnych kosmolo-
gicznych założeń, które Mill czyni, aby obserwowane prawidłowości 
ująć w obowiązujące powszechnie prawa, to oczywiście nie mamy 
większej trudności, aby w jego rozumowaniu wykazać błąd koła.
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Możemy zapytać, w jaki sposób uwarunkowane jest przekonanie 
Milla, że prawo przyczynowości obowiązuje powszechnie. Należy 
chyba pamiętać o fi lozofi cznym dziedzictwie Milla, o tym, że był on 
do pewnego stopnia kontynuatorem fi lozofi i empirystycznej. Jako 
rzecznik fi lozofi i doświadczenia Mill będzie się starał udowodnić, że 
wszystkie prawdy naukowe opierają się na doświadczeniu i są do-
świadczalnie weryfi kowane. Możliwość poznania intuicyjnego od-
rzuca on, twierdząc, że pojęcie to jest błędne i szkodliwe. W Auto-
biografi i Mill pisze: „The notion that truths external to the mind 
may be known by intuition or consciousness independently of obser-
vation and experience, is, I am persuaded in those times, the great 
intellectual support of false doctrines and bad institutions… In at-
tempting to clear up the real nature of the evidence of mathematical 
and physical truths, the System of Logic met the intuitive philoso-
phers on ground on which they had previously been deemed unas-
sailable and gave its own explanation, from experience and associa-
tion, of that peculiar character of what are called necessary truths”6.

Pojęcie (przekonanie), że prawdy zewnętrzne do umysłu mogą 
być poznane przez intuicję albo świadomość niezależnie od obser-
wacji i doświadczenia jest, jestem o tym przekonany, w naszych 
czasach wielkim intelektualnym wspornikiem fałszywych doktryn 
i złych instytucji. W próbie oczyszczenia prawdziwej natury dowo-
dzenia matematycznych i fi zycznych prawd System logiki znajduje 
intuicyjnych fi lozofów na gruncie, na którym wcześniej byli oni uwa-
żani za nietykalnych i daje swoje własne wyjaśnienie, z doświadcze-
nia i skojarzenia, szczególnego charakteru tego, co jest zwane praw-
dami koniecznymi.

Do nauk eksperymentalnych Mill zalicza nie tylko nauki przy-
rodnicze, ale także matematykę, geometrię i logikę. Dzięki temu, 
że wszystkie nauki mają podstawy w doświadczeniu, pewność ich 
wniosków jest równorzędna. Prawo przyczynowości, które podnosi

6 J.S. Mill, Autobiography, Dolphin Books, Garden City, NY [1961], s. 170–
171. Wydanie polskie: Autobiografi a, przeł. M. Szerer, Spółdzielnia Wydawnicza 
„Wiedza”, Warszawa 1948 (przyp. E.Ch.).
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występujące prawidłowości do rzędu prawidłowości bezwarunko-
wych, odgrywa tu ważną rolę, stwarzając podstawy pewności dla 
wniosków przyrodniczych. O poprawności tych ostatnich Mill, po-
dobnie jak większość jemu współczesnych, był przekonany.

Fizyka rozwijająca się po linii mechaniki klasycznej dostarczała 
licznych przykładów praw ogólnych, a sprowadzając różne częstokroć 
prawidłowości do jednego prawa, sugerowała, że wszystkie prawidło-
wości są sprowadzalne do ilościowo ujętych proporcji. Mill, jakkol-
wiek sam nie był fi zykiem, interesował się osiągnięciami tej nauki, 
badał jej metody, a znalazłszy w nich wzór postępowania indukcyj-
nego, próbował je zastosować przy rozważaniu związku przyczyno-
wego. Zdaje z tego sprawę w Autobiografi i: „In attempting to fathom 
the mode of tracing causes and effects in physical science, I soon saw 
that in the more perfect of the sciences, we ascend by generaliza-
tion from particulars, to the tendencies of causes considered singly, 
and then reason downward from those separate tendencies, to the 
effect of the same causes when combined… the composition of forces 
in dynamics, occurred to me, as the most complete example of the 
logical process I was investigating”7. Na wzór składania sił Mill sfor-
mułuje zasadę składania przyczyn, podobnie na wzór newtonowskiej 
mechaniki uzna on, że istnieje skończona ilość praw ogólnych wyra-
żająca skończoną ilość rodzajów związków przyczynowych.

Ufność Milla w przyczynową determinację wszystkich zjawisk 
jest niewątpliwie podbudowana ufnością w to, że istnieją nauki 
i że wnioski naukowe ujęte w formę praw ogólnych są wnioskami 
pewnymi8. Na takie związki nauki z przyczynowością zwraca uwagę 

7 Ibidem, s. 122–123.
8 Podobną opinię wygłasza R.P. Anschutz w swej monografi i o Millu. „Thus 

Mill had been working on the Logic for some ten years before he began to write 
on induction – from, say 1828 when reviewed Whately until 1837 when Whewell 
published his History of the Inductive Sciences. During that time he had acquired, 
and partly expressed, a set of very defi nite opinions regarding the nature of the 
universe and of science, and it was on the basis of these opinions which are very 
sketchily indicated in the Logic itself, that he built his theory of the experimental 
methods”. R.P. Anschutz, The Philosophy of J.S. Mill, Clarendon Press, Oxford 
1953, s. 81.

Przyczynowość w Systemie logiki Johna Stuarta Milla 



146

w swoim eseju o przyczynowości H. Margenau: „The condition that 
causality shall have meaning is the same as that for the existence 
of science”9. Mill daje wyraz podobnym przekonaniom, czyniąc 
przyczynowość warunkiem koniecznym pewności wniosków nauko-
wych. Gdyby zjawiska nie były uwarunkowane przyczynowo, nie 
moglibyśmy występujących regularności ujmować w prawa ogólne. 
Ponieważ jednak Mill wierzy, że prawa ustalane przez nauki są pra-
wami natury wyrażającymi związki istniejące pomiędzy zjawiskami, 
tym samym uznaje, że prawo przyczynowości niewątpliwie obowią-
zuje powszechnie. Przyczynowość byłaby tu wnioskiem nie z proste-
go doświadczenia, ale z istnienia naukowych teorii interpretujących 
doświadczenie.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że warunkiem zarówno dla uzna-
nia zasady przyczynowości, jak i dla uznania pewności naukowych 
twierdzeń jest koordynacja poszczególnych praw przyczynowych 
między sobą. Wysoki stopień teoretycznego powiązania, jakim od-
znaczają się prawdy naukowe, podporządkowanie praw o mniej-
szej ogólności prawom o większej ogólności, jest zapewne dla Milla 
wskaźnikiem, że istnieje podobna koordynacja pomiędzy zjawiska-
mi. Poważnym dowodem na to, że prawa naukowe wyrażają do-
kładnie istniejący stan rzeczy, jest możliwość przewidywania faktów 
na podstawie tych praw i możliwość ich naukowego wyjaśniania. 
Przyczynowości nie utożsamia Mill z przewidywalnością, ale prze-
widywalność przyszłych faktów uznaje on za kryterium powiąza-
nia przyczynowego10. Podobne wyjaśnienie jest dla Milla zawsze 
równoznaczne z wykrywaniem związków przyczynowych. Cytuję: 
„Wyjaśnienie w znaczeniu naukowym znaczy tyle co sprowadzenie 
prawidłowości, która nie jest prawem przyczynowym do praw przy-
czynowych, z jakich ta prawidłowość wynika, albo sprowadzeniem 
złożonego prawa przyczynowego do bardziej prostych i ogólnych, 
z których je można wyprowadzić dedukcyjnie”11. Takie postępowanie 

9 J.S. Mill, Philosophy of Science, Meridian Books, New York 1960, s. 444.
10 J.S. Mill, System logiki, op. cit., t. II, s. 551.
11 Ibidem, t. II, s. 18.
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naukowe jest możliwe dlatego, że porządek, w jakim występują fak-
ty, jest wynikiem jedynie skończonej liczby czynników naturalnych, 
zwanych przez Milla przyczynami pierwszymi. Przyczyny te dają po-
czątek skończonej liczbie rodzajów związków przyczynowych, dzięki 
czemu wszystkie prawidłowości występujące w naturze dają się ująć 
w skończoną liczbę twierdzeń ogólnych. „Wiemy”, pisze Mill, „że 
muszą istnieć takie prawa ostateczne i że każde sprowadzenie pra-
wa pochodnego do praw bardziej ogólnych zbliża nas do tych praw 
ostatecznych”12. Celem każdej nauki powinno być poszukiwanie 
praw ostatecznych wyrażających jakieś ogólne przyczynowe zależ-
ności oraz weryfi kowanie tych praw na drodze doświadczalnej. Jako 
przykład takiego prawa ogólnego, do którego można sprowadzić 
większą ilość praw empirycznych, Mill podaje znane Newtonowskie 
prawo grawitacji. To Newton twierdzi, że istnieje skończona ilość 
praw ogólnych, obejmujących wszystkie regularności występowania 
faktów, postulując tym samym deterministyczną strukturę rzeczy-
wistości. Mill przejmie tę mechanistyczną teorię, uznając przyczy-
nowość za jedyną kategorię determinującą bieg zdarzeń.

Akceptuje też Mill popularny wówczas Laplace’owski pogląd 
stwierdzający, że stan wszechświata w jednej chwili jest zdetermino-
wany całkowicie przez stan wszechświata w chwili poprzedzającej13, 

12 Ibidem, t. II, s. 9.
13 Trudno ustalić, co Mill dokładnie miał na myśli, pisząc o chwili poprzedza-

jącej. Możemy się domyślać, że akceptował on pogląd Hume’a, który sądził, że ist-
nieją ostateczne niepodzielne części czasu i przestrzeni. Części te Hume utożsamiał 
z punktami matematycznymi. Na poparcie tego poglądu Hume przytacza w Trakta-
cie o naturze ludzkiej szereg argumentów. Oto niektóre z nich: 1) Przestrzeń i czas 
muszą się składać z części, których nie można więcej dzielić, bo inaczej mielibyśmy 
nieskończoność współistniejących ze sobą części. 2) Czas musi się składać ze skoń-
czonych części, ponieważ możemy odróżnić przestrzeń dłuższą i krótszą, a także 
dłuższe i krótsze trwanie. Różnice w długości przestrzeni i trwania można przypi-
sać jedynie odjęciu lub dodaniu jakichś ostatecznych skończonych części. 3) Punkt 
matematyczny nie może być niczym, bo z wielu nicości nie można złożyć istnie-
jącej idei. Punkt matematyczny musi zatem być czymś, tak samo jako ostateczna 
część przestrzeni i czasu. Punkt matematyczny (zgodnie z założeniem, że nie ma 
idei bez odpowiedniego wrażenia) musi być czymś barwnym i dotykalnym, a więc 
musi mieć skończone rozmiary. Cytuję: „We must always contest that we have no 
idea of any real extension without fi lling it with sensible objects, and conceiving 
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czyli że pomiędzy dwoma następującymi stanami wszechświata ist-
nieje uwarunkowanie przyczynowe. Sformułuje on to w ten sposób: 
„the state of the whole universe at any instant… (is)… the conse-
quence of its state at the present instant: in as much that one who 
knew all the agents which exist at the present moment, their col-
location in space, and all their properties, in other words, the laws 
of their agency, could predict the whole subsequent history of the 
universe”14. Jednakże demon, któremu zwykle powierza się wyko-
nanie odpowiednich obliczeń, miałby więcej trudności z wszech-
światem Milla niż z analogicznie zdeterminowanym wszechświatem 
Laplace’a. Mill bowiem twierdzi, że nie można całej różnorodności 
zjawisk sprowadzić tylko do zjawiska ruchu, tak aby wszystkie pra-
widłowości biegu zdarzeń były wyrażone przez jedno prawo przy-
czynowe. Ilość ogólnych praw ostatecznych według teorii Milla nie 
może być mniejsza niż ilość rodzajów naszych doznań zmysłowych. 
Próbując być w zgodzie z sensualistycznymi założeniami, Mill sądzi, 
że różne rodzaje wrażeń nie są sprowadzalne do jednego tylko ro-
dzaju. Drugim czynnikiem utrudniającym zadanie demona byłoby 
istnienie przyczyn pierwszych, tak zwanych przez Milla czynników 
naturalnych. Otóż nie możemy całkowicie poznać biegu zdarzeń je-
dynie na podstawie znajomości praw przyczynowych, musimy jesz-
cze poznać rozmieszczenie przyczyn pierwszych, a rozmieszczenie 
to, jak twierdzi Mill, jest przypadkowe. „Współistnienie przyczyn 
pierwotnych należy w naszym rozumieniu do prostych zbieżno-
ści przypadków”, bo „nie możemy wytłumaczyć powstania samych 
przyczyn trwałych”15. Aby przewidzieć dzieje wszechświata w chwili 
następnej, należałoby znać nie tylko wszystkie prawa przyczynowe 

its parts as visible or tangible”. David Hume, A Treatise of Human Nature, J.M. 
Dent Sons LTD, London 1951, s. 69 (wydanie polskie: Traktat o naturze ludzkiej, 
przeł. Cz. Znamierowski, PAN, Kraków 1951 – przyp. E.Ch.). 4) Gdyby nie było 
ostatecznych niepodzielnych części przestrzeni, nie moglibyśmy sobie wyobrazić 
granic powierzchni, linii, ciała stałego, ponieważ zawsze ostatni punkt dzieliłby się 
nieskończenie. Analogicznie nie moglibyśmy sobie wyobrazić granic trwania.

