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Wstęp

We wrześniu 2014 roku odbyła się w Cieszynie i Ustroniu pierwsza edycja 
Letniej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szcze-
pańskiego. Po dwóch latach jej nazwę przekształcono na Wolną Szkołę Nauk 
Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego (WSNFiS), 
nawiązując bezpośrednio do jednego z marzeń samego profesora Jana Szcze-
pańskiego, który w styczniu 1940 roku zapisał w Dzienniku: „Będziemy mie-
li w Ustroniu dwie rzeczy cenne: bibliotekę i muzeum. A może uda nam się 
zrealizować kiedyś jeszcze jedno marzenie: wolną szkołę nauk filozoficznych 
i społecznych w Ustroniu”. Po siedemdziesięciu czterech latach marzenie po-
chodzącego z Ustronia profesora Szczepańskiego, jednego z nestorów pol-
skiej socjologii, udało się – przynajmniej w jakiejś części – spełnić. Od 2014 
roku corocznie przez cztery dni odbywają się w Cieszynie i Ustroniu – a od 
2015 roku także po czeskiej stronie (w 2015 roku w czeskim Cieszynie, w 2016 
roku w Stonawie, w 2017 roku w Lesznej Dolnej) – „zajęcia” prowadzone w ra-
mach Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych, której Honorowym 
Rektorem i spiritus movens od początku jej istnienia jest prof. zw. dr hab. Da-
niel Kadłubiec. W trakcie przygotowań do kolejnych edycji tego wydarzenia 
zaczęło się pojawiać – najpierw raczej mgliście, następnie coraz wyraźniej – 
pragnienie, aby działalność Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych i Społecznych 
im. Profesora Jana Szczepańskiego mogła trwać cały rok, a nie tylko cztery dni 
w roku. Pragnienie to ziściło się w 2017 roku, gdy pracownikom Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach z cieszyńskiego Wydziału Etnologii i Nauk o Edu-
kacji udało się pozyskać środki finansowe w ramach Funduszu Mikroprojek-
tów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska i z budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński (nr projektu: CZ.11.4.120/0. 
0/0.0/16_010/0000633).

W ramach projektu „Polsko-Czeska Wolna Szkoła Nauk Filozoficznych 
i Społecznych im. profesora Jana Szczepańskiego” zorganizowano pięć warsz-
tatów dla młodzieży z polskich i czeskich szkół (odbyły się w Cieszynie, Cze-
skim Cieszynie i Trzyńcu), dwa wykłady, które wygłosił profesor Daniel 
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Kadłubiec (w Cieszynie i Czeskim Cieszynie) oraz dwie gry miejskie (w Cie-
szynie i Ustroniu). Ogłoszono konkurs fotograficzny „Śladami profesora Jana 
Szczepańskiego” – zdjęcia nagrodzone w konkursie znajdują się na końcu ni-
niejszej publikacji). Ponadto zorganizowano w trakcie trwania Wolnej Szko-
ły Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego dwa 
sympozja naukowe: jedno w Cieszynie, pod hasłem „Polsko-czeskie relacje fi-
lozoficzne” (27 września 2017 roku), drugie w Czeskim Cieszynie, pod hasłem 
„Moralność współczesnych Polaków i Czechów w perspektywie nauk społecz-
nych i humanistycznych” (22 lutego 2018) roku. Przeprowadzono także dzie-
sięć wywiadów swobodnych z osobami, które znały osobiście profesora Jana 
Szczepańskiego, z krewnymi, uczniami Profesora, którzy studiowali u niego 
socjologię, a w końcu z jego studentami.

Również niniejsza publikacja, w której znalazło się siedem artykułów napi-
sanych przez wybitnych polskich i czeskich socjologów, etnologów i filozofów, 
nie powstałaby, gdyby nie środki pozyskane ze wspomnianego grantu. Książkę 
otwiera artykuł wspomnieniowy autorstwa prof. zw. dr. hab. Daniela Kadłub-
ca. W prezentowanym tomie nalazły się ponadto artykuły z zakresu filozofii 
i socjologii, mamy zatem nadzieję, że taki dobór tematyki spełniłby marzenie 
profesora Szczepańskiego dotyczące szkoły nauk filozoficznych i społecznych. 
Artykuły podejmują zróżnicowaną tematykę, łączy je wolność w myśleniu. 
Dziękując autorom za podjęty trud, chciałbym jednocześnie podziękować re-
cenzentom tomu – dr. hab. Krzysztofowi Wieleckiemu, prof. UKSW, i dr. hab. 
Markowi Rembierzowi. Z satysfakcją chciałbym zauważyć, że obaj profesoro-
wie wygłaszali już wcześniej wykłady w ramach Wolnej Szkoły Nauk Filozo-
ficznych i Społecznych im. Profesora Jana Szczepańskiego.

Redaktorzy tomu postanowili włączyć tę publikację do serii TRANSCAR-
PATHICA, ponieważ jej łamy zostały stworzone jako miejsce spotkania bada-
czy i praktyków z Polski, Czech i ze Słowacji, którzy z wzajemnym zrozumie-
niem odmiennych punktów widzenia będą w stanie prowadzić wspólny dialog. 

Andrzej Kasperek



Úvod

V září 2014 se v Cieszyně a Ustroni konal první ročník Letní školy filozo-
fických a společenských věd profesora Jana Szczepańského. Po dvou letech se 
její název změnil na Svobodnou školu filozofických a společenských věd pro-
fesora Jana Szczepańského, což navazuje na jeden ze snů samotného profesora, 
který v lednu 1940 ve svém deníku napsal: „Budeme mít v Ustroni dvě hodnot-
né věci: knihu a muzeum. A možná se nám jednou podaří naplnit ještě jeden 
sen: svobodnou školu filozofických a společenských věd v Ustroni”. Po 74 le-
tech se tento sen profesora Szczepańského, ustroňského rodáka, jednoho z ne-
storů polské sociologie, podařilo alespoň částečně naplnit. Od roku 2014 se 
každým rokem v Cieszyně a Ustroni a od roku 2015 i na české straně (v roce 
2015 Českém Těšíně, v roce 2016 ve Stonavě, v roce 2017 v Dolní Lištné) koná 
čtyřdenní „výuka” v rámci Svobodné školy filozofických a společenských věd. 
Od doby vzniku školy je jejím spiritus movens prof. zw. dr hab. Daniel Kadłu-
biec, honorární rektor školy. Při přípravě dalších ročníků svobodné školy se 
zpočátku mlhavě, pak výrazněji začala objevovat touha, aby tato škola trva-
la celý rok, nikoli jen čtyři dny v roce. Přání se splnilo v roce 2017, kdy se za-
městnancům Slezské univerzity v Katovicích z cieszynské Fakulty etnologie 
a věd o vzdělávání podařilo získat finanční prostředky v rámci Fondu mik-
roprojektů Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko a státního roz-
počtu prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko (číslo projektu: CZ.11.4. 
120/0.0/0.0/16_010/0000633).

V rámci projektu „Polsko-česká svobodná škola filozofických a společen-
ských věd profesora Jana Szczepańského” se konalo pět workshopů pro mládež 
z polských a českých škol (uskutečnily se v Cieszyně, Českém Těšíně a Třin-
ci), dvě přednášky profesora Daniela Kadłubce (v Cieszyně a Českém Těšíně) 
a dvě městské hry (Cieszyn a Ustroń). Byla vyhlášena fotografická soutěž s ná-
zvem „Po stopách profesora Jana Szczepańského” – fotografie oceněné v rám-
ci soutěže najdete na konci publikace. Během trvání školy se konala dvě vě-
decká sympózia – první v Cieszyně na téma „Polsko-české filozofické vztahy“ 
(27. září 2017), druhé v Českém Těšíně na téma „Morálka současných Poláků 
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a Čechů z hlediska sociálních a humanitních věd“ (22. února 2018). Také se 
uskutečnilo deset rozhovorů s osobami, které osobně profesora Jana Szcze-
pańského znaly – s příbuznými, s profesorovými žáky, kteří u něj studovali so-
ciologii, a v neposlední řadě i s jeho studenty. 

Kdyby nebylo dotace, nebyla by ani publikace obsahující sedm článků na-
psaných významnými polskými a českými sociology, etnology a filozofy. Sbor-
ník otevírá vzpomínkový článek prof. zw. dr hab. Daniela Kadłubce. Jsou zde 
články z oboru filozofie a sociologie, a proto doufáme, že takový výběr by spl-
nil sen profesora Szczepańského týkající se školy filozofických a společen-
ských věd. Příspěvky se věnují různé problematice, spojuje je svoboda myšle-
ní. Děkuji autorům za jejich úsilí a zároveň bych rád poděkoval i recenzentům, 
dr. hab. Krzysztofu Wieleckému, prof. Univerzity Kardinála Stefana Wyszyńské-
ho, a dr. hab. Marku Rembierzovi. Rád bych také podotkl, že oba profesoři již 
měli dříve své přednášky v rámci Svobodné školy filozofických a společenských 
věd profesora Jana Szczepańského.

Redaktoři sborníku se rozhodli zařadit tuto publikaci do série TRANSCAR-
PATHICA, protože vznikla jako místo setkávání badatelů a praktiků z Polska, 
Česka a Slovenska, kteří ve vzájemném porozumění odlišným hlediskům bu-
dou schopni vést společný dialog. 

Andrzej Kasperek



Daniel Kadłubiec

Ostravská univerzita

Profesor Jan Szczepański – też trochę osobiście*

Objawianie się Profesora

Profesor Jan Szczepański objawiał mi się powoli, zstępując jakby z Olim-
pu na ziemię. Najpierw był dla mnie wielkim pojęciem humanistyki, nie tyl-
ko socjologii. Jego prace były przywoływane wszędzie. Żadna nauka, badająca 
jakiekolwiek zjawiska społeczne, nie mogła się bez nich obejść. Lektura tych 
głęboko mądrych książek i równie przenikliwych artykułów – a jest tych ty-
tułów bez mała półtora tysiąca, często tłumaczonych na różne języki – pobu-
dzała ciekawość zawartą w pytaniu: jaki jest autor tych niezwykłych tekstów? 
Jak wygląda człowiek, który budzi powszechny szacunek, przed którego wie-
dzą chylą się wszystkie głowy? Zdumienie i ciekawość były tym większe, kiedy 
się dowiedziałem, że to nasz rodak, cieszynianin z krwi i kości. Upłynęło jed-
nak sporo czasu, zanim spoza myśli, słów i idei zaczął się wyłaniać konkret-
ny człowiek, którego można dotknąć, z którym można porozmawiać. A było 
tak. Chyba przed czterdziestu laty z okładem zadzwoniłem do sejmu, w któ-
rym Profesor bywał z racji posłowania. Poproszony o spotkanie zgodził się od 
razu, a przecież miał tyle na głowie. Jego nazwisko miało magiczną moc. Każ-
dy wiedział, że to, o czym mówił, o co prosił, jest ważne. Był niekwestiono-
wanym autorytetem dla wszystkich. Pamiętam, jakie zrobiło to wrażenie, gdy 
w tym ważnym budynku przy ulicy Wiejskiej powiedziałem, że jestem z nim 
umówiony. Drzwi się same otwierały. Wreszcie znalazłem się na progu jego ga-
binetu. Na spotkanie wyszedł mężczyzna raczej wyższy, szczupły, dobrotliwie 
uśmiechnięty. Mądrość patrzyła mu z oczu. Oto potwierdzenie tego, że wiel-
kość idzie w parze ze skromnością. Poprosił, żeby usiąść, i słuchał, co nowego 

* Artykuł ten po raz pierwszy ukazał się w publikacji W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego, Tom I, 
red. D. Kadłubiec, E. Ogrodzka-Mazur, A. Kasperek, Cieszyn 2015.
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na Zaolziu, pytał o życie Polaków, ich zmartwienia, a gdy rozmowa stoczyła się 
na uciążliwości towarzyszące podejmowaniu przez młodych Zaolziaków stu-
diów w Polsce, odbył telefoniczną rozmowę, po czym powiedział: „Proszę być 
dobrej myśli i spokojnie wracać”. Nawet nie przypuszczamy, ile mamy mu do 
zawdzięczenia. Rozmowy z Profesorem, a było ich wiele, zataczały coraz szer-
sze kręgi. Rozpoczynały się zazwyczaj od stron rodzinnych („Na co też tam 
u nas nowego?”), kończyły zaś głębokimi refleksjami obejmującymi prawie 
wszystko. Byłem oszołomiony jego erudycją, sposobem myślenia, widzenia 
związków i zależności niedostrzegalnych dla zwykłego śmiertelnika. Stopnio-
wo wrastałem w jego książki, myśli, dokonania, życie. Starałem się zgłębić jego 
najwcześniejsze lata, dom rodzinny ze wszystkim, co do niego należy, mówi 
się bowiem – i słusznie – że człowiek jest w pewnym sensie odbiciem swoje-
go środowiska, zwłaszcza tego najważniejszego, dziecięcego. A było ono ma-
giczne, gdyż jego granice najdalsze wyznaczały szczyty beskidzkie, za którymi 
był świat zupełnie tajemniczy, ale także bliższe – potok Gościradowiec, rzeka 
Wisła, ogromne lipy i jesiony strzegące Brzezinę przed kataklizmami, nie mó-
wiąc już o wiatraku z monstrualnymi skrzydłami, które w pewnym sensie były 
również symbolem życia, bogactwa, gdyż obracając się, mełły zboże, zboże zaś 
ma ten sam źródłosłów, co bogactwo.

Rodzinne gniazdo i pierwsze szkoły

Jego najdawniejsi przodkowie osiedlili się w – dziś zaolziańskiej – siedem-
nastowiecznej Ligotce Kameralnej jako Szczepońcowie (później zmienili nazwi-
sko na Szczepańscy jako bardziej nobilitujące), skąd przywędrowali do Ustro-
nia w 1821 roku, aby usadowić się tutaj na Zowodziu, czyli za wiślaną wodą, 
w miejscu pełnym brzóz. Ludzie nazwali to Brzeziną. Nikt nie powiedział ina-
czej, tylko do Szczepańskich w Brzezinie. W murowanym domu, otoczonym 
chlewem i stodołą, strzeżonym, jak się rzekło, przez potężne lipy i jesiony, tęt-
niło uczciwe, bardzo pracowite gospodarskie życie. Mozolna praca, wręcz ha-
rówka, była tu postrzegana jako forma modlitwy, jako obowiązek moralny i re-
ligijny człowieka. Gazdowali więc do upadłego rodzice Profesora, ojciec Paweł 
i matka Ewa z Cholewów, siedzących na niedalekich Pustkach. Pobrali się po 
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sąsiedzku. Żyli pobożnie, uczciwie, porządnie. Dom, swoisty mikroświat, sto-
jący do dziś, był czysty, ściany pobielone, plac pozamiatany, krowy wymyte, na-
pasione. Książki były jego nieodłączną częścią. Darzono je szczególnym szacun-
kiem, gdyż były czymś, co łączyło Brzezinę z całym światem, nawet z tym ponad 
chmurami. Ojciec – wspominał Profesor – miał doskonałą pamięć, był bardzo 
inteligentny, lubił czytać książki i prenumerował dwie gazety: „Głos Ludu Ślą-
skiego” i „Posła Ewangelickiego”. Małego Janka, urodzonego 14 września 1913 
roku, czyli jeszcze w czasach panowania Franciszka Józefa I, zaprowadziła do 
szkoły ludowej przy ustrońskim kościele ewangelickim matka, z którą łączy-
ła go przez całe życie niezwykła więź duchowa. Wbijała mu do głowy, że słów 
nie wolno puszczać na wiatr, że słowami nie wolno poniewierać, gdyż pocho-
dzą od samego Pana Boga. Zapamiętał to na całe życie, podobnie jak cztero-
wiersz wypisany ozdobnym pismem i umieszczony w korytarzu jego szkoły. 
Był on niezwykły, gdyż utożsamiał szkołę z kościołem, czyli z tym, co szcze-
gólne, sakralne. Szkoła była kościołem, a mowa wartością świętą. Nie można 
mądrzej wyrazić tych relacji.

Z myślą o tym, że tu szkoła,
wstępuj jakby do kościoła.
Skromnością i statkiem uszanuj te mury,
bo Bóg wszechmogący patrzy na cię z góry.

Początkowo miał problemy z alfabetem, ale szybko je pokonał i od drugiej 
klasy wpadł w nałóg czytania książek. Wchłaniał wszystko, co przyszło mu pod 
rękę, a wspierali go w tym nauczyciel Paweł Lipowczan i kierownik Jerzy Mi-
chejda, ten z rodowodem olbrachcickim, a także ujec z Gojów, Jan Wantuła. 
Rodzice nie zastanawiali się ani przez chwilę, tym bardziej że przekonali ich do 
tego powyżsi – Janek musi pójść do cieszyńskiego gimnazjum. Wybrali, o dzi-
wo, przyrodniczo-matematyczne, chyba dlatego, że Janek chciał się poświęcić 
leśnictwu, przyroda bowiem była dla niego światem, gdzie niebo z ziemią gra-
niczy, a pewnie i z tej przyczyny, że w gimnazjum tym byli wspaniali pedago-
dzy. Wśród nich sławą największą cieszył się poeta Julian Przyboś, przez cztery 
lata opiekun klasy Jana Szczepańskiego, wtajemniczający młodzież w arkana ję-
zyka ojczystego i poezji nim pisanej. Jego oddziaływanie musiało być potężne, 
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skoro sam przyszły wielki socjolog stworzył kilka całkiem udanych wierszy, 
drukowanych m.in. w „Zaraniu Śląskim”, a jego książki, rozprawy i artykuły, 
oprócz niezwykłych walorów myślowych i intelektualnych, urzekają językiem 
prostym, a w swojej prostocie pięknym. Pamiętał o słowach Jana Parandow-
skiego, który zauważył, że „podpieranie swej powagi skomplikowanym słow-
nictwem jest przywilejem miałkich głów, prędkich piór i nieuków”. Opłacało 
się wcześnie wstawać, jeździć pociągiem do książęcego miasta, wracać późno, 
pomagać w gospodarstwie, a później fascynować się słowem, wiedzą, ideała-
mi zawartymi w książkach. Dlaczego jednak leśnictwo zamienił na socjolo-
gię? Otóż to kolejna zasługa Juliana Przybosia jako nauczyciela propedeutyki 
filozofii, w ramach której zahaczał często o nauki społeczne, a robił to tak su-
gestywnie, że zamiast niedoszłego leśnika nauka otrzymała w darze wielkie-
go socjologa i myśliciela.