14 J.S. Mill, A System of Logic, Longmans Green and Co., [New York] 1911, 
s. 226.

15 J.S. Mill, System logiki, op. cit., t. I, s. 535.
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(których liczba jest skończona, jakkolwiek nie mniejsza od liczby ro-
dzajów doznań zmysłowych), lecz ponadto rozmieszczenie przyczyn 
pierwszych. Chaotyczne rozmieszczenie tych ostatnich sprawia, że 
bardzo często nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie przyczyny 
współistnieją razem i w jaki sposób zbiegają się ich skutki. Skutki 
współwystępujących przyczyn mogą się ze sobą łączyć, modyfi kując 
się wzajemnie lub po prostu udaremniając. Wypadek ostatni Mill 
ilustruje przykładem z dynamiki, gdzie na ciało działają dwie równe, 
przeciwnie skierowane siły. Wynikiem doświadczenia będzie tu po-
zorny brak skutku, pozorny, ponieważ jak to stara się Mill udowod-
nić, w skutku łącznym16 zawsze wystąpią wszystkie indywidualne 
skutki poszczególnych przyczyn. Powyższym założeniem Mill pod-
trzymuje zasadę, że skutek po swej przyczynie występuje niezmien-
nie i że prawa przyczynowe nie mają żadnych wyjątków. Uwzględ-
niając jednak możliwość współwystępowania nieprzewidzianych 
przyczyn i modyfi kacje skutków łącznych, uznaje on, że prawa przy-
czynowe należy traktować jedynie jako tendencje.

Aby prawo przyczynowości zachowało charakter prawa empi-
rycznego, Mill założy, że jego zasięg jest skończony, a mianowicie: 
że sięga ono nie dalej niż nasze doświadczenie. Cytuję: „Prawidło-
wość następstwa zdarzeń, inaczej zwana prawem przyczynowości, 
należy ujmować nie jako prawo dotyczące wszechświata, lecz tylko 
jako prawo dotyczące tej jego części, jaka jest w zasięgu naszych 
środków niezawodnej obserwacji z pewnym zasadnym rozciągnię-
ciem na przypadki blisko sąsiadujące”17. Chociaż więc Mill pojmuje 
prawo przyczynowości następowania faktów, to niemniej stwierdzi 
on, że prawo to wymaga ciągłej weryfi kacji, że ma ono sens dopóty, 
dopóki znajduje potwierdzenie doświadczalne. Z drugiej strony, tak 

16 Skutkiem łącznym nazywa Mill zbieżny skutek wielu współistniejących ze 
sobą przyczyn. Jest to zrozumiałe na gruncie kosmologicznych założeń Milla im-
plikowanych przez teorię prawa przyczynowego. Mill uznaje istnienie ostatecznych 
niezmieniających się elementów rzeczywistości wchodzących ze sobą w niezmien-
nie takie same związki przyczynowe. Jeśli kilka z tych elementów współwystępuje 
w przyczynie (w tym wypadku złożonej z wielu przyczyn), to ich skutki zdaniem 
Milla stapiają się, tworząc tak zwany skutek łączny.

17 J.S. Mill, System logiki, op. cit., t. II, s. 146.
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jak w wypadku łączenia się przyczyn i modyfi kacji ich skutków, Mill 
odrzuci możliwość zanegowania tego prawa przez jakiekolwiek do-
świadczenie, twierdząc, że te same skutki występują zawsze po tych 
samych przyczynach i że obserwowane wyjątki od tego prawa są za-
wsze wyjątkami pozornymi.

Co to jest przyczyna?

Mówiłam o prawie przyczynowym; teraz chcę bliżej określić, czym 
jest związek przyczynowy. W Systemie logiki znajdujemy wiele sfor-
mułowań mających na celu wyjaśnienie pojęcia przyczyny, żadne 
jednak nie odpowiada na powyższe pytanie wyczerpująco. W tej 
sytuacji słuszne wydaje się zebranie większej ilości określeń, które 
razem być może złożą się na żądaną odpowiedź.

W rozdziale piątym Systemu logiki, traktującym o związku przy-
czynowym Mill zastrzega, że: „Jedyne pojęcie przyczyny, jakiego 
potrzebuje teoria indukcji, to takie pojęcie, jakie można osiągnąć 
na podstawie doświadczenia”18. Przyczyna zawsze powinna być zja-
wiskiem dostępnym spostrzeżeniu zmysłowemu, jak to Mill określi, 
faktem fi zycznym. Oto co pisze na ten temat: „gdy w toku tych do-
ciekań mówię o przyczynie jakiegoś zjawiska, to nie mam na myśli 
przyczyny, która nie jest sama zjawiskiem, nie szukam przyczyny 
ostatecznej, czy też ontologicznej żadnej rzeczy (…), przyczyny, któ-
rymi ja się zajmuję, nie są przyczynami sprawczymi, lecz fi zyczny-
mi. Są one przyczynami jedynie w tym znaczeniu, w jakim się mówi, 
że jeden fakt fi zyczny jest przyczyną innego”19. Przypominam, że 
zjawiskiem albo faktem fi zycznym nazywa Mill grupy permanent-
nych możliwości doznawania wrażeń. Z takich grup permanentnych 
możliwości składa się rzeczywistość przedmiotów i zdarzeń, o któ-
rych wiemy tylko tyle, że współistnieją ze sobą i następują po so-

18 Ibidem, t. I, s. 506.
19 Ibidem, s. 505.
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bie, według porządku określonego prawami kojarzenia. Chcąc wy-
jaśnić, dlaczego te ustalone grupy możliwości doznawania wrażeń 
zmieniają się pod wpływem innych grup możliwości i dlaczego te 
zmiany dokonują się w pewnym określonym porządku, Mill pisze, 
że modyfi kacje występujące w możliwościach doznawania wrażeń 
są niezależne od naszej świadomości, od naszej obecności lub nie-
obecności20. Grupy możliwości doznawania wrażeń istnieją w jakiś 
sposób same przez się i w podobny sposób niezależnie od percypu-
jących świadomości istnieje porządek ich następstwa. Wchodzenie 
w związki przyczynowe według Milla jest więc istotną cechą zjawisk 
mających swoje uwarunkowanie nie w podmiotach poznających, ale 
w takich samych zjawiskach, które istnieją niezależnie od wszelkiej 
świadomości.

Nie każdy w ten sposób pojęty fakt można uważać za przyczynę 
faktu następującego po nim; dwa fakty tylko wtedy wchodzą w zwią-
zek przyczynowy, gdy jeden po drugim następują niezmiennie. 
W Systemie logiki czytamy: „po pewnych faktach zachodzą zawsze, 
i jak wierzymy, będą nadal zachodziły zawsze pewne inne fakty”21. 
Synonimem przyczyny jest dla Milla niezmienny poprzednik, czyli 
fakt poprzedzający niezmiennie jakiś inny fakt, a synonimem skutku 
– niezmiennie następnik. Przyczynę zatem możemy prowizorycznie 
określić jako fakt, jeden z wielu faktów rzeczywistości, poprzedzają-
cy niezmiennie jakiś inny fakt. Ze stwierdzeniem istnienia takiego 
niezmiennego następstwa łączy się epistemologiczne zagadnienie 
wykrywania związków przyczynowych. Oczywiście związki przyczy-
nowe wyznaczone przez prawa ogólne, zgodnie z założeniami Mil-
la powinny być wykrywane na drodze doświadczalnej. W tym celu 
opracował Mill specjalne metody wykrywania przyczynowych zależ-
ności znane pod nazwą kanonów. Rekapituluję krótko te metody.

20 „We fi nd that the modifi cations which are taking place more or less regular 
in our possibilities of sensation are mostly quite independent of our consciousness 
and of our presence or absence”. J.S. Mill, The Philosophy of Scientifi c Method, 
Hafner Publishing Co., New York [1950], s. 369.

21 J.S. Mill, System logiki, op. cit., t. I, s. 506.
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Metoda pierwsza zwana metodą zgodności zakłada, że jeśli ba-
damy okoliczności wystąpienia jakiegoś zjawiska, to ta okoliczność, 
która pojawia się zawsze, jest niewątpliwie przyczyną zjawiska. 
Metoda ta jest o tyle kłopotliwa, że wymaga kolejnych eliminacji 
wszystkich okoliczności, które mogłyby wchodzić w zakres warun-
ków obejmujących istotną przyczynę. Dlatego też, a także z powo-
du niedających się często przezwyciężyć trudności w eliminowaniu 
poszczególnych okoliczności z wyznaczonego zespołu, metoda zgod-
ności rzadko jest metodą pozwalającą ustalić przyczynę danego zja-
wiska. W wielu wypadkach trzeba się posłużyć dodatkowo metodą 
drugą zwaną kanonem jednej różnicy.

Metoda różnicy nie wymaga tak wielu obserwacji jak metoda 
zgodności, a jest, jak twierdzi Mill, znacznie skuteczniejsza. Wystar-
czy tutaj z zespołu warunków poprzedzających ukazanie się jakie-
goś zjawiska wyeliminować okoliczność, o której sądzimy, że jest 
przyczyną tego zjawiska. O ile zjawisko to po wyeliminowaniu danej 
okoliczności nie wystąpi, możemy być pewni, że ta okoliczność jest 
jego przyczyną. Posługiwanie się metodą różnicy jednak także nie 
jest wolne od niedających się często przezwyciężyć trudności. Często 
wymaga ono sztucznej eliminacji danej okoliczności, a to nie zawsze 
jest możliwe.

W wypadkach spornych Mill proponuje użycie mieszanej metody 
zgodności i różnicy, która pozwala częściowo przez zwykłą obser-
wację, a częściowo przez eksperyment ustalić decydujące dla zaj-
ścia skutki okoliczności. W mieszanej metodzie zgodności i różni-
cy eliminujemy najpierw okoliczności nieistotne dla zajścia skutku, 
a potem dodatkowo sprawdzamy metodą różnicy, czy okoliczność 
pozostała jest tą, po której dany skutek występuje niezmiennie. Je-
śli brak tej okoliczności spowoduje brak skutku, to podobnie jak 
w wypadku, gdy posługujemy się tylko kanonem różnicy, możemy 
stwierdzić, że okoliczność ta jest przyczyną.

Kanon czwarty, zwany kanonem reszt, zakłada, że gdy z jakie-
goś zjawiska wyeliminujemy część składników przez eliminację od-
powiednich zjawisk poprzedzających, to reszta tego zjawiska jest 
skutkiem pozostałych okoliczności poprzedzających. Kanon piąty 
stwierdza, że jeśli zmianie poprzednika towarzyszą proporcjonalne 
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zmiany w jakimś następniku, to należy się liczyć z możliwością, że 
dwa te zjawiska pozostają ze sobą w związku przyczynowym. Chcąc 
się jednak upewnić, że tak jest istotnie, należy się posłużyć dodatko-
wo metodą różnicy. Jeśli wyniki obserwacji zostaną potwierdzone 
eksperymentalnie, to znaczy, że przyczyna danego zjawiska na pew-
no została odkryta.

Powyższe rozumowanie Milla stwarza wiarygodny pozór, że 
związki przyczynowe istotnie są wykrywane eksperymentalnie. 
Konkluzje jednak osiągane na podstawie metod Milla nie zawiera-
ją nic, czego nie zawierałyby już przesłanki przeprowadzanych do-
świadczeń. Mill zakłada, że wszystkie zjawiska są ze sobą powiązane 
związkami przyczynowymi, że niezmienne i bezwarunkowe następ-
stwo zdarzeń istnieje i dlatego przyjmuje on, że regularności wykry-
wane metodami indukcyjnymi są przykładami takich bezwarunko-
wych następstw. Gdyby odjąć to założenie, metody Milla, jakkolwiek 
użyteczne w wykrywaniu regularności biegu zdarzeń, nie byłyby 
w stanie zapewnić stałego charakteru tych regularności; byłyby tyl-
ko regułami metodologicznymi.

Mill niewątpliwie przyznaje kanonom i tę funkcję; w jego oczach 
jednak nie jest to funkcja najistotniejsza. Dla Milla jego kanony 
stanowią przede wszystkim kryterium rozumowania indukcyjnego. 
Przyjmuje on, że jeśli rozumowanie jest przeprowadzone zgodnie 
z tymi metodami, to jest to rozumowanie prowadzące do pewnych 
konkluzji22. Zapewnia o tym, pisząc: „Zadaniem logiki indukcyjnej 
jest dać reguły i wzorce (taki jak sylogizm i jak jego reguły rozumo-
wania), z którymi gdy wywody indukcyjne są zgodne, to są konklu-
zywne, a w przeciwnym wypadku nie są. Takie właśnie są te cztery 
metody”23. Aby jednak metody te istotnie okazały się „takimi”, jak to 
już powiedzieliśmy wyżej, konieczne jest poczynienie odpowiednich 
założeń odnośnie do biegu zdarzeń i struktury rzeczywistości. Zało-

22 „Induction is proof, it is inferring something unobserved from something 
observed, it requires therefore an appropriate test of proof and to provide that test 
is the special purpose of inductive logic”. Cytat z Systemu logiki przytoczony przez 
R.P. Anschutza, The Philosophy of J.St. Mill, op. cit., s. 80.

23 J.S. Mill, System logiki, op. cit., t. I, s. 667.
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żenia podobne nie wynikają po prostu z doświadczenia, lecz są wy-
nikiem przekonań i logicznych operacji. Powodowany pragnieniem 
znalezienia podstaw dla pewności wniosków naukowych w doświad-
czeniu Mill interpretuje swe kanony w taki to podwójny sposób.

Omawiając związek przyczynowy, Mill uznaje, że członami ta-
kiego związku mogą być tylko fakty otaczającej nas rzeczywistości, 
a więc przedmioty i zdarzenia, które w potocznym języku nazywa-
my realnymi. Przedmioty te i zdarzenia istnieją i następują po so-
bie w czasie, a stąd wniosek, że mówiąc o następstwie skutku po 
 przyczynie, Mill ma na myśli następstwo czasowe. Trudno powie-
dzieć, czy uznawał on jakąś określoną koncepcję czasu, różną od 
koncepcji Newtonowskiej zakładającej, że czas istnieje bezwzględ-
nie. Według sensualistycznej teorii rzeczywistości czas nie powinien 
być niczym innym jak tylko następstwem wrażeń.

Jednak, jak wiemy, rzeczywistość według Milla składa się nie 
z wrażeń, ale z permanentnych grup możliwości doznawania wra-
żeń, a te istnieją niezależnie od świadomości. Należałoby zatem są-
dzić, że i porządek, i ich następstwa odznacza się podobną niezawi-
słością, że istnieje on niezależnie od świadomości. Tak pojęty czas 
nie jest w zasadzie czymś różnym od czasu Newtonowskiego, ma on 
swoje bezwzględne „wcześniej” i „później” wyznaczone następujący-
mi po sobie zdarzeniami lub stanami rzeczy.

Powyższy wniosek nie jest wnioskiem pewnym, lecz tylko jedną 
z możliwych interpretacji Millowskiego pojęcia czasu, pojęcia, któ-
rego Mill nie analizuje, ani co do którego nie wypowiada się jedno-
znacznie. Stąd właśnie płyną trudności w ustaleniu, jak Mill wyob-
rażał sobie następstwo czasowe dwóch faktów pozostających ze sobą 
w związku przyczynowym. Czy dopuszczał on możliwość zaistnie-
nia przedziału czasowego pomiędzy wystąpieniem przyczyny a na-
stąpieniem skutku natychmiastowo? Pewne okoliczności zdają się 
świadczyć raczej za przyjęciem tej drugiej możliwości. W paragrafi e 
piątym rozdziału traktującego o związku przyczynowym Mill rozpa-
truje „przypadek związku przyczynowego, w którym skutek polega 
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na tym, iż daje jakiemuś przedmiotowi pewną cechę”24. Cecha ta 
później może się okazać przyczyną jakiegoś innego zdarzenia i stąd 
problem, czy za przyczynę tego zdarzenia należy uznać bezpośred-
nio przedmiot posiadający tę cechę, czy też odległy fakt nadania tej 
cechy przedmiotowi. Jako konkretny przykład takiego problema-
tycznego związku przyczynowego Mill podaje produkcję mieszanki 
wybuchowej, która eksploduje dopiero po upływie określonego cza-
su od chwili nadania jej własności wybuchowych. Otóż Mill twierdzi 
stanowczo, że przyczyną eksplozji jest sama mieszanka posiadająca 
określone cechy, między innymi własności wybuchowe.

Przyczyną jest stan tej mieszanki bezpośrednio  poprzedzający 
eksplozję. „Warunek, który nie jest bezpośrednio poprzedzający”, 
pisze Mill, „jest przyczyną, jaka stworzyła nie eksplozję, lecz dała 
rzeczom własność eksplodowania”25. Uznaje on tym samym, że 
przyczyna zawsze poprzedza swój skutek bezpośrednio, mówiąc 
inaczej, że przyczyna i skutek dzieją się w dwóch bezpośrednio po 
sobie następujących chwilach26. W paragrafi e siódmym analizowa-
nego rozdziału Mill powraca jeszcze do sprawy stosunku czasowego, 
w jakim pozostaje przyczyna i skutek. Zadaje on pytanie: „Czy przy-
czyna zawsze pozostaje ze swym skutkiem w stosunku poprzedni-
ka i następnika?”27. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. 
Mill przyjmuje, że istnieją przypadki, jakkolwiek rzadkie, w których 
trwanie skutku wymaga nieprzerwanego trwania przyczyny. Formu-
łuje on to w ten sposób: „Rzeczy w większości przypadków, skoro 
raz zostaną wytworzone, trwają nadal takie, jakie są, póki ich coś 
nie zmieni albo ich nie zniszczy, ale niektóre wymagają niezmien-
nej obecności czynników, jakie je wytworzyły pierwotnie”28. W tym 

24 Ibidem, t. I, s. 521.
25 Ibidem, s. 523.
26 Takie rozwiązanie jest w zasadzie zgodne z Hume’owską koncepcją czasu. 

Mill uznawałby tutaj dwie bezpośrednio przytykające do siebie chwile mające 
ostateczne, skończone wymiary. Stan mieszanki w pierwszej z tych dwóch chwil był 
przyczyną stanu mieszkanki w chwili następnej.

27 J.S. Mill, System logiki, op. cit., t. I, s. 530.
28 Ibidem, s. 531.

Przyczynowość w Systemie logiki Johna Stuarta Milla 



156

Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim

ostatnim przypadku należałoby uznać związek przyczynowy za 
współczesny. Taka też jest interpretacja Milla, który dodaje jednak, 
że nawet w takim współczesnym związku przyczynowym przyczyna 
nie trwa nieprzerwanie ze swym skutkiem, lecz odnawia się ciągle, 
powodując ciągle na nowo występowanie skutku.

Czy przyczyna może się zacząć jednocześnie ze swym skutkiem? 
I to zagadnienie Mill pozostawia w pewnym sensie nierozstrzygnię-
te. „Są z pewnością przypadki”, mówi on, „gdzie skutek następuje 
bez żadnego przedziału czasowego uchwytnego dla naszych zdolno-
ści poznawczych, a gdzie jest ten przedział czasowy, tam nie mo-
żemy powiedzieć, jak wieloma ogniwami pośrednimi, niedostrze-
galnymi dla nas, może on w rzeczywistości być wypełniony. Jeśli 
nawet przyjmiemy, że skutek może się zacząć jednocześnie za swoją 
przyczyną, to ujęcie, jakie ja tutaj przyjąłem, praktycznie w żaden 
sposób nie doznaje ujmy”29. I tutaj następuje bardzo istotne twier-
dzenie świadczące o tym, że stosunek, w jakim pozostaje przyczyna 
i skutek, nie jest jednoznacznie wywnioskowany z doświadczenia. 
Cytuję: „Bez względu na to, czy przyczyna i jej skutek z konieczno-
ści rzeczy występują kolejno, czy też nie, powstanie zjawiska jest 
tym, co wymaga przyczyny i przyczynowość jest prawem następstwa 
zjawisk”30.

Tym założeniem Mill defi nitywnie kończy kontrowersję wokół 
problemu stosunku czasowego, rozstrzygając a priori, że skutek 
zawsze następuje po przyczynie, a związki przyczynowe łączące ze 
sobą fakty i zjawiska nie są niczym innym jak porządkiem następ-
stwa tych faktów i zjawisk.

„To niezmienne następstwo rzadko, jeśli w ogóle, zachodzi po-
między danym następnikiem a jednym poprzednikiem. Zazwyczaj 
zachodzi ono pomiędzy następnikiem a sumą wielu poprzedników”31. 
Przyczyna, zdaniem Milla, nie jest nigdy przyczyną prostą; jest ona 
zawsze złożona z wielu okoliczności (Mill nazywa składowe przy-

29 Ibidem, s. 532.
30 Ibidem, s. 533.
31 Ibidem, s. 507.
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czyny również warunkami, których zbieg powoduje zajście faktu 
zwanego skutkiem)32. Mill uznaje wszystkie składowe przyczyny za 
równoznaczne pod względem pełnionych funkcji; nie odróżnia on 
warunku wystarczającego do zajścia skutku od warunków koniecz-
nych. Ostatnie rozróżnienie Mill uważa za rozróżnienie werbalne, 
twierdząc stanowczo, że wszystkie czynniki mają to samo znaczenie 
dla powstania skutku. Protestuje przeciw nazwaniu przyczyną ja-
kiejś jednej okoliczności, dlatego że była to ostatnia dołączająca się 
okoliczność lub że była to okoliczność o wyrazistszej niż inne aktyw-
ności. Rozróżnienia takie są nieistotne – zapewnia Mill. Przyczyną 
jakiegoś faktu nigdy nie jest jedna okoliczność, ale zawsze cały ich 
zespół. Tak w wypadku śmierci człowieka przez zatrucie nie można 
powiedzieć, że niezmienne następstwo zachodzi pomiędzy zjedze-
niem trującej potrawy a śmiercią. Możemy sobie wyobrazić okolicz-
ności, w których spożycie takiej samej potrawy nie byłoby śmier-
telne, mianowicie, wyjątkowo silny organizm mógłby przezwyciężyć 
działanie trucizny. Niezmienny skutek następstwa zachodzi tutaj 
według Milla pomiędzy całym kompleksem okoliczności poprzedza-
jących śmierć. Zjedzenie potrawy jest tylko jednym z nieodzownych 
warunków wystąpienia skutku, to znaczy wystąpienia śmierci.

Fakt ten Mill podkreśla wielokrotnie, stwierdzając, że: „wszyst-
kie warunki są równie niezbędne do tego, żeby powstał skutek, 
i stwierdzenie przyczyny jest niezupełne, o ile w takiej czy innej 
postaci nie wprowadzimy ich wszystkich”. Z naukowego punktu wi-
dzenia, jak to określa Mill, „rzeczywistą przyczyną jest całość tych 
poprzedników”33 i przywiązanie większej wagi do jednego z nich nie 
jest niczym usprawiedliwione.