W świecie nauki

Kiedy po maturze ten chłopski syn wybierał się w świat, do Poznania, oj-
ciec zawołał go na bok i powiedział: „Janek, jak przeczytosz ty wszystki książ-
ki, tóż dej pozór, abyś nie zgupnył”. Niby to humorystyczne, ale jakże głębokie. 
Cóż ważniejszego jest bowiem od wskazówki: musisz wiedzieć wszystko, ale 
zawsze miej swoje zdanie, żebyś był indywidualnością. Z tą maksymą, na za-
wsze zapamiętaną, młody człowiek wyruszył do stolicy Wielkopolski, aby zna-
leźć się m.in. w kręgu studentów światowej sławy socjologa Floriana Znaniec-
kiego, wśród których urzekła go Eleonora (Nora, Norka) Odlanicka-Poczobut, 
jego przyszła żona. Został jego ostatnim przedwojennym asystentem i dokto-
rantem. Obronił pracę o pojęciu środowiska społecznego w socjologii wsi, po 
czym wybuchła wojna, profesor Znaniecki wyjechał za morze, do Stanów Zjed-
noczonych, a jego asystent po beznadziejnej tułaczce wrześniowej trafił na ro-
boty przymusowe do Wrocławia, później do Wiednia. Ucichły konflikty wo-
jenne i wiele uniwersytetów zagranicznych starało się o pozyskanie doskonale 
zapowiadającego się socjologa. On jednak wrócił do Polski. Zapytałem go kie-
dyś, dlaczego tak się stało. Odpowiedź była prosta: „Z dala od swoich nie po-
trafiłbym pracować. A także ile razy w życiu badacz zjawisk społecznych ma 
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okazję obserwować, jak rodzi się nowy ustrój? Raz na wiele generacji”. Wybit-
ny socjolog musiał tu być obecny. Polska była dla niego najważniejsza. Pod-
jął pracę na Uniwersytecie Łódzkim, którego został najmłodszym rektorem – 
w 1952 roku miał bowiem 39 lat. W jednej z rozmów wyraziłem podziw nad 
tym faktem, a Profesor z typowym dla siebie humorem zareplikował: „Byłem 
wtedy na tyle głupi, że się na to zgodziłem”. Młodziutki rektor jeździł podczas 
wakacji po ustrońskich drogach i miedzach na rowerze. Raz zapuścił się na 
Goje, do wspominanego już swojego ujca, wspaniałego samouka Jana Wantu-
ły, który aż oniemiał z wrażenia: „Rektor na rowerze, w krótkich spodenkach 
i sportowej koszulce? Boże, co za czasy?!”. A Jan z Brzeziny dalej był rektorem, 
profesorem, dyrektorem m.in. Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akade-
mii Nauk, jeździł na światowe konferencje i uniwersytety, wykładał, zdobywał 
sławę luminarza najwyższej rangi. Uniwersytety nadawały mu doktoraty ho-
norowe, Amerykanie i Finowie starali się o jego członkostwo w swoich aka-
demiach, Anglicy przyznali mu to, co najbardziej prestiżowe – Komandorię 
Orderu Imperium Brytyjskiego, a socjolodzy wybrali go w 1966 roku na prze-
wodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego, będącego 
instytucją o zasięgu światowym. Był posłem, członkiem Rady Państwa, prze-
wodniczył Komitetowi Ekspertów i Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. 
Prowadził rozległe i – co najważniejsze – pionierskie badania, nad wszystko 
bowiem cenił empirię, gdyż socjologia ma służyć życiu, które stało się z kolei 
fundamentem wielu jej działów, dlatego ich wyniki były z najwyższą uwagą śle-
dzone przez ośrodki zagraniczne i tłumaczone na wiele języków.

Gdy zmarł 16 kwietnia 2004 roku, kierownictwo Polskiej Akademii Nauk 
w nekrologu napisało: „Profesor Jan Szczepański był wielkim autorytetem na-
ukowym i moralnym wzorem uczonego, którego mądra i przyjazna ludziom 
myśl pomagała Polakom rozumieć swój naród i kraj”, a nam – dodajmy – na-
szą cieszyńską ziemię. W niej, na ustrońskim cmentarzu ewangelickim, zna-
lazł miejsce swojego wiecznego spoczynku jeden z największych myślicieli pol-
skich, a może nie tylko polskich, XX wieku.
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Profesor Jan Szczepański – také poněkud osobně

Profesorovo zjevování se

Profesor Jan Szczepański se mi zjevoval pomalu, jako by na zem sestupoval 
z Olympu. Zprvu byl pro mě velkým pojmem nejen sociologie, ale také huma-
nistiky. Na jeho dílo se odkazovalo všude. Žádná věda, která se zabývá jakými-
koli sociálními jevy, se bez něj neobešla. Četba těchto hluboce moudrých knih 
a článků, a je jich celkem téměř půldruhého tisíce, často přeložených do růz-
ných jazyků, podněcovala zvědavost obsaženou v otázce: Jaký je autor těchto 
neobvyklých textů? Jak vypadá člověk, který se těší všeobecné úctě, jehož vě-
domostem všichni vzdávají čest? Údiv a zvědavost byly tím větší, když jsem se 
dozvěděl, že je to náš těšínský rodák. Trvalo však dlouho, než se z myšlenek, 
slov, idejí začal vynořovat konkrétní člověk, jehož se můžete dotknout, s nímž 
si můžete promluvit. A bylo tomu tak. Před více než čtyřiceti lety jsem zavolal 
do Poslanecké sněmovny, kde profesor jako poslanec působil. Obratem sou-
hlasil s nabídkou setkání, i přestože měl mnoho povinností. Jeho jméno mělo 
zázračnou moc. Každý věděl, že to, co říkal, a oč žádal, je důležité. Pro všechny 
byl nezpochybnitelnou autoritou. Pamatuji si, jaký udělalo dojem, když jsem 
v té významné budově na ulici Wiejska řekl, že s ním mám sjednanou schůz-
ku. Dveře se otevíraly samy. Konečně jsem se ocitl na prahu jeho kanceláře. 
Na setkání se mnou přišel muž vyšší štíhlé postavy s laskavým úsměvem. Z očí 
mu vyzařovala moudrost. Byl důkazem, že velikost je doprovázena skromnos-
tí. Vyzval mě, abych si sedl. Poslouchal, co je nového na Záolší. Ptal se na ži-
vot Poláků, na jejich strasti. Když se povídání dostalo na obtíže doprovázející 
studování mladých Zaolšáků v Polsku, někam zavolal, a pak řekl: „Buďte dob-
ré mysli a v klidu jeďte domů“. Ani netušíme, za kolik mu vděčíme. Rozhovo-
ry s profesorem, a byla jich celá řada, měly stále širší dosah. Začínaly zpravi-
dla rodištěm („no copak je tam u nás nového?“) a končily hlubokými úvahami 
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téměř o všem. Byl jsem okouzlen jeho učeností, způsobem myšlení, vnímáním 
vazeb a asociací skrytých prostému smrtelníkovi. Postupně jsem se začal usa-
zovat v jeho knihách, myšlenkách, úspěších, životě. Snažil jsem se prozkou-
mat jeho nejranější roky. Snažil jsem se poznat jeho rodinný dům se vším, co 
k němu patří, protože se právem říká, že člověk je v jisté míře odrazem své-
ho prostředí, zejména toho nejdůležitějšího – z dětství. A to bylo magické, 
protože jeho nejvzdálenější hranice vymezovaly beskydské hřebeny, za nimiž 
byl svět zahalený v rouše tajemství, a zároveň i blízké okolí – potok Gościra-
dowiec, řeka Visla, a také mohutné lípy a jasany střežící Brzezinu před pohro-
mami. Nemluvě ani o větrném mlýnu s monstrózními křídly, která byla v jis-
tém smyslu i symbolem života a bohatství. Točila se a mlela obilí – a obilí má 
stejný původ jako bohatství. 

Rodinné hnízdo a první školy

Jeho předkové se usídlili jako Szczepońcovi (později změnili své příjme-
ní na více nobilitující Szczepański) v dnes zaolšanské Komorní Lhotce, která 
vznikla v 17. století. Odtamtud se roku 1821 přestěhovali do Ustroně a usadili 
se v části Zowodzie, za řekou Vislou, v místě porostlém množstvím bříz. Lidé 
tomuto místu říkali Brzezina. Nikdo neřekl nic jiného než ke Szczepańským 
do Brzeziny. Ve zděném obydlí, s chlívem a stodolou na straně, obklopeném, 
jak již bylo řečeno, mohutnými lípami a jasany, vedli poctivý, velmi těžký hos-
podářský život. Namáhavá práce, téměř dřina, zde byla vnímána podobně jako 
modlitba, jako morální a náboženská lidská povinnost. Profesorovi rodiče, otec 
Pavel a matka Eva z Cholewů, kteří žili na nedalekých Pustkách, hospodařili, 
dokud síly stačily. Veselka to byla sousedská. Žili zbožně, poctivě, spořádaně. 
Dům byl svébytný mikrosvět a stojí tam dodnes. Byl čistý, zdi měl nabílené, 
nádvoří zametené, krávy čisté a napasené. Jeho nedílnou součástí byly knihy. 
Byla jim věnována patřičná úcta, protože byly pojítkem mezi Brzezinou a zbyt-
kem světa, i tím vysoko nad mraky. Otec – jak profesor vzpomínal – měl do-
konalou paměť, byl velmi inteligentní, rád četl knížky a měl předplatné dvou 
novin – „Głos Ludu Śląskiego“ a „Poseł Ewangelicki“. Malého Jeníka, naroze-
ného 14. září 1913, čili ještě v době vlády Františka Josefa I., vedla do lidové 
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školy u kostela v Ustroni matka, s níž ho po celý život spojovalo neobvyklé du-
ševní pouto. Kladka mu na srdce, že nelze mluvit do větru, že slova se nesmí 
zneuctít, protože pochází od samotného Boha. Pamatoval si to celý život, stej-
ně jako čtyři verše napsané okrasným písmem na chodbě školy. Byl neobyčej-
ný, protože školu ztotožňoval s kostelem, čili s něčím, co je výjimečné a sakrál-
ní. Škola byla kostelem a slovo svátostí. Moudřeji nelze tento vztah vyjádřit.

Z myślą o tym, że tu szkoła,
wstępuj jakby do kościoła.
Skromnością i statkiem uszanuj te mury,
bo Bóg wszechmogący patrzy na cię z góry. 

(Mysli na to, že zde je škola, 
vcházej sem jak do kostela, 
tyto zdi ve skromnosti i bohatství cti, 
protože Bůh všemohoucí nad tebou bdí).

Zprvu měl problémy s abecedou, ale rychle ji zvládl a již v druhé třídě pro-
padl závislosti na četbě knih. Hltal vše, co se mu dostalo do ruky. Podporova-
li ho v tom učitel Paweł Lipowczan a vedoucí Jerzy Michejda, původem z Ol-
brachtic, a také strýc Jan Wantuła z ustroňské části Goje. Rodiče neváhali ani 
na okamžik, tím spíš, že je k tomu přesvědčili výše uvedení – Jeník musí jít na 
cieszynské gymnázium. Kupodivu vybrali přírodovědně-matematickou třídu, 
zřejmě proto, že se chtěl věnovat lesnictví. Příroda pro něj byla totiž světem, kde 
nebe hraničí se zemí. Mimo to tam byli skvělí pedagogové. Nejznámějším byl 
básník Julian Przyboś, který byl po dobu čtyř let třídním Jana Szczepańského, 
a zasvěcoval mládež do tajemství mateřského jazyka, respektive v tomto jazyce 
psané poezie. Jeho vliv musel být obrovský, když sám budoucí velký sociolog 
napsal několik docela povedených básní, mj. zveřejněných v literárním čtvrt-
letníku „Zaranie Śląskie“. A jeho knihy, pojednání a články, kromě neobvyklé 
myšlenkové a intelektuální hodnoty, oslňují neokázalým a ve své jednoduchos-
ti krásným jazykem. Pamatoval na slova Jana Prandowského, který podotkl, 
že „zakládání své vážnosti na komplikovaném názvosloví je výsadou povrch-
ních hlav, rychlých per a nevědomců”. Stálo za to vstávat brzy, jezdit vlakem 
do knížecího města, vracet se pozdě, pomáhat doma hospodařit, a pak hledat 
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nadšení ve slovech, vědomostech, ideálech obsažených v knihách. Ale proč 
vlastně lesnictví zaměnil za sociologii? Je to další zásluha Juliana Przybose ja-
kožto učitele filozofické propedeutiky, který se často dotýkal společenských 
věd. Činil tak velmi sugestivně, že místo lesníka věda získala do vínku velké-
ho sociologa a myslitele.