32 Mill nie podaje prawa, według którego można by odróżnić pojedynczą (cho-
ciaż jak pisze zawsze złożoną z wielu okoliczności) przyczynę od zbiegu wielu przy-
czyn. Możemy się domyślać, że pewne zbiegi okoliczności Mill uważa za stałe i nie-
zmiennie się powtarzające i te nazywa przyczynami poszczególnymi. Inne zbiegi 
okoliczności występujące sporadycznie i niedające się ująć w prawa ogólne nazywa 
przyczynami łącznymi. Pozostaje zatem dodać, że terminem „zjawisko” Mill określa 
zawsze zbieg jakichś okoliczności, a nigdy jakąś jedną odróżnialną okoliczność.

33 J.S. Milll, System logiki, op. cit., t. I, s. 508.
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Omawiając złożony charakter przyczyny, Mill zwraca uwagę na 
fakt, że za przyczynę jakiegoś zjawiska należy uznać jedynie zbiór 
warunków pozytywnych, natomiast nie należy sądzić, że przyczy-
ną może być brak lub niewystąpienie jakiegoś warunku. Problem
powstaje stąd, że w potocznym języku bardzo często przypisuje się po-
wstanie jakiegoś zdarzenia nieobecności okoliczności przeciwdziała-
jącej, tak na przykład mówi się, że przyczyną zaskoczenia armii była 
nieobecność warty. (Przykład podany przez Milla). Takie rozumo-
wanie jest jednak niezgodne z analizowanym tutaj poglądem. Jak 
wiadomo, Mill określił przyczynę jako fakt fi zyczny (lub też zjawi-
sko) niezmiennie poprzedzający jakiś inny fakt. Pozostaje on wierny 
temu założeniu i odrzuca możliwość uznania za przyczynę warun-
ku negatywnego. „Z niczego, z samej negacji”, mówi on, „nie mogą 
wynikać żadne konsekwencje. Wszelkie skutki związane są prawem 
przyczynowości z pewnym zbiorem warunków pozytywnych”34. Za-
strzega jednak, że chcąc otrzymać dany skutek, należy spełnić także 
warunki negatywne, to znaczy wyeliminować z zespołu okoliczno-
ści poprzedzających wszystkie okoliczności mogące przeciwdziałać 
okolicznościom przyczyny. To zastrzeżenie naprowadza nas na trop 
wspomnianej już zasady łączenia się przyczyn, w której Mill za-
kłada, że współwystępujące przyczyny mogą wzajemnie niwelować 
swoje skutki. Tę ostatnią zasadę uznaje on za generalny aksjomat 
w teorii przyczynowości.

Następnym rozróżnieniem krytykowanym przez Milla jest roz-
różnienie pomiędzy czynnikiem aktywnym-przyczyną a warunkiem 
pasywnym, za jaki częstokroć uważany jest przedmiot podlegający 
działaniu przyczyny. W wyliczeniu warunków niezbędnych do zaj-
ścia związku przyczynowego Mill wymienia przedmioty posiada-
jące pewne własności, stanowczo jednak sprzeciwia się temu, aby 
jakikolwiek przedmiot uważać za warunek pasywny zajścia skutku. 
„Rozróżnienie pomiędzy czynnikiem pasywnym a aktywnym jest 
czysto słowne”, mówi on, „czynniki pasywne są zawsze jednocześnie 
czynnikami aktywnymi (…) i przyczyniają się one w taki sam spo-

34 Ibidem, s. 512.



159

sób jak każdy spośród innych warunków do wytworzenia skutku”35. 
Zgodnie z cytowanym już założeniem, że wszystkie składowe przy-
czyny są równie ważne i spełniają te same funkcje, Mill zapewnia, że 
„wszystkie pozytywne warunki zjawiska są w podobny sposób czyn-
nikami aktywnymi i działają w sposób podobny”36.

Elementem nowym w ostatnim twierdzeniu jest fakt uznania 
przez Milla aktywności przyczyny. Twierdzenie to zdaje się wycho-
dzić poza ramy pierwotnie ustalonej defi nicji obejmującej jedynie 
stosunek niezmiennego następstwa. Teraz dowiadujemy się, że nie-
zmienny poprzednik, za jaki była uważana przyczyna, jest także po-
przednikiem działającym aktywnie37.

Źródło tej niekonsekwencji tkwi w Millowskiej koncepcji rze-
czywistości. Stwierdzając, że w grupach permanentnych możliwo-
ści doznawania wrażeń, czyli w przedmiotach, zachodzą modyfi ka-
cje, Mill uznaje, że modyfi kacje te zachodzą niezależnie od naszej 
świadomości i że są spowodowane aktywnością samej natury. „We 
speedily learn to think of nature as made up solely of these groups 
of possibilities, and the active force in nature as manifested in the 
modifi cation of some of these by others”38, pisze Mill w Examina-
tion of Hamilton’s Philosophy, a z Systemu logiki dowiadujemy się, 
że siła, którą Mill defi niuje abstrakcyjnie jako możliwość ruchu, jest 
równie niezbędna jak i odpowiednie rozmieszczenie przedmiotów, 
by wywołać jakiekolwiek zjawisko39. Defi nicja związku przyczynowe-
go odwołująca się jedynie do rozmieszczeń, to znaczy do niezmien-

35 Ibidem, s. 520.
36 Ibidem, s. 521.
37 Ibidem, s. 548: „To lepsze rozumienie niemniej daje nam możność przyjąć 

jako jeden z probierzy odróżniających przyczynę od prostego współtowarzyszenia, 
wydatkowanie i przenoszenie energii. Jeśli skutek lub jakaś część skutku, którą 
mamy wziąć w rachubę, polega na wprawieniu w ruch materii, to wówczas każdy 
z przedmiotów, danych w chwili obecnej, który stracił ruch, przyczynia się do tego 
skutku; i to jest właściwe znaczenie twierdzenia, że przyczyna jest jednym z po-
przedników, który działa aktywnie”.

38 J.S. Mill, Philosophy of Scientifi c Method, op. cit., s. 369.
39 J.S. Mill, System logiki, op. cit., t. I, s. 545: „Otóż można by zawsze powie-

dzieć z dostateczną poprawnością, że zarówno siła, jak i rozmieszczenie są niezbęd-
ne, by wywołać jakiekolwiek zjawisko”.
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nego następstwa pewnych faktów po innych faktach jest poprawna, 
mówi Mill, o ile mamy na myśli rozmieszczenie przedmiotów posia-
dających własność udzielania siły. Bo siła nie jest niczym innym jak 
tylko „pewną szczególną własnością, jaką zdobył dany przedmiot”40.

Tak pojęta siła wydaje się czymś istniejącym niezależnie od 
świadomości podmiotu doznającego wrażeń. Wniosek ten potwier-
dza fakt, że Mill nie odrzuca fi zykalnej zasady zachowania siły, lecz 
uznaje, że zasada ta znajduje oparcie w faktach i pozwala nam „le-
piej niż poprzednio rozumieć naturę i prawa następstw zdarzeń”41. 
Trudno z tym ostatnim twierdzeniem pogodzić przekonanie, które-
mu Mill daje wyraz kilka wierszy dalej, mianowicie, że „siła, której 
działanie jest zawieszone i która nie ujawnia się w ruchu ani w ciś-
nieniu, nie jest faktem istniejącym, lecz nazwą dla naszego prze-
świadczenia, iż w odpowiednich okolicznościach nastąpiłby pewien 
fakt”42. Przeświadczeniu, które jest faktem psychicznym, nie można 
chyba przypisać takich własności jak niezniszczalność lub możność 
transformacji przy zachowaniu niezmiennych proporcji. Wydaje się, 
że koncepcja siły jako przejawu natury, przejawu, który podlega fi -
zykalnym prawom, nie jest zgodna z sensualistyczną teorią rzeczy-
wistości.

Mill jednak nie ma innej alternatywy jak tylko uznać, że przed-
mioty posiadają aktywność i mogą powodować nawzajem własne 
zmiany, ponieważ odrzuca on zdecydowanie koncepcję przyczyno-
wości zakładającą, że przyczyną wszelkich zjawisk jest wola. Kon-
cepcję tę Mill potępia jako a priori uogólniającą specyfi czny rodzaj 
związku przyczynowego, w którym poprzednikiem jest akt woli, 
a następnikiem – ruch naszych członków. W takim związku przy-
czynowym przyczyna jest nie tylko poprzednikiem swego skutku, 
ale także powodem powstania skutku, sprowadza ona swój skutek. 
„Jest to przyczyna w sensie odmiennym od tego, w jakim się mówi, 
że zjawisko fi zyczne wywołuje inne zjawisko”, mówi Mill, „jest to 

40 Ibidem, s. 546.
41 Ibidem, s. 547.
42 Ibidem.
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przyczyna sprawcza. Stąd łatwo jest przejść do dalszej koncepcji, że 
akt woli jest jedyną przyczyną sprawczą wszelkich zjawisk”43. Mill 
zarzuca koncepcji wolicjonalnej, po pierwsze, że wnioski wyciągnię-
te z jednego rodzaju związków przyczynowych rozciąga ona na ca-
łość biegu zdarzeń, po drugie, że wnioski te nie są w dostatecznym 
stopniu oparte na doświadczeniu, a więc że nie mogą być prawdzi-
we. „W moim rozumieniu”, pisze Mill, „akt woli nie jest przyczyną 
sprawczą, lecz po prostu przyczyną fi zyczną. Nasza wola wywołu-
je przyczynowe nasze działania cielesne w tym samym znaczeniu, 
i w żadnym innym, w jakim zimno wywołuje lód albo w jakim iskra 
wywołuje wybuch prochu strzelniczego”44. Akt woli jest więc po-
przednikiem w takim sensie, w jakim jedno zjawisko fi zyczne jest 
poprzednikiem innego zjawiska. Nie ma w nim nic takiego, co czy-
niłoby wiadomym z góry, że nastąpi po nim pewien określony sku-
tek, na przykład pewien określony ruch. Człowiek sparaliżowany na 
próżno oczekiwałby, że po jego decyzji, aby poruszać ręką, odnoś-
ny ruch wystąpi niezmiennie i łatwo mógłby dojść do przeciwnego 
wniosku. Niezmienne następstwo ruchu po akcie woli, podobnie jak 
wszystkie inne następstwa zjawisk, ustalamy na drodze doświad-
czalnej i dopiero w ten sposób ustalony fakt możemy traktować jako 
stałą zależność. Związki przyczynowe bardziej znane, mówi Mill, 
służą do wyjaśnienia związków przyczynowych mniej znanych, nie 
należy jednak poszukiwać jakiejś jednej racji, dla której jedne ro-
dzaje zjawisk następują niezmiennie po innego rodzaju zjawiskach. 
Zasada wystarczającej racji, zdaniem Milla, nie jest wnioskiem z do-
świadczenia i dlatego należy ją odrzucić wraz z wolicjonalną kon-
cepcją przyczyn sprawczych.

W miarę jak Mill rozwija pojęcie przyczyny, coraz mu trudniej 
interpretować fakty zgodnie z poczynionymi pierwotnie założeniami 
i coraz częściej jego interpretacja wykracza poza ramy tego, co sam 
uznaje za doświadczenie. Spróbujemy na podstawie dotychczaso-
wych rozważań ustalić defi nicję przyczyny. Przyczyną nazywa Mill 

43 Ibidem, s. 549.
44 Ibidem, s. 550.
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pewne rozmieszczenie przedmiotów posiadających zdolność udzie-
lania siły, inaczej mówiąc, przyczyną jest pewien stan rzeczy poprze-
dzający niezmiennie inny stan rzeczy zawsze taki sam w każdym 
przypadku zajścia związku przyczynowego. Rzeczywistość impliko-
wana przez taki związek przyczynowy musiałaby się składać z wielu 
niezmiennie takich samych elementów, z których każdy pozostawał-
by w związku przyczynowym z innym bezpośrednio po nim występu-
jącym45. Charakterystyczną cechą związków przyczynowych byłoby 
to, że powtarzałyby się one co pewien czas. Tym stwierdzeniem Mill 
zakłada cykliczność biegu zdarzeń, nieodzowną do tego, aby przyczy-
ny mogły się powtarzać. Niezmienność następstwa stanowi dla Milla 
nie tylko kryterium wykrywania związków przyczynowych, ale prze-
de wszystkim warunek ontologiczny ich istnienia. Powtarzanie się 
należy do istotnych cech przyczyny. Dlatego też Mill wyklucza możli-
wość zajścia związku przyczynowego pomiędzy dwoma sporadycznie 
następującymi po sobie faktami i nie nazywa przyczyną poprzednika, 
po którym jakiś dany fakt występuje od czasu do czasu.

Trudno w rzeczywistości znaleźć przykłady związku przyczyno-
wego, który odpowiadałby ściśle warunkom określonym przez Mil-
la. Mill zdaje sobie z tego sprawę i w rozdziale O wielości przyczyn 
i mieszaniu się skutków46 stwierdza, że dotychczas referowana kon-
cepcja związku przyczynowego jest dużym uproszczeniem. „Otóż 
nie jest prawdą”, mówi on, „że jeden skutek musi się wiązać tylko 
z jedną przyczyną albo z jednym zespołem warunków i że każde zja-
wisko może powstać tylko w jeden sposób. Często to samo zjawi-

45 O ostatecznych elementach, z których musiałby być skomponowany Millow-
ski świat, pisze R.P. Anschutz: „If he is to prove (…) (the general constancy of cau-
sation) (…) it is necessary not only that he should enumerate all the events imme-
diately preceding, (or succeeding) any event but also that he should state them in 
terms of their ultimate elements. For unless we are dealing, in the premises of the 
methods with the ultimate elements of nature, they can only yield empirical laws 
in which the statement of ultimate tendencies is inextricably interwined with the 
assumption of contingent facts”. R.P. Anschutz, The Philosophy of J.S. Mill, s. 108. 
W ten sposób zmienność następstwa, która jest charakterystyczną cechą związku 
przyczynowego, implikuje, że świat składa się z ostatecznych niezmiennych ele-
mentów.

46 Rozdział X ks. III Systemu logiki w tłum. Cz. Znamierowskiego.



163

sko może powstawać na różne, niezależne sposoby. Jeden fakt może 
być następnikiem w różnych niezmiennych kolejnych następstwach; 
może on wypływać z równą prawidłowością z każdego spośród wie-
lu poprzedników albo z zespołu poprzedników”47. Jak widzimy, Mill 
zachowuje niezmienność skutku po przyczynie, uznając jednocześ-
nie, że taki sam fakt może być połączony niezmiennie stosunkiem 
następstwa z wieloma różnymi faktami jako poprzednikami, że ten 
sam skutek może mieć wiele różnych przyczyn.

Nie jest to jednak ostateczna opinia Milla; omawiając przykła-
dy związków przyczynowych, stara się on wyjaśnić, że rozmaitość 
przyczyn tego samego skutku zazwyczaj jest pozorna i że powodem 
uznania wielu jakościowo różnych przyczyn takiego samego faktu 
bywa niejednokrotnie niedostateczny poziom naszej wiedzy. Tak się 
przedstawia sprawa z ustaleniem przyczyn ciepła. Mill pisze: „Jeden 
zespół obserwacji czy też eksperymentów wskazuje, że słońce jest 
przyczyną ciepła, inny, że tarcie jest źródłem ciepła, inny jeszcze,
że tą przyczyną jest wstrząs, inny, że elektryczność, a jeszcze inny, że 
taką przyczyną jest działanie chemiczne”48. Bliższa analiza przyto-
czonych przyczyn może jednak wykazać, że wniosek ustalający roz-
maitość przyczyn był wnioskiem przedwczesnym. Często w różnych 
przyczynach tego samego zjawiska możemy się doszukać wspól-
nego elementu obecnego w każdej z nich, a kiedy już taki element 
odkryjemy, to Mill zapewni, że: „Jesteśmy w możności przejść od 
nich do jakiejś jednej przyczyny, która rzeczywiście jest działającą 
okolicznością w nich wszystkich”49. Taką wspólną okolicznością we 
wszystkich przyczynach powodujących podniesienie się tempera-
tury jest ruch cząsteczek, który Mill uzna za rzeczywistą przyczynę 
ciepła. Okoliczność ta została wykryta dzięki eksperymentom fi zy-
kalnym i fakt ten nasuwa Millowi myśl, że zadaniem nauk jest właś-
nie redukcja przyczyn pozornych do przyczyny właściwej; sprowa-
dzanie wielu zależności do ostatecznych związków przyczynowych. 

47 J.S. Mill, System logiki, op. cit., t. I, s. 673.
48 Ibidem, s. 680.
49 Ibidem, s. 681.
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Mill wierzy, że taka redukcja jest zawsze możliwa i że wiele różnych 
przyczyn takiego samego faktu to tylko przyczyny prowizoryczne. 
Tym samym daje on wyraz przekonaniu, że obserwowane fakty są 
tylko przejawem głębiej ukrytych bezwarunkowych zależności przy-
czynowych.

Możliwości, że po danej przyczynie mógłby zachodzić raz taki, 
a raz inny skutek, Mill nie rozpatruje, prawdopodobnie dlatego, 
że w takim wypadku nie ma powodu, aby uznać dany fakt poprze-
dzający za przyczynę. Mill wyraźnie przecież zastrzega, że przyczy-
ną może być tylko fakt, po którym jakiś inny fakt zawsze taki sam 
występuje niezmiennie. Mówi on wprawdzie, że: „po jednym i tym 
samym zjawisku następują różne rodzaje skutków zupełnie różnora-
kich”, lecz dodaje, że „zachodzą one jednocześnie ze sobą”50. Można 
więc przyjąć, że jeśli nie zmienia się skład przyczyny, to i skład tych 
różnych występujących współcześnie skutków nie zmieni się, a co 
za tym idzie, że niezmienne następstwo dwóch faktów, jakkolwiek 
złożonych, charakteryzujące związek przyczynowy, zostanie zacho-
wane. Interpretacja doświadczenia służy tu do poparcia pierwotnie 
poczynionych założeń.

Podobnym celom służy wyjaśnienie Milla, dlaczego odkrywanie 
przyczynowych zależności i wyrażających te zależności praw ogól-
nych jest w praktyce tak trudne. Trudności w ustaleniu związków 
przyczynowych płyną z faktu współwystępowania przyczyn i łącze-
nia się ze sobą ich skutków. Mill odróżnia dwa przypadki łączenia 
się przyczyn. „W jednym przypadku, którego przykładem jest łącz-
ne działanie różnych sił w mechanice, skutki wszystkich przyczyn 
z osobna wzięte powstają nadal, lecz są powiązane ze sobą i znika-
ją w skutku łącznym. W drugim przypadku, którego ilustracją jest 
przykład działania chemicznego, skutki poszczególnych przyczyn 
z osobna wzięte znikają całkowicie i miejsce ich zajmują zjawiska 
całkiem od nich różne i podlegające innym prawom”51. Pierwszy 
przypadek, na wzór mechanicznej teorii składania sił, Mill nazywa 

50 Ibidem, s. 533.
51 Ibidem, s. 682.
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składaniem przyczyn. Przyczyny będą tutaj zawsze się sumowały 
matematycznie, a ich łączny skutek będzie proporcjonalny do ilości 
i wielkości współwystępujących przyczyn. Ponieważ skutek łączny 
będzie w tym wypadku dokładnie sumą indywidualnych skutków, 
skutki poszczególnych przyczyn będzie można zawsze w nim roz-
poznać, przynajmniej w zasadzie. W rzeczywistości bowiem, jak to 
Mill sam przyznaje, stapianie się ze sobą lub znoszenie wzajemnie 
skutków może znacznie utrudnić albo nawet uniemożliwić rozpo-
znanie jakiegoś skutku indywidualnego w skutku łącznym. Wypadki 
takie jednak Mill uznaje za nieistotne, a wnioski negujące zasadę 
składania przyczyny za prowizoryczne. Stwierdza on stanowczo, że: 
„Jakkolwiek dwa lub więcej prawa krzyżują się ze sobą i pozornie 
udaremniają albo modyfi kują wzajemnie swoje działanie, to prze-
cież w rzeczywistości działają one wszystkie i łączny skutek jest do-
kładnie sumą skutków tych przyczyn, wziętych z osobna”52.

W przypadku drugim, o którym wspomnieliśmy, dedukcja skut-
ku łącznego na podstawie znajomości samych przyczyn jest niemoż-
liwa. W wypadku tym, który Mill nazywa już nie składaniem, ale 
łączeniem się przyczyn, skutek łączny będzie jakościowo odmienny 
od skutków współwystępujących przyczyn. Przykładem takiego łą-
czenia się przyczyn i powstawania jakościowo różnego skutku może 
być powstanie cieczy z kilku substancji gazowych lub powstanie 
substancji ożywionej z odpowiedniej kombinacji składników che-
micznych. Do takich jakościowo różnych skutków łącznych Mill za-
licza wszelkie połączenia chemiczne, a więc między innymi uznaje 
on transformację za rodzaj związku przyczynowego, w którym sub-
stancja przekształcająca się jest jednym ze składników przyczyny. 
W tego rodzaju związku przyczynowym przyczyna i skutek wzajem-
nie się przekształcają jedno w drugie, a przyczyny danych połączeń 
chemicznych można ustalać na podstawie znajomości skutków, czyli 
samych połączeń. Tego prawa jednak nie można uważać za prawo 
ogólne, ponieważ w wielu wypadkach transformacja może się oka-
zać nieodwracalna (tak się na przykład dzieje ze starzejącym się or-

52 Ibidem, s. 687.

Przyczynowość w Systemie logiki Johna Stuarta Milla 



Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim

166

ganizmem) i skutek łączny nierozkładalny na składniki, z których 
powstał. Ilekroć po jakimś zbieżnym wystąpieniu przyczyn nastąpi 
skutek łączny jakościowo od nich różny, tylekroć, mówi Mill, mamy 
do czynienia ze swoistym i wyjątkowym przypadkiem zależności, 
która jakkolwiek nie jest zależnością ogólną, to jednak może dać po-
czątek nowemu poziomowi przyczynowemu53.

Hipoteza poziomów wyjaśnia istnienie wielości nauk i wielości 
odkrywanych przez te nauki rodzajów praw przyczynowych. Wpraw-
dzie nie jesteśmy w stanie wyjaśnić przejść z poziomu na poziom, 
ale na każdym poziomie, czy to chemicznym, czy to biologicznym 
lub nawet psychologicznym, obowiązuje składanie przyczyn i zależ-
ności przyczynowe mogą być ujęte w prawa ogólne. Te zależności, 
których w prawa ogólne ująć nie można, Mill nazywa zależnościami 
empirycznymi i uznaje, że są one dziełem przypadku.

Co to jest przypadek

„O przypadku mówi się zazwyczaj jako o przeciwstawieniu bez-
pośrednim prawa, czego nie można przypisać jakiemuś prawu, to 
przypisuje się przypadkowi”54, stwierdza Mill, analizując trudności 
w wykrywaniu związków przyczynowych. Współistnienie przyczyn 
ze sobą powoduje daleko idące modyfi kacje w skutkach poszcze-

53 „Ta różnica pomiędzy przypadkiem, gdzie łączny skutek przyczyn jest sumą 
ich skutków, z osobna wziętych, a przypadkiem, gdzie suma skutków jest inne-
go niż one rodzaju; różnica między prawami, które działają łącznie bez zmiany, 
a prawami, które gdy mają działać razem, to przestają działać i ustępują miejsca 
innym prawom – ta różnica jest jedną z fundamentalnych różnic w naturze. Pierw-
szy przypadek ten, gdzie łączą się przyczyny, jest przypadkiem ogólnym, drugi jest 
zawsze swoisty i wyjątkowy. (…) Gdy więc mówiąc krótko, następuje zbieg przy-
czyn, który wywołuje działanie nowych praw, jakie nie mają żadnych analogii do 
tych praw, jakie możemy ustalić, gdy dane przyczyny działają z osobna, to nowe te 
prawa, zastępując jedną część praw poprzednich, mogą współistnieć z inną częścią 
i mogą nawet łączyć skutek praw poprzednich ze swoim własnym”. J.S. Mill, Sy-
stem logiki, op. cit., t. I, s. 579–580.

54 Ibidem, t. II, s. 71.
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gólnych przyczyn, czasem nawet całkowicie te indywidualne skutki 
niweluje. Mill zapewnia, że współistnienia przyczyn nie mogą być 
odniesione do żadnego prawa ogólnego po prostu dlatego, że nie 
tworzą one żadnych prawidłowości. „Współistnienie przyczyn” nale-
ży w przekonaniu Milla „do prostych zbieżności przypadkowych”55.