Ve světě vědy

Když se sedlácký kluk vydával po maturitě do světa, do Poznaně, otec si ho 
vzal stranou a řekl: „Janek, jak przeczytosz ty wszystki książki, tóż dej pozór, 
abyś nie zgupnył“ („Jeníku, až přečteš všecky ty knížky, tak si jen dej pozor, 
abys nezblnul“). Je to humorné, a zároveň tak hluboké. Co je totiž důležitěj-
ší než rada: „Musíš vědět všechno, ale vždy měj svůj názor, abys byl indivi-
dualitou“. S touto navždy zapamatovanou maximou se vydal do metropole 
Velkopolska, aby se ocitl mj. v kruhu studentů světově proslulého sociologa 
Floriana Znanieckého. Mezi nimi ho okouzlila Eleonora (Nora, Norka) Odla-
nicka-Poczobut, jeho budoucí choť. Stal se jeho posledním předválečným asi-
stentem a doktorandem. Obhájil disertaci o společenském prostředí v socio-
logii venkova, načež vypukla válka. Profesor Znaniecki vycestoval za moře do 
Spojených států a jeho asistent po beznadějných zářijových toulkách odjel na 
nucené práce do Vratislavi a následně do Vídně. Když válečné konflikty po-
levily, řada zahraničních univerzit se snažila získat sociologa s výbornou per-
spektivou. On se však vrátil do Polska. Kdysi jsem se ho zeptal, proč tomu tak 
bylo. Odpověď byla jednoduchá: „Daleko od rodáků bych nedokázal praco-
vat. A pak, kolikrát za život má badatel společenských jevů příležitost sledovat 
zrození nového režimu? Jednou za mnoho generací“. Významný sociolog zde 
být musel. Polsko pro něj bylo nejdůležitější. Do zaměstnání nastoupil na Lo-
džské univerzitě, kde se stal nejmladším rektorem. V roce 1952 mu totiž bylo 
39 let. V jednom rozhovoru jsem tomu vyjádřil obdiv, na což profesor se sobě 
typickým humorem odpověděl: „Byl jsem tehdy na tolik hloupý, že jsem s tím 
souhlasil“. Mladičký rektor o prázdninách jezdil na kole po silnicích a cestách 
v Ustroni. Jednou se vydal do části Goje, ke svému již zmíněnému strýci, úžas-
nému samoukovi Janu Wantułovi, který dojetím ztratil slov: „Rektor na kole, 
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v kraťasech a sportovním tričku? Bože, co je to za dobu?!“. A Jan z Brzeziny 
byl nadále rektorem, profesorem, ředitelem mj. Ústavu filozofie a sociologie 
Polské akademie věd, jezdil do světa na konference, univerzity, přednášel, stal 
se kapacitou nejvyšší úrovně. Univerzity mu udělily doktoráty honoris causa. 
Američané a Finové usilovali o jeho členství ve svých akademiích. Britové mu 
udělili nejprestižnější ocenění – komandér svého impéria. V roce 1966 ho so-
ciologové zvolili předsedou Mezinárodního sociologického sdružení, což je 
instituce světového významu. Byl poslancem, členem Rady státu, předsedal 
Výboru expertů a hlavní radě vysokého školství. Vedl rozsáhlé, a co je nejdů-
ležitější, průkopnické výzkumy (nade vše ctil empirii, protože sociologie má 
sloužit životu), které se pak staly základem mnoha jeho kapitol. Také proto je-
jich výsledky bedlivě sledovala zahraniční střediska, a díky tomu byly překlá-
dány do mnoha jazyků.

Když 16. dubna 2004 zemřel, vedení Polské akademie věd v nekrologu 
napsalo: Profesor Jan Szczepański byl velká vědecká autorita a morální vzor 
učence, jehož moudré a k lidem vstřícné myšlení pomáhalo Polákům poro-
zumět svému národu a zemi, a nám, musíme zde dodat, našemu těšínskému 
kraji. Zde, na evangelickém hřbitově v Ustroni, našel místo svého posledního 
odpočinku. Jeden z nejvýznamnějších polských, a možná nejen polských, my-
slitelů 20. století.



Andrzej J. Noras

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bernard Bolzano – czeski Leibniz 

Bernard Bolzano urodził się w Pradze 5 października 1781 roku i zmarł tam 
18 grudnia 1848 roku. Ojciec był Włochem z pochodzenia, a matka, Cäcilie 
Maurer, była Niemką. Siódmego kwietnia 1805 roku otrzymał święcenia ka-
płańskie jako ksiądz katolicki. W tym samym roku został doktorem filozofii 
i objął katedrę filozofii religii na Uniwersytecie Karola w Pradze, chociaż sta-
rał się o katedrę matematyki elementarnej. Dziewiętnastego lutego 1815 roku 
uzyskał członkostwo Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Nauk, a w 1818 
roku otrzymał tytuł dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karo-
la. Katedry pozbawiono go 24 grudnia 1819 roku, nie była to jednak decyzja 
zwierzchnictwa kościelnego, ale cesarza Franciszka I Habsburga (1768–1835), 
filozof potępiał bowiem wojnę. „Dekret cesarza – stwierdza Frederick Cople-
ston – szczególny nacisk kładł na niestosowne nauki Bolzano o wojnie, spo-
łecznej hierarchii i nieposłuszeństwie obywateli”1. Z dzisiejszej perspektywy 
można by powiedzieć, że Bolzano był pacyfistą i socjalistą.

Bernard Bolzano znany jest przede wszystkim jako autor książki Wissen-
schaftslehre: Versuch einer ausführlichen und grösstenteils neuen Darstellung 
der Logik (Teoria nauki: próba szczegółowej i po większej części nowej pre-
zentacji logiki) – czterotomowej rozprawy, która po raz pierwszy ukazała się 
w 1837 roku w Sulzbach2. W 2010 roku fragment tego obszernego dzieła zo-
stał opublikowany w języku polskim3. W 1851 roku uczeń i przyjaciel Bolzana 
– Franz (František) Příhonský (1788–1859) – opublikował pośmiertnie 

1 Zob. F. Copleston, Historia filozofii, t. 7: Od Fichtego do Nietzschego, tłum. J. Łoziński, Warszawa 
1995, s. 259.
2 B. Bolzano, Wissenschaftslehre. Versuch einer ausführlichen und grösstentheils neuen Darstellung der 
Logik mit steter Rücksicht auf deren bisherige Bearbeiter, t. 1–4, Sulzbach 1837.
3 Idem, Podstawy logiki. (Wybrane fragmenty I i II tomu „Teorii nauki” z uzupełniającymi streszczeniami 
F. Kambartela), tłum. E. Drzazgowska, Kęty 2010.
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Paradoxien des Unendlichen (Paradoksy nieskończoności)4. Oczywiście nie są 
to jedyne dzieła filozofa. W 1827 roku Bolzano wydał anonimowo książkę 
Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele5. Jedenaście lat póź-
niej ukazało się wydanie drugie, które zostało już opatrzone nazwiskiem auto-
ra6. Kolejnym ważnym dziełem Bolzana jest dwuczęściowy podręcznik religio-
znawstwa Lehrbuch der Religionswissenschaft, ein Abdruck der Vorlesungshefte 
eines ehemaligen Religionslehrers an einer katholischen Universität, von einigen 
seiner Schüler gesammelt und herausgegeben7.

Czterotomowa Wissenschaftslehre nie spotkała się jednak z większym odze-
wem w czasie, kiedy została opublikowana. Szczególna rola we wskazaniu zna-
czenia tej książki przypada Kazimierzowi Twardowskiemu, który wielokrotnie 
przywołuje dzieło Bolzana w pracy habilitacyjnej Zur Lehre vom Inhalt und Ge-
genstand der Vorstellungen8. Potwierdzają to Ewa Drzazgowska i Konrad Zda-
now ski, pisząc: „Odkryć dzieło Bolzana dla szerokiego kręgu filozofów i lo-
gików miał Kazimierz Twardowski”9. Rzeczywiście, polski filozof i psycholog 
wielokrotnie przywołuje koncepcję Bolzana, stwierdzając na przykład: „Dźwięki 
i inne przedmioty, których przedstawienia używa się, aby pobudzić pewne po-
wiązane z nimi przedstawienia w innej myślącej istocie, są przecież dla nich, jeśli 
także nie zawsze, to przynajmniej zazwyczaj znakiem (cechą), że wspomniane 
przedstawienia istnieją w umyśle istoty, która tamte dźwięki bądź inne przed-
mioty wytwarza”10. Kazimierz Twardowski powołuje się tutaj na paragraf 285 
Wissenschaftslehre, który znajduje się w tomie trzecim i nosi tytuł Bezeichnung 

4 Idem, Paradoxien des Unendlichen, hrsg. F. Příhonský, Leipzig 1851 (polski przekład: Idem, Paradoksy 
nieskończoności, tłum. Ł. Pakalska, wstęp T. Kotarbiński, Warszawa 1966).
5 I , Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele, Sulzbach 1827.
6 I , Athanasia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele, Sulzbach 1838 [wydanie drugie].
7 I , Lehrbuch der Religionswissenschaft, ein Abdruck der Vorlesungshefte eines ehemaligen Reli-
gionslehrers an einer katholischen Universität, von einigen seiner Schüler gesammelt und herausge-
geben, t. 1–2, Sulzbach 1834.
8 K. T , Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Eine psychologische Unter-
suchung, Wien 1894 (polski przekład: I , O treści i przedmiocie przedstawień, tłum. I. D , 
[w:] I , Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa 1965, s. 3–91).
9 E. D , K. Z , Wstęp, [w:] B. B , Podstawy logiki…, s. 11).
10 K. T , Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen…, s. 11. Por. I , O tre-
ści i przedmiocie przedstawień…, s. 10.
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unserer Vorstellungen11. Następnie Twardowski wskazuje, że Bolzano akcentu-
je rozróżnienie między treścią przedstawienia a przedmiotem przedstawienia, 
i dodaje: „Zamiast wyrażenia »treść przedstawienia« używa Bolzano określenia 
»obiektywne« przedstawienie, »przedstawienie samo w sobie« i odróżnia od 
niego z jednej strony przedmiot, z drugiej strony »posiadane« albo »subiektyw-
ne« przedstawienie, przez co rozumie psychiczny akt przedstawiania”12. Tym 
razem odwołuje się do paragrafu zatytułowanego Unterscheidung des Begrif-
fes einer Vorstellung an sich von einigen, mit ihm verwandten Begriffen13. Ana-
lizując zawartość rozprawy habilitacyjnej Twardowskiego, z pewnością można 
potwierdzić tezę, że odkrył on dzieło Bolzana dla współczesności, ponieważ to 
właśnie pod wpływem Twardowskiego do Bolzana zwrócił się Edmund Husserl.