Oczywiście przyczyny, które współistnieją w danej chwili, same 
muszą być skutkami jakichś przyczyn wcześniej współistniejących, 
a te znowu innych56. Rozumując w ten sposób, Mill dochodzi do po-
jęcia przyczyny pierwotnej, a raczej zespołu takich przyczyn pierwot-
nych, których współistnienie dało początek biegowi zdarzeń. Twier-
dzenie powyższe wskazuje na to, że Mill uznaje ciągi przyczynowe, 
która mają swój określony początek w momencie zaistnienia przy-
czyn pierwszych. Cytuję: „Istnieje w naturze pewna liczba przyczyn 
trwałych, które istniały zawsze, odkąd rasa ludzka istniała i prawdo-
podobnie przedtem w ciągu niezmiernie długiego czasu”57. Hipotezą 
przyczyn pierwszych Mill zakłada nie tylko to, że świat o określonej 
strukturze istnieje obiektywnie, ale także i to, że świat ten ma okre-
ślony początek.

Hipoteza przyczyn pierwszych najprawdopodobniej ma posłużyć 
jako wyjaśnienie hipotezy chaotycznego łączenia się ze sobą różnych 
przyczyn. Jak to już było powiedziane, Mill uważa, że bieg zdarzeń 
jest całkowicie zdeterminowany przyczynowo. Jeśli się przyjmie 
cykliczność biegu zdarzeń, wydawałoby się, że nie powinno być 
trudności w ustaleniu wszystkich przyszłych faktów. Na podstawie 
znajomości zdarzeń przeszłych i teraźniejszych powinniśmy okre-
ślić wszystkie przyszłe zdarzenia. Tak jednak nie jest, odkrywanie 
związków przyczynowych jest sprawą trudną, ponieważ obserwo-
wane zależności nie spełniają postawionych przez Milla warunków, 
to znaczy nie można ich uważać za niezmienne i bezwarunkowe 
następstwa. Stąd płynie konieczność założenia przez Milla, że bieg 

55 Ibidem, t. I, s. 535.
56 Ibidem, s. 538: „(…) przyczyny te są (…) skutkami przyczyn wcześniejszych, 

a te znowu innych, póki nie dojdziemy do przyczyn ostatecznych (…)”.
57 Ibidem, s. 534.
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zdarzeń jest nie tylko dziełem związków przyczynowych, ale tak-
że przypadkowych pomiędzy nimi kolizji, że przypadek na równi 
z ogólnym prawem przyczynowości ma swój udział w kształtowaniu 
rzeczywistości.

W przypadkowy sposób współistnieją ze sobą, zdaniem Milla, 
przyczyny pierwsze i współistnienia tego nie można ująć w żadne 
prawo. „Powstania samych przyczyn trwałych”, mówi on, „nie mo-
żemy wytłumaczyć. Dlaczego te właśnie czynniki naturalne istniały 
pierwotnie, a nie inne, lub też mieszały się ze sobą w takich a takich 
proporcjach i rozmieszczone były w przestrzeni w taki a taki sposób, 
to pytanie, na które nie możemy odpowiedzieć. Co więcej, nie mo-
żemy odkryć żadnej prawidłowości w samym tym rozmieszczeniu, 
nie możemy jej sprowadzić do żadnej niezmienności, do żadnego 
prawa”58. Ten przypadkowy charakter współistnienia przyczyn prze-
chodzi na ich skutki, a ponieważ te mogą się ze sobą łączyć, wza-
jemnie się modyfi kować i niwelować, niesłychanie trudno rozpoznać 
i ustalić zależności, które Mill nazywa związkami przyczynowymi. 
„Każda rzecz, jaka zachodzi”, mówi Mill, „jest wyznaczona prawa-
mi przyczynowości i rozmieszczeniem przyczyn trwałych”59. A więc 
do wyznaczenia jakiegoś przyszłego faktu nie wystarcza znajomość 
odpowiednich praw przyczynowych, trzeba jeszcze znać (jak to już 
wspomniałam, omawiając Millowską wersję koncepcji Laplace’a) 
rozmieszczenie przyczyn pierwotnych, które pozwoliłoby wydedu-
kować, jakie przyczyny ze sobą aktualnie współwystąpią.

To jednak nie jest proste, ponieważ w przeciwieństwie do zależ-
ności przyczynowych, które są dla Milla zawsze zależnościami ogól-
nymi, zjawiska i zdarzenia uzależnione od współwystąpienia czynni-
ków naturalnych mają jedynie charakter empiryczny, tymczasowy. 
Dlatego też prawa wyrażające takie empiryczne zależności będą 
posiadały także mniej lub więcej tymczasowy charakter. Możliwość 
modyfi kacji praw empirycznych wywiedzie Mill częściowo z niskie-
go stanu naszej wiedzy, która nie obejmuje znajomości wszystkich 

58 Ibidem, s. 535.
59 Ibidem, s. 538.
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praw ogólnych i wszystkich możliwości konfl iktów pomiędzy tymi 
prawami, a częściowo z niedostatecznej trwałości zestawienia przy-
czyn pierwszych, które, jak Mill stwierdza, mogą się przemieszczać. 
Takie przemieszczenie przyczyn pierwszych przy tych samych pra-
wach przyczynowych zmienia radykalnie znaczną część praw empi-
rycznych, a nawet wszystkie60.

Przyjęcie takiej możliwości pozwala wytłumaczyć dynamizm roz-
woju dziejów, pozwala wyjaśnić, dlaczego w rzeczywistości pojawiają 
się fakty sporadyczne, dotąd niespotykane. Możliwość zachodzenia 
faktów nowych Mill przypisze możliwości nieograniczonych kombi-
nacji, w jakich różne przyczyny mogą ze sobą współwystępować.

Analizując przypadkowe zbieżności przyczyn i skutków, Mill do-
chodzi do wniosku, że mogą się one powtarzać, a co za tym idzie, że 
występujące kombinacje przyczyn tworzą pewne prawidłowości. Mo-
tywuje on to w ten sposób: „Jak najdalej idący brak porządku widać 
w zestawieniu przyczyn, przy tym ten brak porządku zgodny jest z jak 
najdalej idącym prawidłowym porządkiem ich skutków, gdy bowiem 
każdy z czynników sprawczych wywiera swoje działanie zgodnie z nie-
zmiennym prawem, to nawet najbardziej kapryśne zestawienie tych 
czynników tworzy jakąś prawidłowość”61. Częstość zdarzeń spowodo-
wanych przypadkowym współwystąpieniem różnych przyczyn moż-
na ustalić doświadczalnie. Służą temu celowi prawa probabilistyczne 
należące do kategorii tak zwanych przez Milla praw empirycznych. 
Prawa te nie są tak powszechne jak prawa przyczynowe, ustalają 
one jedynie stopień prawdopodobieństwa, z jakim mamy podstawę 
oczekiwać, że dane zjawisko wystąpi. Prawdopodobieństwo, mówi 
Mill, nie jest właściwością samych zdarzeń, które zawsze są zdetermi-

60 Ibidem, t. II, s. 58: „Prawa pochodne więc nie zależą wyłącznie od praw 
ostatecznych, do których się dają sprowadzić: w większości przypadków zależą 
od tych praw ostatecznych, oraz od faktu ostatecznego, a mianowicie od sposobu 
współistnienia pewnych spośród elementów, jakie składają się na wszechświat. 
Prawa ostateczne przyczynowe mogłyby być te same, jak są obecnie, a nie mniej 
prawa pochodne mogłyby być całkowicie różne, gdyby przyczyny współistniały 
w odmiennych stosunkach albo gdyby różnica w tych stosunkach dotyczyła tego, 
co wpływa na skutki”.

61 Ibidem, s. 60.
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nowane przyczynowo, ale jest ono wynikiem naszej niedostatecznej 
wiedzy o rozmieszczeniu przyczyn pierwszych. Dlatego prawa pro-
babilistyczne mają zastosowanie jedynie w wąskich granicach czasu, 
miejsca i okoliczności, w których zostały ustalone i w których znaj-
dują doświadczalne potwierdzenie. Mill bierze pod uwagę możliwość, 
że wraz z postępem nauki wiele takich praw empirycznych można 
będzie sprowadzić do praw ogólnych, nie sądzi on jednak, abyśmy 
mogli z czasem sprowadzić wszystkie prawidłowości biegu zdarzeń do 
takich praw. Nie jest to możliwe dlatego, że jak to Mill już stwierdził, 
zależności ujmowane w prawa empiryczne są wynikiem rozmieszcze-
nia przyczyn pierwszych. A jeśli chodzi o te ostatnie, Mill zapewnia, 
że są one rozłożone najzupełniej chaotycznie62. Gdyby jakaś regu-
larność w rozmieszczeniu czynników naturalnych istniała w ten lub 
inny sposób, wpadlibyśmy na jej ślad, wykrylibyśmy ją w doświad-
czeniu. Brak odpowiedniego doświadczenia jest dla Milla najlepszym 
dowodem na to, że przyczyny pierwotne, a także i obecne przyczyny 
powiązane z tamtymi poprzez ciągi przyczynowe, są rozmieszczone 
przypadkowo. Kryterium epistemologiczne wytyczające stan naszej 
wiedzy podobnie jak przy ustalaniu prawa przyczynowego służy Mil-
lowi za niezbity pewnik, że istnieją zależności przypadkowe, że przy-
szłość, jakkolwiek zawsze zdeterminowana przyczynowo, może się 
okazać nową i zaskakującą.

Rzeczywistość więc wyznaczona z jednej strony niezmiennymi 
prawami następstwa, a z drugiej strony przypadkowym współist-
nieniem przyczyn pierwszych byłaby rzeczywistością niezależnych 
ciągów przyczynowych, które mogłyby się ze sobą krzyżować. W ko-
lizjach, wynikających z łączenia się przyczyn, prawa przyczynowe 
wyznaczające rodzaje związków przyczynowych byłyby zawsze za-
chowane i skutki poszczególnych przyczyn, jak twierdzi Mill, moż-
na by zawsze rozpoznać w skutkach łącznych. Pozostaje zapytać, 
czy rzeczywistość taka jest rzeczywistością możliwą i czy koncepcja 

62 Ibidem, s. 59: „Nie ma żadnej prawidłowości, żadnej normy, zasady czy 
reguły, które by można dostrzec w rozkładzie pierwotnych, naturalnych czynników 
sprawczych we wszechświecie”.
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Milla nie zawiera elementów sprzecznych. Zagadnienie to omawiam 
szerzej w następnym paragrafi e.

Dwie płaszczyzny w metodologii Milla

Koncepcja związku przyczynowego zreferowana w poprzedzających 
paragrafach nie jest całkowicie wolna od sprzeczności. W teorii Mil-
la zarysowują się wyraźne dwie płaszczyzny; płaszczyzna sugestii 
naukowych, idealny kościec zbudowany na wzór mechaniki Newto-
na, i płaszczyzna druga, którą można by nazwać płaszczyzną empi-
ryczną, a w której Mill stara się uwzględnić różnorodność faktów 
występujących w rzeczywistości. Z jednej strony Mill przedstawia 
świat aktualnych wydarzeń63, które mogą przybierać różny i często-
kroć zaskakujący obrót, z drugiej strony koncepcja związku przyczy-
nowego implikuje świat niezmiennych tendencji wyrażonych przez 
podstawowe prawa przyczynowe. Sprzeczność założeń Milla wystę-
puje wyraźnie w zestawieniu twierdzeń dotyczących tych dwóch, 
zdawałoby się niezgodnych ze sobą, światów.

A oto w punktach tezy płaszczyzny pierwszej:
1. Prawo natury, które jest zawsze prawem przyczynowym, obo-

wiązuje powszechnie i nie ma żadnych wyjątków.
2. Związek przyczynowy jest bezwarunkowym następstwem 

dwóch faktów; po takim samym poprzedniku następuje za-
wsze taki sam następnik.

3. Skutek po swej przyczynie następuje niezmiennie.
I tezy płaszczyzny drugiej:
4. Prawo przyczynowe należy zawsze traktować jako tendencję, 

ponieważ przyczyny mogą się łączyć i skutek każdej przyczyny 
może być udaremniony przez przyczynę przeciwdziałającą.