I

Bernard Bolzano w rozważaniach nawiązywał do Immanuela Kanta. Zga-
dzał się z jego rozróżnieniem sądów analitycznych i syntetycznych, ale nie 
aprobował uzasadnienia tej różnicy14. Jednakże podstawowa zasługa polega 
na odpsychologizowaniu logiki, sformalizowaniu jej i uwolnieniu od powiąza-
nia z podmiotem („ja”), twórczą wyobraźnią czy jakimkolwiek innym czynni-
kiem subiektywnym. „Stworzona przez niego logika była nauką o wynikaniu 
tez o określonej budowie z tez o określonej budowie ze względu na idee będące 
wspólnymi częściami tych tez (zwróćmy uwagę na bliski związek tego podej-
ścia z ideą, która leży u podstaw logiki matematycznej stworzonej na przeło-
mie XIX i XX wieku)”15. Wiąże się z tym teoria zdania samego w sobie (Satz an 
sich). Bernard Bolzano następująco charakteryzuje to pojęcie: „Zatem innymi 

11 B. Bolzano, Wissenschaftslehre…, t. 3, s. 67–84 (par. 285).
12 K. Twardowski, Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen…, s. 17. Por. Idem, O treści 
i przedmiocie przedstawień…, s. 17.
13 B. Bolzano, Wissenschaftslehre…, t. 1, s. 218–221 (par. 49).
14 Zob. na ten temat: J. Patočka, Bolzano a problem nauki, „Studia Filozoficzne” 1959, nr 1, s. 170–188; 
H. Moese, Zasługi Kanta i Bolzana w odnowie logiki niemieckiej (Dwie rocznice – 1871), „Ruch Filozo-
ficzny” 1981, t. 39, nr 2–4, s. 49–55.
15 R. Murawski, Filozofia matematyki. Zarys dziejów, Warszawa 1995, s. 58. Zob. także Filozofia mate-
matyki. Antologia tekstów klasycznych, red. R. Murawski, Poznań 1986, s. 115–130.
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słowy: przez zdanie samo w sobie rozumiem tylko jakąś wypowiedź, że coś za-
chodzi albo nie zachodzi, niezależnie od jego prawdziwości bądź fałszywości, 
niezależnie od tego, czy ktokolwiek ujął je kiedykolwiek w słowach, niezależ-
nie nawet od tego, czy kiedykolwiek pojawiło się jako myśl w czyimkolwiek 
umyśle”16. Chociaż – jak stwierdza Friedrich Ueberweg – filozofia Bolzana nie 
w każdej dziedzinie jest odkrywcza i ważna, to jego zasługa sprowadza się do 
tego, że „z pełną konsekwencją przeprowadził rozdział między tym, co logicz-
ne, a tym, co psychiczne”17. Do teorii Bolzana nawiążą później Karl Weierstraß 
(1815–1897) i Edmund Husserl (1859–1938)18, zwłaszcza do twierdzenia o ist-
nieniu obiektywnej treści zdania lub obiektywnego znaczenia.

Bernard Bolzano pozostaje na przeciwległym biegunie wobec psychologi-
zujących tendencji takich krytyków idealizmu jak Jakob Friedrich Fries (1773–
1843) czy Friedrich Eduard Beneke (1798–1854). Wspomniani myśliciele 
wpisują się właściwie w historię myśli filozoficznej w czasach pokantowskich 
i poheglowskich, ale jednocześnie łączy ich to, że interpretują filozofię Kanta, 
odwołując się do doświadczenia wewnętrznego, co naraża ich na zarzut psy-
chologizmu. Oczywiście zarzut ten jest nieuzasadniony, ale problem rodzi się 
na nowo w relacji między filozofią a psychologią. W tym znaczeniu Bolzano 
odgrywa istotną rolę także w zrozumieniu wielu faktów późniejszych, przede 
wszystkim zaś w zrozumieniu antypsychologizmu kilku ważnych postaci filo-
zofii niemieckiej przełomu XIX i XX wieku, wśród nich Husserla, uważające-
go Bolzana za jednego z największych logików wszech czasów19, czy Gottlo-

16 „Mit anderen Worten also: unter einem Satze an sich verstehe ich nur irgend eine Aussage, daß etwas 
ist oder nicht ist; gleichviel, ob diese Aussage wahr oder falsch ist; ob sie von irgend Jemand in Worte 
gefaßt oder nicht gefaßt, ja auch im Geiste nur gedacht oder nicht gedacht worden ist” – B. Bolzano, 
Wissenschaftslehre…, t. 1, s. 77 (par. 19). Po oddaniu książki do druku ukazało się polskie tłumaczenie, 
w którym czytamy: „Innymi słowy więc przez zdanie w sobie rozumiem jakąkolwiek wypowiedź, że coś 
jest lub nie jest, obojętne, czy jest ona prawdziwa, czy fałszywa, czy ktoś ją ujął słownie, czy nie, a nawet 
czy ją sobie w duchu pomyślał, czy też nie” – Idem, Podstawy logiki…, s. 48.
17 F. Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie, t. 4: Die deutsche Philosophie des neunzehnten 
Jahrhunderts und der Gegenwart, hrsg. K.T. Österreich, Berlin 1923, s. 175.
18 W tym wymiarze Kurt Walter Zeidler mówi o „krytyce psychologizmu u Husserla, względnie anty-
kantyzmie szkoły Bolzano-Brentano”. Zob. K.W. Zeidler, Kritische Dialektik und Transzendentalontolo-
gie. Der Ausgang des Neukantianismus und die post-neukantianische Systematik R. Hönigswalds, W. Cra-
mers, B. Bauchs, H. Wagners, R. Reiningers und E. Heintels, Bonn 1995, s. 48.
19 F. Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie…, t. 4, s. 179.
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ba Fregego (1848–1925). O ile miejsce tego pierwszego w określonym nurcie 
filozofowania nie nastręcza interpretatorom trudności, o tyle problemem jest 
właśnie filozofia Fregego. Dość powiedzieć, że dla jednych Frege jest filozo-
fem, którego myśl należy analizować w nurcie neokantyzmu, jak ujmują to 
Hans D. Sluga20 czy Gottfried Gabriel21, dla innych zaś nie jest neokantystą22. 
Nie mamy tutaj do czynienia z problemem pozornym lub drugorzędną kwestię 
zaklasyfikowania danego myśliciela do określonego nurtu. Gdyby tak było, nie 
miałoby sensu kruszyć kopii o klasyfikację. Problem jednak w tym, że próba 
zrozumienia tego, co stało się w filozofii niemieckiej drugiej połowy XIX wie-
ku, nie powiedzie się, jeśli nie uwzględni się wszystkich jej aspektów. Jednym 
z najważniejszych jest właśnie neokantyzm.

II

Od filozofii Bolzana do neokantyzmu droga wprawdzie daleka, ale zary-
sowują się w jego myśli główne tendencje tej filozofii, a mianowicie antypsy-
chologizm czy uczynienie z samej filozofii naczelnego problemu rozważań, co 
w wypadku Bolzana wiąże się z przeniesieniem ciężaru rozważań na matema-
tykę. Próba odpowiedzi na pytanie o filozofię skutkuje jednak coraz częściej – 
nie wolno zapominać, że przecież niebawem zacznie dominować pozytywizm – 
odwołaniem się do innej nauki. Bernard Bolzano, który zresztą powoływał 
się na Krytykę czystego rozumu Kanta (B 742), stwierdzał wprost: „Matematy-
ka jest nauką wielkich”23. Samo przywołanie Kanta nie znaczy bynajmniej, że 
można postrzegać Bolzana jako tego, który idzie drogą Kanta. Wprost przeciw-
nie, Bolzano był krytykiem Kanta i była to krytyka o charakterze fundamen-
talnym. Wynika stąd – jak wspomina Johannes Hirschberger (1900–1990) – że 
Bolzano bywa nazywany „czeskim Leibnizem”24, z zastrzeżeniem, że na mia-

20 Zob. H.D. Sluga, Gottlob Frege. The arguments of the philosophers, London–New York 1980.
21 G. Gabriel, Frege als Neukantianer, „Kant-Studien” 1986, nr 77, s. 84–101.
22 Celuje w tym zwłaszcza Michael Dummett (1925–2011). Zob. także A. Gut, Gottlob Frege i problemy 
filozofii współczesnej, Lublin 2005.
23 B. Bolzano, Beyträge zu einer begründeteren Darstellung der Mathematik, Prag 1810, s. 1.
24 J. Hirschberger, Geschichte der Philosophie, t. 2: Neuzeit und Gegenwart, Freiburg im Breisgau 1991, 
s. 822.
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no nowego Leibniza zasługuje również Gustav Teichmüller (1832–1888), który 
w 1860 roku habilitował się w Getyndze u Rudolfa Hermanna Lotzego (1817–
1881), w latach 1868–1871 był profesorem w Bazylei, a od 1871 roku do śmier-
ci – profesorem założonego w 1632 roku przez króla Szwecji Gustawa II Adolfa 
(1594–1632) Uniwersytetu w Dorpacie (obecnie Tartu). Dlatego Bolzana na-
zywa się niekiedy „Leibnizem pierwszej połowy XIX wieku”, Teichmüllera zaś 
– „Leibnizem drugiej połowy XIX wieku”. Uczniem Teichmüllera był Rudolf 
Eucken (1846–1926), nauczyciel Maksa Schelera (1874–1928). Na marginesie 
warto podkreślić, że do grona uczniów Teichmüllera należał również Wincen-
ty Lutosławski (1863–1954).