63 Do podobnych wniosków dochodzi R.P. Anschutz: „Thus the theory of the 
composition of causes involves a fundamental dualism. On the one hand we have 
a phenomenal world of actual results, on the other a real world of tendencies”. R.P. 
Anschutz, The Philosophy of J.S. Mill, op. cit., s. 92.
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5. Taki sam skutek może wystąpić po wielu różnych przyczynach, 
czyli taki sam następnik może występować po rozmaitych po-
przednikach.

6. Przyczyny łączą się, powodując powstawanie skutków jakoś-
ciowo różnych od indywidualnych skutków poszczególnych 
przyczyn.

Powyższe zestawienie pokazuje wyraźnie trudności, na jakie Mill 
natrafi a, próbując uzgodnić teoretyczne założenia z doświadcze-
niem. Płaszczyzny świadczące o rozdwojeniu teorii, którą Mill uwa-
ża za integralną, nie są tak jasno rozdzielone w jego pismach. Często 
zazębiają się one lub nakładają się na siebie w wypadku, gdy Mill 
stara się poprzeć teoretyczne założenia odpowiednią interpretacją 
eksperymentów. Być może pożyteczne będzie szersze omówienie 
twierdzeń ujętych w punktach.

W punkcie pierwszym Mill twierdzi, że prawo przyczynowe obo-
wiązuje powszechnie i nie ma wyjątków. Prawo to, jakkolwiek jest 
wynikiem indukcji, przez proste wyliczenie jest prawem pewnym, 
odwzorowującym rzeczywiste związki zachodzące pomiędzy rzeczy-
wistymi faktami. Mill przyjmuje, że liczba tych praw ogólnych, które 
są zawsze prawami przyczynowymi, jest skończona i że wszystkie 
następujące po sobie zdarzenia i zjawiska są nimi objęte. Wierzy on 
co więcej, że wszystkie skomplikowane prawidłowości następstwa 
mogą być zredukowane do kilku takich praw przyczynowych i że za-
daniem nauki jest dokonanie tych koniecznych redukcji. W związku 
z tym, że liczba praw przyczynowych jest ograniczona, także i licz-
ba rodzajów związków przyczynowych musi być ograniczona. Wy-
stępujące związki przyczynowe muszą być związkami dającymi się 
sprowadzić do tych najprostszych i najogólniejszych zależności, co 
z kolei pociąga za sobą założenie, że świat jest zbudowany ze skoń-
czonej ilości niezmiennych powtarzających się elementów64. W tak 

64 Omawiając wpływ kosmologicznych założeń na metodologię Milla, Anschutz 
pisze: „Mill knows nothing of the mysterious step that Whewell talks about by 
means of which the scientist passes from the observation of particulars to the 
discovery of the universals by which they are related. For him the universe is already 
neatly arranged in piles of universals. Consequently the only problem involved in 
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pojętym związku przyczynowym skutek ukazuje się niezmiennie po 
swej przyczynie, a wystąpienie przyczyny sprowadza skutek nie-
uchronnie – taki związek przyczynowy jest związkiem niemającym 
żadnych wyjątków.

Kiedy raz się przekonamy, że prawo przyczynowości jest prawem 
determinującym następstwo zjawisk, a dowiadujemy się o tym przy 
pomocy najprostszej indukcji, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy 
obserwując regularności następowania zdarzeń i zjawisk, uznali, że 
podlegają one odpowiednim prawom przyczynowym. Wątpliwości 
nasze, gdybyśmy mieli jakiekolwiek, skutecznie rozproszy kanon 
różnicy, metoda niechybiająca, jeśli chodzi o wykrywanie zależności 
przyczynowych. Taki jasny i prosty schemat przyczynowo zdetermi-
nowanego świata daje Mill, ofi arowując naukom niewzruszone pod-
stawy pewności i łudząc możliwością osiągnięcia dokładnej wiedzy 
o następowaniu i występowaniu faktów. W swej monografi i o Millu 
Anschutz przytacza uwagę Jevansa, którą można by uznać za synte-
zę Millowskiego pojęcia przyczynowości. Jevans pisze: „The know-
ledge of causes is something different from other knowledge and 
consists, as it were, in getting possession of the keys of nature”65.

Osiągnięcie jednak wiedzy o przyczynach nie jest sprawą pro-
stą. Pociąga ono za sobą, jak pisze Anschutz, konieczność rozłoże-
nia rzeczywistości na poszczególne fakty, na elementy wchodzące ze 
sobą bezpośrednio w związki przyczynowe66. Czy możemy to uczynić 
na podstawie prostych obserwacji? Mill sam twierdzi, że to nie jest 
możliwe i że obserwacja faktów nie upoważnia nas do typowania 
związków przyczynowych pomiędzy tymi elementami. Znajomość 

scientifi c discovery, as he sees it, is the problem of sorting out connections between 
universals, and it is way of looking at the subject that accounts, I believe, for the 
air of unreality that hangs over his whole treatment of it”. R.P. Anschutz, The 
Philosophy of J.S. Mill, op. cit., s. 109–110.

65 Ibidem, s. 109.
66 Ibidem, s. 108–109: „Thus in order to adapt the experimental methods we 

have in Mill’s language to ‘decompose’ the whole universe into ‘single facts’. This 
means that we have to suppose that we have already disentangle all the complica-
tions produced by the composition of causes and penetrated beneath the surface of 
experience to its underlying tendencies”.
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tych związków ma swoje podłoże w operacjach teoretycznych, w hi-
potezach, które zostają poddane procesowi weryfi kowania. Proces 
ten, mający na celu doświadczalne poparcie teorii postulujących 
prawa ogólne, nigdy nie jest procesem skończonym, a przynajmniej 
nie powinien być uznany za taki, jeśli towarzyszy mu założenie, że 
jedynie miarodajnym źródłem wiedzy jest doświadczenie. Każde 
prawo ogólne bowiem, jak to już zostało powiedziane, odnosi się 
nie tylko do wszystkich obserwowanych wypadków zajścia danego 
związku przyczynowego, ale także do wszystkich wypadków przy-
szłych i przeszłych, a więc takich, które nie są i nie mogą być nam 
dane w doświadczeniu.

Należy również zanotować fakt, że wszystkie obserwowane zależ-
ności mają wyjątki, to znaczy, że obserwowane następstwo zjawisk 
nigdy nie jest następstwem bezwarunkowym. Mill sam to stwierdza 
(teza 4.) i w konsekwencji tego faktu uznaje, że „wszystkie prawa 
przyczynowe (…) wymagają, żeby je ujmować w słowa stwierdzają-
ce tylko tendencje, nie zaś rzeczywiste wyniki”67. Jednocześnie jed-
nak nie rezygnuje Mill z ogólności praw przyczynowych i będzie się 
starał utrzymać twierdzenie, że prawa ogólne nie mają żadnych wy-
jątków: „Co jest uważane za wyjątek w stosunku do pewnej zasady 
jest zawsze jakąś inną i odmienną zasadą, która krzyżuje się z tamtą 
(…). Nie jest tak, iżby było prawo i wyjątek w stosunku do tego pra-
wa, iżby było prawo, które działa w dziewięćdziesięciu przypadkach, 
a wyjątek zachodzi w jednym. Istnieją natomiast dwa prawa, z któ-
rych każde działa prawdopodobnie we wszystkich stu przypadkach 
i daje wspólny skutek przez swoje łączne działanie”68. Stwierdza więc 
Mill, że wyjątki od praw są zawsze wyjątkami pozornymi, powsta-
jącymi na skutek tego, że różne przyczyny mieszają się, wzajemnie 
modyfi kując lub nawet udaremniając swoje skutki. Zarówno jednak 
modyfi kacje, jak i udaremnianie skutku Mill uznaje za pozór69, są-

67 J.S. Mill, System logiki, op. cit., t. I, s. 690.
68 Ibidem, s. 691.
69 Ibidem, s. 688: „(…) Wszystkim prawom przyczynowym można przeciw-

działać (…) i można je na pozór udaremniać przez postawienie ich w konfl ikcie z in-
nymi prawami”.
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dząc, że w skutku łącznym występują wszystkie indywidualne skutki 
poszczególnych przyczyn, że bezwarunkowość i niezmienność przy-
czynowych powiązań w każdym wypadku zostaje zachowana.

Twierdzenie to próbuje Mill uzasadnić na przykładzie doświad-
czenia opisanego w mechanice Newtona. Gdy na jakieś ciało działa-
ją dwie jednakowe, a przeciwnie skierowane siły skutkiem działania 
tych sił jest bezruch. Otóż Mill zapewnia, że skutek ten jest dokład-
nie sumą dwóch skutków, że wynik byłby identyczny, gdyby na ciało 
działała najpierw jedna, a potem druga siła, gdyby ciało uległo dwu-
kierunkowemu przesunięciu.

Czy jednak tak jest istotnie? Jeśli użyjemy do doświadczenia cia-
ła ulegającego odkształceniu, w wypadku działania dwóch sił jedno-
cześnie otrzymamy wynik całkowicie różny od wyniku uzyskanego 
na skutek kolejnego działania dwóch sił. Mianowicie w pierwszym 
przypadku odkształcenie będzie większe. Zasada składania przyczyn 
sformułowana przez Milla na wzór zasady składania sił nie znajdu-
je poparcia w doświadczeniu, a więc tym samym musimy uznać, że 
jest ona założeniem mającym na celu podtrzymanie założeń wyliczo-
nych w pierwszych trzech punktach; próbą uzgodnienia płaszczyzny 
teoretycznej z płaszczyzną doświadczenia. Podobnemu celowi służy 
zreferowana w paragrafi e poprzednim teoria przypadku. Przypadek 
pojęty jako konfl ikt praw przyczynowych ma za zadanie wyjaśnić 
trudności w wykrywaniu ostatecznych tendencji. Mill wierzy bo-
wiem, że pod powierzchnią pozornie chaotycznych zdarzeń znajduje 
się uporządkowany świat niezmiennych tendencji, świat związków 
przyczynowych, które są realnymi składnikami rzeczywistości.

W duchu tego założenia Mill stara się uzgodnić tezę 2 z tezą 5, 
mianowicie uznaje on, że rozmaitość przyczyn tego samego skutku 
jest pozorem i że w rzeczywistości70 jeden rodzaj przyczyny może 
mieć tylko jeden rodzaj skutku, że dany następnik występuje zawsze 
po jednym tylko danym poprzedniku.

Jednakże i ten wniosek nie jest jednoznacznie poparty doświad-
czeniem. Nawet tam, gdzie eksperymenty fi zykalne zdawałyby się 

70 Rzeczywistość dla Milla jest zawsze rzeczywistością związków przyczynowych.
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świadczyć na jego korzyść, możemy znaleźć wyraźne luki w interpre-
tacji tych eksperymentów. Tak na przykład w analizowanym przez 
Milla wypadku podniesienia się temperatury jakiegoś ciała ustala 
on, że przyczyną ciepła jest zawsze wzmożony ruch cząsteczek. Moż-
na by jednak zapytać po kolei, czy jesteśmy w stanie ustalić jedną 
przyczynę wzmożenia ruchu cząsteczek, a jeśli nie, to czy musimy 
zaakceptować wiele różnych przyczyn tak sformułowanego skutku. 
Mill nie rozpatrywał tej ewentualności i dlatego nie wiadomo, jak 
odpowiedziałby na to pytanie, należałoby się jednak spodziewać, że 
i w tym wypadku uznałby on wiele różnych przyczyn za rozwiązanie 
jedynie prowizoryczne, nienaruszające ogólnego schematu związku 
przyczynowego. Redukcja różnych przyczyn bowiem do jakiegoś 
jednego niezmiennie takiego samego poprzednika nie jest wnio-
skiem z doświadczenia, jak sugeruje Mill, ale jest hipotezą potrzeb-
ną do utrzymania postulatu niezmienności następstwa takich sa-
mych skutków po takich samych przyczynach. Jeśli Mill raz przyjął, 
że bieg zdarzeń jest wynikiem skończonej liczby rodzajów związków 
przyczynowych i jeśli przyczyna jest niezmiennym poprzednikiem, 
a skutek niezmiennym następnikiem, to oczywiście musi on przyjąć 
także, że rozmaitość przyczyn takiego samego faktu jest rozstrzyg-
nięciem prowizorycznym jedynie i nieprawdziwym.