Antypsychologizm Bolzana jest ściśle związany z niewypowiedzianą przez 
niego wprost ideą logicyzmu25. Logicyzm, jak powszechnie wiadomo, to kieru-
nek „w filozofii matematyki (obok formalizmu i intuicjonizmu) ukształtowany 
w latach 1875–1930, głoszący, że matematyka jest redukowalna do logiki (jest 
częścią logiki)”26. Oczywiście twórcą logicyzmu jest Gottlob Frege, ale pojawia 
się tu trudność, na którą zwraca uwagę Gabriela Besler. „Dadaczyński – pisze 
autorka książki poświęconej Fregemu – uważa Bolzana za prekursora logicy-
zmu datującego się na przełom XIX i XX wieku, ale można przypuszczać, że 
Frege nie znał logicyzmu Bolzana. Logicyzm Fregego to stanowisko w sensie 
klasycznym, a nie w sensie współczesnym, zgodnie z którym logicyzm polega 
na sprowadzeniu arytmetyki do teorii mnogości”27. Wydaje się jednak, że Jerzy 
Dadaczyński nie podważa roli Fregego, pisze bowiem jedynie, że „Bolzano, któ-
ry explicite nie wypowiedział tezy logicyzmu, na poziomie metateoretycznym 
dopuszczał w dojrzałym okresie swojej pracy naukowej (lata 30. XIX wieku: 
Wissenschaftslehre) możliwość unifikacji (istotnej części) jemu współczesnej 
matematyki i możliwość sprowadzenia jej do teorii bardziej podstawowej”28.

25 Zob. J. Dadaczyński, Bernard Bolzano a idea logicyzmu, Tarnów 2006, s. 329.
26 B. Czernecka-Rej, Logicyzm, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6: Kr–Mc, Lublin 2005, s. 474.
27 G. Besler, Gottloba Fregego koncepcja analizy filozoficznej, Katowice 2010, s. 95–96.
28 J. Dadaczyński, Bernard Bolzano a idea logicyzmu…, s. 329.
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III

Bernard Bolzano był jednym z największych krytyków Kanta w pierwszej 
połowie XIX wieku. Podkreśla to większość badaczy filozofii Bolzana, wśród 
nich Arto Siitonen, którego zdaniem należy on do „łańcucha krytyków Kan-
ta”. Zgodnie z tezą Nicolaia Hartmanna29 łańcuch ten tworzą tacy myśliciele jak 
Gottlob Ernst Schulze, Salomon Majmon (Heiman Ben Jehoszua), Friedrich 
Heinrich Jacobi i Christoph Gottfried Bardili30. Nicolai Hartmann, przedsta-
wiając stanowisko Bardiliego, akcentuje jego „czysty realizm” albo „racjonalny 
realizm” i uznaje, że „należy te pojęcia tytułowe rozumieć jako antytezę Kan-
towskiego idealizmu”31. W popularnym podręczniku logiki Ignaz Paul Vital 
Troxler (1780–1866) podkreśla, że swoim projektem logiki Bardili chciał zre-
formować całą filozofię, dodając, że nawiązał do niego Carl Leonhard Reinhold 
(1757–1823)32. Znaczenie logiki, ściślej: czysto logicznego myślenia, podkreśla 
również Karl Ludwig Michelet (1801–1893)33. W imię racjonalizmu Bardili za-
rzuca Kantowi, że nie przyjął istnienia jakiegokolwiek bytu samoistnego. Tym-
czasem Hartmann podkreśla, że Bardili sprzeciwia się wyprowadzeniu bytu 
ze świadomości, jak czyni to Fichte. „Tym, czemu się sprzeciwia – pisze Hart-
mann – nie jest tak bardzo naturalne roszczenie zdrowego rozsądku, na któ-
rym opierał się Jakobi, lecz właśnie ściśle naukowe roszczenie logiki”34. To na-
ukowe roszczenie logiki, połączone z krytyką filozofii Kanta, jest elementem 
łączącym Bolzana z Bardilim. Przy tej okazji warto jeszcze wspomnieć o in-
nej kwestii. Otóż urodzony w Pradze Bolzano był Austriakiem, a więc jego 
stosunek do Kanta wynikał w pewnej mierze z tego, że był katolikiem (nawet 
księdzem katolickim, choć wiążą się z tym faktem pewne problemy). Bernard 

29 Zob. N. Hartmann, Die Philosophie des deutschen Idealismus, Berlin–New York 1974, s. 8–39.
30 A. Siitonen, Zu Bolzanos Kritik der Kantischen Antinomien, „Kriterion – Journal of Philosophy” 
2007, t. 21, s. 84.
31 N. Hartmann, Die Philosophie des deutschen Idealismus…, s. 33.
32 Zob. I.P.V. Troxler, Logik. Die Wissenschaft des Denkens und die Kritik aller Erkenntniß, zum Selbst-
studium und für Unterricht auf höhern Schulen, Stuttgart–Tübingen 1830, s. 169.
33 Zob. K.L. Michelet, Geschichte der letzten Systeme der Philosophie im Deutschland von Kant bis He-
gel, t. 1: Erster Theil, Berlin 1837, s. 263–274.
34 N. Hartmann, Die Philosophie des deutschen Idealismus…, s. 33.
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Bolzano wpisuje się w nurt szkoły austriackiej, która była radykalnie antykan-
towska (zwłaszcza Brentano i jego zwolennicy), a jeden z głównych motywów 
tego krytycyzmu stanowiło wyznanie religijne. Niemniej jednak warto zwrócić 
uwagę na kwestię, którą porusza Melchior Palágyi (1859–1924), stwierdzając: 
„Bolzano nie przedstawił żadnej powiązanej systematycznie jednolitej krytyki 
filozofii Kanta, lecz tylko okazyjnie – nawet jeśli czynił to często z większą sta-
rannością – rozważał główną doktrynę (Hauptlehren) krytycyzmu”35.

W 1850 roku, dwa lata po śmierci Bolzana, jego uczeń i przyjaciel Franz 
(František) Příhonský opublikował dzieło zatytułowane Neuer Anti-Kant36. 
Tytułowym anty-Kantem był oczywiście Bolzano, a oprócz autora przywołanej 
publikacji do grona zwolenników Bolzana należeli Michael Josef Fesl (1788–
1863) i Robert von Zimmermann (1824–1898). Aby odpowiedzieć na pytanie 
o to, dlaczego „nowy” anty-Kant, trzeba się odwołać do książki jezuity Benedicta 
Stattlera (1728–1797), który w 1788 roku opublikował trzytomowe (właściwie 
dwutomowe) dzieło Anti-Kant37 i Anhang38. Dzieło Stattlera, jak widać, ukaza-
ło się bardzo wcześnie, zanim jeszcze ukształtował się podstawowy zrąb po-
glądów Kanta. Nie wolno zapominać, że Krytykę czystego rozumu wydano po 
raz pierwszy w 1781 roku, po raz drugi – w 1787 roku. Ponadto dzieło Stattle-
ra – z czym autor się nie kryje – zostało napisane z pozycji katolickich. Kwe-
stia wyznania religijnego odgrywa dziś o wiele mniejszą rolę niż wówczas, nie 
zmienia to jednak faktu, że zarówno anty-Kant Stattlera, jak i nowy anty-Kant 
Příhonský’ego powstały z tych samych pobudek. Oczywiście ten wspólny mia-
nownik nie stanowi w żadnej mierze o argumentacji Bolzana, a pośrednio także 
Příhonský’ego. W tym sensie tytuł rozprawy Příhonský’ego może dziwić, gdyż 
nic nie łączy go z rozprawą Stattlera – oczywiście poza tym, że przedmiotem 

35 M. Palágyi, Kant und Bolzano. Eine kritische Parallele, Halle 1902, s. 103.
36 F. Příhonský, Neuer Anti-Kant oder Prüfung der „Kritik der reinen Vernunft” nach den in Bolzano’s 
Wissenschaftslehre niedergelegten Begriffen, Bautzen 1850 (wydanie współczesne: Neuer Anti-Kant und 
Atomenlehre des seligen Bolzano. Mit den Editionsmaterialien der von Heinrich Scholz und Walter Dubi-
slav geplanten Ausgabe des Neuen Anti-Kant und einem ausführlichen Vorwort von Edgar Morscher, hrsg. 
E. Morscher, Ch. Thiel, Sankt Augustin 2003).
37 B. Stattler, Anti-Kant, München 1788 [drugie wydanie].
38 Idem, Anhang zum Anti-Kant in einer Widerlegung des Kantischen Grundlegung zur Metaphysik der 
Sitten, München 1788.
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jest krytyka filozofii Kanta. Niewątpliwie bowiem ma rację Edgar Morscher, 
który powołuje się na tekst Ludwiga Waldschmitta39, twierdząc, że „jest przesa-
dą twierdzić, że Neuer Anti-Kant Příhonský’ego obok »dawniejszego« Anti-Kant 
jezuity Benedicta Stattlera uzasadniał krytyczne stanowisko katolickiego oświe-
cenia względem filozofii Kanta«”40. Na marginesie warto raz jeszcze zaakcen-
tować, że idzie przecież o walkę katolickiej Austrii z protestanckimi Prusami. 
Naturalnie antykantyzmu Bolzana (pomijając jego charakter) nic nie łączy z an-
tykantyzmem Stattlera, który przejawia wyraźnie charakter religijny. To właśnie 
Stattler ukazuje niechęć do protestanta Kanta, mającą źródła właśnie w religii.