Nietrudno wyciągnąć wnioski z powyższego wywodu. Przede 
wszystkim musimy stwierdzić, że dwie płaszczyzny przebijające się 
w wywodach Milla nie mogą być ze sobą uzgodnione, że prowadzą 
one do konkluzji sprzecznych. Millowska koncepcja związku przy-
czynowego nie jest koncepcją ustaloną na podstawie doświadczeń, 
ponieważ, jak to przed chwilą pokazałam, omawiając eksperymenty 
przytoczone przez Milla, żadne doświadczenie nie jest w stanie pra-
wa tego konkluzywnie udowodnić. Podobnie też żadne doświadcze-
nie prawa tego nie może obalić, bo wyjątki od tego prawa zawsze 
można zinterpretować w ten sposób, że okażą się pozornymi. Pozo-
staje więc stwierdzić, że prawo to jest użytecznym częstokroć zało-
żeniem.



Bibliografia

John Stuart Mill, System logiki, tłum. Czesław Znamierowski, PWN, War-
szawa 1962.

John Stuart Mill, A System of Logic, Longmans, Green and Co., [New 
York] 1911.

John Stuart Mill, Philosophy of Scientifi c Method, ed. by Ernest Nagel, 
Hafner Publishing Co., New York [1950].

The Autobiography of John Stuart Mill, Dolphin Books, Doubleday and 
Company, Inc., Garden City, NY [1961].

Richard Paul Anschutz, The Philosophy of J.S. Mill, Clarendon Press, Ox-
ford 1953.

David Hume, A Treatise of Human Nature, J.M. Dent and Sons LTD, E.P. 
Dutton and Co. Inc., London–New York 1951.

John Stuart Mill, Philosophy of Science, Meridian Books, Inc., New York 
1960.

Mario Bungo, Causality, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1959.
David Bohm, Przyczynowość i przypadek w fi zyce współczesnej, tłum. 

Stanisław Rouppert, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
Sprawozdanie Towarzystwa Naukowego Nr 9 – 1 I 1955 – 31 XII 195[?].
Erwin Schroedinger, Science Theory and Man, Ruskin House, George Al-

len and Unwin Ltd., London 1957.
Determinism and Freedom, ed. by Sidney Hook, New York University 

Press, Washington Square 1958.

Przyczynowość w Systemie logiki Johna Stuarta Milla 





179

Bibliografia

Teksty źródłowe

Bańkowska C., Zabawy dziecka jako objaw instynktu pracy, „Szkoła Po-
wszechna” 1922.

Dąmbska I., Listy Izydory Dąmbskiej do Suzanne Delorme, PARIS.ENS UL 
m (24 févier 1961, 12 avril 1961, 1er septembre 1959, 26 janvier–29 oc-
tobre 1961, 9 anoût 1962) – Archiwum École Normale Supérieure.

Dąmbska I., Sur quelles idées communes à Bergson, Poincaré et Edding-
ton, PARIS.ENS UL m SFP 45.1.20 – Archiwum École Normale Su-
périeure.

Gromska D., Korespondencja z Tadeuszem Kotarbińskim, Archiwum Połą-
czonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN oraz PTF w Warszawie, Spuści-
zna Janiny i Tadeusza Kotarbińskich, Rps. U 598.1, t. XI.

Korczyńska J., Filozofi a Marka Aurelego i Epikteta, [w:] Szkice fi lozofi cz-
ne: Księga Pamiątkowa ku czci prof. Maurycego Straszewskiego, red. 
Z. Gutek, Kraków 1910.

Poświatowska H., Przyczynowość w Systemie Logiki Johna Stuarta Mil-
la, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego – prace magisterskie: 
00067669.

Tatarówna S., Moralne podstawy ideologii polskiej, odbitka z „Lotosu” 
1937, Kraków.

Tenenbaum A., Descartes i jego „bête-machine”, „Przegląd Filozofi czny” 
1929, nr 3.

Literatura przedmiotu i pozostałe archiwalia

Akta Romana Ingardena w Instytucie Pamięci Narodowej: INP Kr 010/
9813, t. I, t. II.



180

Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim

Archiwum Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN oraz PTF w Warsza-
wie, Spuścizna Kazimierza Twardowskiego – PTF Rps. 02.1 T. XXXV 
– List Janiny z Kiersnowskich Suchorzewskiej do Kazimierza Twar-
dowskiego z dnia 22 lutego 1935 r.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ewidencja prac doktorskich zło-
żonych w latach akad. 1927/28–1938/39; WF II 506.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka doktorska: WF II 504 – 
Cecylia Bańkowska.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka doktorska: WF II 504 – 
Justyna Korczyńska.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka doktorska: WF II 504 – 
Stefania Tatarówna.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka doktorska: WF II 504 – 
Anna Tenenbaumówna.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka doktorska: WF II 504 – 
Lea Ungarówna.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczki nauczycielskie – Anna Te-
nenbaumówna (KM 56).

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczki nauczycielskie – Justyna 
Korczyńska (KM 56).

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka osobowa: S III 246 – 
Zdzisław Augustynek; DSO-1 – Zdzisław Augustynek.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka osobowa: S III 246 – Izy-
dora Dąmbska.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka osobowa: S III 246 – Da-
nuta Gierulanka.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka osobowa: S III 246 – Ma-
ria Gołaszewska.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka osobowa: S III 246 – Da-
niela Gromska; Spuścizna Danieli Gromskiej S 109.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka osobowa: S III 246 – Ro-
man Ingarden.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka osobowa: S II 619 – Jani-
na Suchorzewska, Spuścizna Janiny Suchorzewskiej S 78.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka osobowa: S III 246 – Zbi-
gniew Kuderowicz.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka osobowa: S III 246 – Ste-
fan Morawski.

Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Teczka osobowa: S III 246 – Ha-
lina Poświatowska.



Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, WHm-9, WHm-14 – dokumen-
ty na temat organizacji Wydziału Humanistycznego oraz odpowiednio 
jego statystyki.

C. Bańkowska, Pierwsze dziecięctwo Marka, Warszawa 1938.
DALO (Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego) – 26, 15, 634 – Karta 

wpisowa Danieli Tennerówny do użytku dziekanatu – rok akademicki 
1911/12.

DALO (Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego) – 26, 15, 727– Księga 
rygorozalna 1909–1916.

DALO (Państwowe Archiwum Obwodu Lwowskiego) – 26, 5, 1861 – teczka 
osobowa Kazimierza Twardowskiego.

Dobrzyńska-Rybicka L., System etyczny Hugona Kołłątaja, Kraków 1917.
Jadczak R., Leopold Blaustein, [w:] idem, Mistrz i jego uczniowie, War-

szawa 1997.
Konar M., Jak uświadomiłam mojego syna, Warszawa 1925.
Kulczykowski M., Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Dru-

giej Rzeczypospolitej, Kraków 2004.
Legutko R., Daniela Gromska (1889–1973), [w:] Złota Księga Wydziału 

Filozofi cznego, red. J. Miklaszewska, J. Mizera, Kraków 2000.
Perzanowski J., Izydora Dąmbska (1904–1983), [w:] Złota Księga Wy-

działu Filozofi cznego, red. J. Miklaszewska, J. Mizera, Kraków 2000.
Smywińska A., W poszukiwaniu prababek – o pierwszych fi lozofkach 

z Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Etyka” 2012, nr 45, s. 106–118.
Smywińska-Pohl A., Women in Wladyslaw Heinrich’s laboratory of experi-

mental psychology, „SGEM 2014 Conference on Psychology and Psy-
chiatry, Sociology and Healthcare, Education” 2014, vol. 1, s. 591–598.

Smywińska-Pohl A., Searching for greatgrandmothers. Anna Tenenbaum, 
[w:] 2nd International Multidisciplinary Scientifi c Conference on Social 
Sciences and Arts SGEM 2015 Book 1, vol. 2, s. 871–876.

Szkice fi lozofi czne: Księga Pamiątkowa ku czci prof. Maurycego Stra-
szewskiego, red. Z. Gutek, Kraków 1910.

Tatarówna S., Słowacki i Nietzsche. (Król-Duch a Nadczłowiek), 
„Pamiętnik Literacki” 1906, z. 3.

Tatarówna S., Słowacki i Nietzsche. (Król-Duch a Nadczłowiek), „Pamięt-
nik Literacki” 1906, z. 4.

Travaux du laboratoire de psychologie experimentale de l’Université de 
Cracovie, ed. par W. Heinrich, Paris–Cracovie 1926.

Węgrzycki A., Danuta Gierulanka (1909–1995), [w:] Złota Księga Wydzia-
łu Filozofi cznego, red. J. Miklaszewska, J. Mizera, Kraków 2000.

Wilkoszewska K., Maria Gołaszewska. 50 lat w Uniwersytecie Jagielloń-
skim, Kraków 1996.

Bibliografia

181



Woleński J., Zygmunt Zawirski (1882–1948), [w:] Złota Księga Wydziału 
Filozofi cznego, red. J. Miklaszewska, J. Mizera, Kraków 2000.

Zbiór najważniejszych przepisów uniwersyteckich z upoważnienia Senatu 
Akadem. dla użytku młodzieży uniw., red. K.W. Kumaniecki, Kraków 
1913.

Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim



REDAKTOR PROWADZĄCY
Mirosław Ruszkiewicz

ADIUSTACJA JĘZYKOWO-STYLISTYCZNA
Katarzyna Onderka

KOREKTA
Grażyna Gawryłow

SKŁAD I ŁAMANIE
Wojciech Wojewoda

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-663-23-80, tel./fax 12-663-23-83



Antologia Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 
1897–1967 jest pierwszym w Polsce zbiorem tekstów 
kobiet wykształconych i/bądź pracujących na krakowskiej 
Alma Mater. Prezentowane są utwory zarówno pierwszych 
adeptek filozofii na UJ oraz korespondencja i rozprawy 
naukowe znanych wykładowczyń z połowy XX wieku. 
Wśród wybranych pozycji znajdziemy publikację pierw-
szej doktorki filozofii – Stefanii Tatarówny, a także filozofki 
i pedagożki Cecylii Bańkowskiej, filozofki przyrody Anny 
Tenenbaum oraz zajmującej się teorią moralności Justyny 
Korczyńskiej. Ponadto w zbiorze zamieszczono teksty 
Izydory Dąmbskiej (pierwszy raz w języku polskim), 
Danieli Gromskiej oraz nigdzie wcześniej niepublikowane 
fragmenty pracy magisterskiej Haliny Poświatowskiej. 
Książka stanowi świadectwo zróżnicowania myśli kobiet, 
jak i odsłania wyzwania, z jakimi się zmagały w upra-
wianiu tej dyscypliny na co dzień.

„Jest to inicjatywa godna poparcia z uwagi na zdecydo-
wane niedocenianie dorobku kobiet w historii filozofii 
polskiej.”

Fragment recenzji prof. dr. hab. Jana Woleńskiego

www.wuj.pl

Filozofki na Uniw
ersytecie Jagiellońskim

 1897–1967 
Ew

a Chudoba
Anna Sm

yw
ińska-Pohl

Ewa Chud oba
Anna Smywińska-P ohl

filozofki
1897–1967

a n t o l o g i a

na uniwersytecie                 jagiellońskim

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stefania  Tatarówna

J ustyna Korczyńska 

Cecylia Bańkowska

Anna Tenenbaum

Daniela  Gromska 

Izydora Dąmbska 

Halina Poświatowska 

Ewa Chudoba 
(ur. 1983) – dok-
torka filozofii zwią-
zana z Instytutem 
Filozofii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. 
Interesuje się este-

tyką pragmatyczną, naturalizacją 
w estetyce, badaniami genderowy-
mi oraz historią kobiet. Wydała Li-
teraturę i homoseksualność (2012, 
2013) oraz Naturalizing Aesthetics 
(wraz z Krystyną Wilkoszewską, 
2015). Publikowała m.in. w „Teks-
tach Drugich” i „Nouvelle Revue 
d’Esthétique”.

Anna Smywińska-
-Pohl 
(ur. 1985) – filozof-
ka związana z In-
stytutem Filozofii 
Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Zaj-

muje się filozofią społeczną, gender 
studies, a także dziełami osieroco-
nymi i lokalną historią wykluczo-
nych. Publikowała między innymi 
na łamach „Etyki”.