IV

Krótka prezentacja filozofii Bolzana pokazuje niezwykłą złożoność podej-
mowanej przezeń problematyki, jednocześnie zaś niezrozumiałą ciszę wokół 
jego dzieła, mimo aktywnej działalności jego uczniów.

Andrzej J. Noras

Bernard Bolzano – český Leibniz

S h r n u t í

Příspěvek je věnován Bolzanovu myšlení z hlediska Wissenschaftslehre: Versuch einer 
ausführlichen und grösstenteils neuen Darstellung der Logik (1837). Jedná se o studii, kterou 
jako první v dějinách ocenil Kazimierz Twardowski, který na ni odkazoval ve své habilitač-
ní práci Zur Lehre vom Inhalt und Gegenstand der Vorstellungen. Bolzano navazuje na Kan-
ta a jeho zásluha spočívá v odpsychologizování logiky, jejím formalizování a osvobození 
od vazby se subjektem – která je završena v konceptu věty o sobě (Satz an sich). Ale s ohle-
dem na skutečnost, že je Kantovým kritikem, si Bolzano získal jméno „českého Leibnize”. 

39 Chodzi o książkę: L. Waldschmitt, Bolzanos Begründung des Objektivismus in der theoretischen und 
praktischen Philosophie, Würzburg 1937.
40 E. Morscher, Im Spannungsfeld zwischen Kant und Leibniz – eine geistige Standortbestimmung, [in:] 
F. Příhonský, Neuer Anti-Kant und Atomenlehre des seligen Bolzano…, s. LXXIX, przyp. 105.
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Fenomenologia Jana Patočki 
a kwestia językowego konstruowania świata

Gdyby popuścić wodze fantazji i wyobrazić sobie warunki, w których Jan 
Patočka mógłby swobodnie poruszać się między „socjalistyczną” Czecho-
słowacją a „kapitalistyczną” zagranicą, wówczas nie jest wykluczone, że jego 
dociekania na temat udziału języka w konstruowaniu świata doświadczane-
go szerszym echem odbiłyby się w naukach humanistycznych i społecznych. 
Można tak wnioskować na podstawie jego wykładów z lat 1968–1969, wyda-
nych w 1995 roku przez Jiřego Polívkę pod tytułem Tělo, společenství, jazyk, 
svět (Ciało, społeczność, język świat)1.

Pod względem sposobu, w jaki Patočka podchodzi do kwestii codzienno-
ści oraz do roli języka w kształtowaniu świata doświadczanego, można w nim 
dostrzec potencjalnego czeskiego Schütza2. Alfred Schütz to inny uczeń Ed-
munda Husserla, któremu udało się przenieść fenomenologię na grunt nauk 
społecznych i uczynić z niej metodologiczny punkt wyjścia badań nad spo-
łecznymi uwarunkowaniami ludzkiej codzienności i ludzkiego doświadczenia. 
Podobne przeniesienie dokonało się za pośrednictwem socjologii amerykań-
skiej, która przyswajała metodę fenomenologiczną tylko z trudem i stopnio-
wo. W Czechosłowacji panowały zaś zgoła inne warunki. Myśl Patočki mogła 
tu funkcjonować tylko w bardzo wąskim, przeważnie nieoficjalnym i pozaaka-
demickim kręgu. Nie mogła więc w żaden sposób zainspirować nauk społecz-
nych. Dodajmy ponadto, że zwłaszcza od okresu normalizacji do aksamitnej 
rewolucji w 1989 roku nauki społeczne funkcjonowały w Czechosłowacji w for-
mie szczątkowej, zdominowanej przy tym przez paradygmat pozytywistyczny3.

1 J. Patočka, Tělo, společenství, jazyk, svět, Praha 1995.
2 A. Schütz, T. Luckmann, Strukturen der Lebenswelt, Frankfurt am Main 1979.
3 Por. T. Čížek, J. Horský, D. Janák, J. Krejčí, Z.R. Nešpor, O. Nešporová, M. Petrusek, J. Ráko-
sník, V. Sokolová, J. Večerník, M. Voříšek, Dějiny české sociologie, Praha 2014.
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Jeśliby spróbować odpowiedzieć na pytanie, czym różni się fenomenolo-
gia Patočki od fenomenologii jego nauczyciela Husserla, należałoby zacząć od 
stwierdzenia, że warunkiem uprzedmiotowienia (zauważenia, rozpoznania, roz-
patrzenia) czegokolwiek zawsze jest różnica w sensie percepcyjnego odseparo-
wania konstytuującego się w niej zjawiska od tego, co w ramach tej konstytucji 
uchodzi za jego otoczenie, tło czy horyzont. Edmund Husserl krytycznie od-
nosi się do pozytywizmu własnych czasów z uwagi na mało uważne rozróżnie-
nie między podmiotem (postrzegającym człowiekiem) a sferą jego przedmio-
tów, jeśli zważyć na fakt, że jedno z drugim wzajemnie się warunkuje. Problem 
pochopnych pozytywistycznych rozróżnień sprowadza się zwłaszcza do tego, 
że nie liczą się one z dwoma podstawowymi faktami: po pierwsze, człowiek to 
w pierwszym rzędzie podmiot wcielony (einverleibt). Jest podmiotem w świecie, 
co znaczy, że nieodzownym warunkiem jego istnienia jest świat jako sfera ota-
czających go doświadczanych zjawisk. Po drugie, cechy jakiegokolwiek przed-
miotu zawsze są cechami doświadczanymi, uzgadnianymi, negocjowanymi.

W tym sensie na przykład jabłko to nie tylko przedmiot o dających się kwan-
tyfikować cechach fizycznych czy chemicznych, jak chciałby tego pozytywizm 
z przełomu XIX i XX wieku. To jednocześnie przedmiot mający dla mnie i dla 
ludzi w otaczającej mnie społeczności w pierwszej kolejności wartość smako-
witej przekąski. Projekt fenomenologiczny jest dla Husserla projektem pozyty-
wizmu sensu stricto4, w którym celem jest uprzedmiotowienie – rozpoznanie 
i rozpatrzenie – sfer znaczenia, które w wyniku ukształtowanych przez trady-
cję naukową przyzwyczajeń albo wcale nie są zauważane, albo są niedocenia-
ne w tym sensie, że traktuje się je jako subiektywne i wtórne w odniesieniu do 
obiektywnej (pierwotnej) rzeczywistości „przedmiotów ścisłych” (kartezjańska 
sfera res extensae), czyli rzeczywistości, która od postrzegających podmiotów 
miałaby być niezależna i w pełni poddająca się kwantyfikacji w tym znaczeniu, 
że bez jakichkolwiek strat można ją wyrażać numerycznie5.

4 E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Haag 1976, s. 45.
5 Idem, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, t. 2: Phänomenolo-
gische Untersuchungen zur Konstitution, Haag 1952, s. 185–198.
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Edmund Husserl zauważa, że przyjęcie postawy teoretycznej wobec jakie-
gokolwiek przedmiotu jest uwarunkowane refleksyjnie nieświadomą (niezo-
biektywizowaną) sferą wartości, a co za tym idzie – motywacji, w które czło-
wiek jest uwikłany na poziomie przedteoretycznym (czyli przedrefleksyjnym)6. 
Ten podstawowy poziom – podobnie jak nadbudowany na niego poziom po-
staw teoretycznych – jest zdominowany przez postawy praktyczne wynika-
jące z przyzwyczajenia do takich, a nie innych sposobów obchodzenia się ze 
światem. Granicę dla przemian i rozbieżności tych postaw stanowi zaś ludzka 
cielesność ujmowana w refleksji. Posiłkując się współczesną terminologią au-
torstwa Pierre’a Bourdieu, postawy praktyczne można rozumieć jako ukształ-
towane w praktyce dyspozycje do percepcji, myślenia czy szeroko pojmowane-
go działania7. Pierre Bourdieu, który najwyraźniej zapożycza z fenomenologii 
kategorię habitualności, opatruje ją istotną wartością dodaną, którą jest spo-
łeczny wymiar nawyku percepcyjnego czy w ogóle działaniowego pod tym 
względem, że jest nabywany w określonym środowisku społecznym. Rzutuje 
również na szanse jednostki na przenikanie do innych środowisk społecznych.

Edmund Husserl raczej nie zainteresował się światem społecznym jako 
źródłem motywacji rzutujących na kroki i wybory teoretyka. Pod tym wzglę-
dem jego analizy fenomenologiczne niedostatecznie uwzględniają uwikłanie 
podmiotu w świat, przede wszystkim w język i systemy znaczeniowe jako ta-
kie. Zwraca na to uwagę Patočka, pisząc, że „doznania są tym ostatnim, poza 
nie Husserl w żadnej swojej analizie już nie szedł”8. Systemy symboliczne czy 
wzory kultury jako czynnik warunkujący i kształtujący doświadczenie nie sta-
nowią dla Husserla przedmiotu dociekań. Jego fenomenologia niedostatecznie 
uwzględnia poza tym zaangażowanie podmiotu w rzeczywistość przedmiotów 
użytku codziennego i w obowiązki dnia codziennego. Potrafią one bardzo sku-
tecznie skupiać na sobie uwagę i uniemożliwiać w ten sposób refleksyjne myśle-
nie, a co za tym idzie – sprzyjać samozapomnieniu podmiotu9. Edmund Hus-

6 Ibidem, s. 13 i n.
7 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny, tłum. M. Falski, Kraków 2008, s. 54, 72–73.
8 J. Patočka, Tělo, společenství…, s. 89–90.
9 Zob. M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2004.
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serl pomija także technologie komunikacyjne (kulturę pisma) jako warunek 
refleksyjnego myślenia, na co zwraca uwagę Jacques Derrida10. Twórca fenome-
nologii zapomina również o świecie hierarchii i transakcji społecznych, w któ-
re jest uwikłany podmiot11. Co najmniej w tych aspektach, powtarzając za Bo-
urdieu, podmiot fenomenologicznej epoché nie do końca zdaje sobie sprawę 
z obiektywnych czynników, zwłaszcza społecznych, przez które jest uwarun-
kowana jego refleksyjna praktyka – skoro teoria to rodzaj praktyki. Podobnie 
podmiot nie ma wyrazistej świadomości faktu, że jego refleksja umożliwiona 
jest przez specyficzne warunki społeczne.

Pod tym względem, jak pisze protagonista socjologii refleksyjnej Bourdieu 
– krytykujący w równym stopniu obiektywizm klasycznego strukturalizmu, co 
subiektywizm fenomenologii – myślenie Husserla nie jest wolne od iluzji ro-
zumu teoretycznego, który zapomina o swoim uwikłaniu w świat, zwłaszcza 
w rzeczywistość społeczną, kulturową, ekonomiczną12. Rozum teoretyczny nie 
ma świadomości faktu, że jest produktem hierarchii i transakcji społecznych, 
dzięki którym może w ogóle istnieć coś takiego jak instytucja naukowca czy fi-
lozofa. Zdaniem Bourdieu, Husserl nie dostrzega w refleksji pełni swoich więzi 
i korzeni, ulegając po części iluzji, że projektuje przyszłe postacie na mocy wol-
nego wyboru13. Pod tymi właśnie względami Husserlowski obraz rozumu nie-
sie znamiona rozumu teoretycznego, niedostatecznie uwzględniającego obiek-
tywne warunki swojego funkcjonowania. Edmund Husserl, który koncentruje 
się na kwestii granic relatywności świata doświadczanego w aspekcie zmien-
nych nastrojów i motywacji podmiotu, pomija – patrząc z perspektywy dzi-
siejszej, ukształtowanej m.in. przez tradycję strukturalistyczną – kwestię re-
latywności świata doświadczanego z uwagi na systemy społeczno-kulturowe, 
warunkujące relacje między podmiotem a jego otoczeniem14. Pytaniem pozo-
staje, w jakiej mierze uwzględnienie świata społecznego w refleksji 

10 Zob. J. Derrida, Głos i fenomen. Wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Husserla, 
tłum. B. Banasiak, Warszawa 1997.
11 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny…, s. 154–179.
12 Ibidem, s. 35–40.
13 Ibidem, s. 63.
14 Zob. J. Kajfosz, Relativita žitého světa jako průnik zájmů fenomenologie a sémiotiky, [v:] Schizma filo-
sofie 20. století, red. M. Nitsche, P. Sousedík, M. Šimsa, Praha 2005, s. 269–283.
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fenomenologicznej zrewidowałoby jej podstawowe propozycje. Warto przy-
pomnieć, że retrospekcyjna krytyka projektu fenomenologicznego siłą rzeczy 
była często dokonywana z pozycji, które przez ten projekt zostały powołane 
do życia lub przynajmniej umożliwione.

Wróćmy w tym miejscu do Patočki, którego fenomenologia korzysta z osią-
gnięć strukturalistycznej koncepcji języka. Można wręcz stwierdzić, że jego ory-
ginalne dociekania na temat języka stanowią owoc próby pogodzenia struktu-
ralizmu z fenomenologią. Filozof angażuje się w działalność Praskiego Kółka 
Lingwistycznego, które zwłaszcza w okresie międzywojennym stanowiło jed-
ną z najbardziej wpływowych szkół strukturalizmu na świecie. Na paryskim 
zjeździe filozofów w 1937 roku Patočka – oprócz zaprzyjaźnionego z nim Lu-
dwiga Landgrebego i innych – uczestniczy w samodzielnej sekcji strukturali-
stów praskich. To ważny trop, który pozwala rozeznać się w specyfice fenome-
nologii Patočki. Istotną rolę odgrywa w niej epoché, która obejmuje nie tylko 
refleksję własnych przyzwyczajeń poznawczych, ale także własnych przyzwy-
czajeń językowych czy w ogóle uwikłanie człowieka we własny język, stano-
wiący warunek poznania.

Jan Patočka nie jest w swoim podejściu odosobniony. We Francji, gdzie dzie-
ło Ferdinanda de Saussure’a spotkało się z najdonośniejszym echem, fenome-
nologia – oprócz psychoanalizy i myśli Karola Marksa – była i jest traktowana 
jako ważna inspiracja nurtu neo- i poststrukturalistycznego. W naszych sze-
rokościach geograficznych, niestety, fenomenologia bardzo często uchodziła, 
a nieraz nadal uchodzi, za jego prostą opozycję. Spojrzeniu z zewnątrz bardziej 
bowiem zagraża grzech esencjalizmu, polegający na tym, że dwie wewnętrznie 
dość zróżnicowane, rozwijające się i nie do końca współmierne tradycje zo-
stają sprowadzone do uogólnionych, składnych reprezentacji-map, które za-
słonią reprezentowane przez nie, niejednorodne tereny, wykluczając się wza-
jemnie. W takich sytuacjach łatwo o wojny strukturalistów z fenomenologami, 
rozumiane jako starcia między dwoma nieprzejednanymi totemami, w których 
przynależność do jednego obozu każe opowiadać się przeciwko wszystkiemu, 
co wychodzi z drugiego obozu.

Spójrzmy na kluczowe dla fenomenologii pojęcie intencjonalności. To spo-
sób, w jaki świadomość współtworzy to, na co jest skierowana. W myśl Husserla, 
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który zapożyczył to pojęcie od Franza Brentana15, rozwijając jego znaczenie, 
intencjonalność to refleksyjnie z reguły nierozpoznany udział świadomości 
w konstytuowaniu doświadczenia, a co za tym idzie – w kształtowaniu całe-
go świata doświadczanego. Według Husserla na rzeczywistość konstytuowaną 
w ludzkim doświadczeniu może rzutować specyfika konkretnej sytuacji, w jakiej 
znajduje się człowiek, jak również jego chwilowe nastroje, afekty, które współ-
określają, jakie kryteria widzenia i myślenia człowiek zastosuje w danej chwili.

Edmund Husserl uznaje co prawda, że intencjonalność jest kształtowana 
przez postawy praktyczne wynikające z habitualizacji – przyzwyczajenia do 
pewnych sposobów widzenia, myślenia i działania. Nie wyciąga jednak z tego 
żadnych daleko idących wniosków, w odróżnieniu od Patočki, który uznaje 
język za sferę nieświadomie podzielanych i komunikowanych, kognitywnych 
nawyków – sedymentów procesu komunikacji16: „Język nieustannie rozwija 
się w taki sposób, że go współtworzymy, nie będąc tego świadomi. Nowe do-
świadczenia niezauważalnie rzutują na to, co tradycyjne. […] Widzimy świat 
przez język. W języku zawiera się typowość doświadczeń, w nim utrwaliło się 
widzenie rzeczy w określony sposób”17.

W rozumieniu Patočki człowiek jako jednostka zanurza się w uprzednio 
istniejące, ukształtowane w społecznej interakcji struktury postrzegania, my-
ślenia, działania. W ten sposób „nigdy nie rozpoczyna swojego doświadczenia 
od początku, nigdy nie przyjmuje chaos, lecz świat”18. Wszystko nowe, niezna-
ne, niezrozumiałe pokazuje mu się na tle poufnie znanego kosmosu, w który 
wprowadziła go społeczność, w jakiej się socjalizował. Język jako nieodzowny 
element ludzkiej świadomości (w domyśle: również kultura rozumiana jako 
system symboliczny warunkujący ludzką świadomość) stwarza dla każdego 
człowieka nieświadome „tory działania”19, nawet jeśli w określonych okolicz-
nościach i w wyniku pewnego refleksyjnego wysiłku może poza nie w mniej-
szym lub większym stopniu wychodzić, dzielić się swoimi doświadczeniami 

15 F. Brentano, Psychologia z empirycznego punktu widzenia, tłum. W. Galewicz, Warszawa 1999, s. 126.
16 J. Patočka, Přirozený svět jako filosofický problém, Praha 1992, s. 135.
17 Idem, Tělo, společenství…, s. 130.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
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i nadawać w ten sposób kierunek przyszłym przyzwyczajeniom percepcyjnym, 
poznawczym, działaniowym.

W tym samym kierunku prowadzą rozważania Bourdieu, który – mimo 
że krytykuje fenomenologię Husserla – ewidentnie zapożycza z niej pojęcie 
habitualizacji20. Za jego pośrednictwem do nauk społecznych weszło pojęcie 
habitusu, rozumianego jako społecznie, a co za tym idzie – obiektywnie uwa-
runkowany nawyk, będący dyspozycją percepcyjną, poznawczą i działaniową 
w szerokim tego słowa znaczeniu, którą człowiek przyswaja w trakcie socjali-
zacji21. Habitusy są jednocześnie strukturowane i strukturujące w tym znacze-
niu, że są produktem historii, równocześnie same kształtują historię22. Wra-
cając do intencjonalności w perspektywie semiotyki, a także interakcjonizmu 
symbolicznego, można ją oprócz tego rozumieć jako wypadkową określonego 
kodu, langue, pojmowanego jako zinternalizowany (utrwalony w świadomo-
ści) system znaków i reguł ich używania, rządzący semiozą. Ta jest zaś podsta-
wą wszelkich czynności poznawczych, w tym czynności percepcyjno-interpre-
tacyjnych, komunikacji, myślenia, imaginacji23.

Bez teorii intencjonalności nie ma interakcjonizmu symbolicznego, któ-
ry można sprowadzić do następujących punktów charakteryzujących ludzką 
percepcję i ludzkie działanie:
1. Ludzie obchodzą się z rzeczami w zależności od znaczeń, jakimi te rzeczy 

są przez nich opatrywane. Innymi słowy – ta sama rzecz może być dla róż-
nych ludzi czymś innym, ponieważ w grę wchodzi ludzka świadomość, któ-
ra na zasadzie codziennego przyzwyczajenia kształtowanego w społecznej 
interakcji opatruje rzecz takim, a nie innym znaczeniem.

2. Znaczenia, jakimi ludzie opatrują rzeczy, rodzą się w społecznej interak-
cji, stanowią wynik negocjacji, uzgodnień, lecz także dominacji pewnych 
rozwiązań nad innymi.

20 Zob. C.J. Throop, K.M. Murphy, Bourdieu and Phenomenology. A Critical Assessment, „Anthropolo-
gical Theory” 2002, t. 2, nr 2, s. 185–207.
21 P. Bourdieu, Zmysł praktyczny…, s. 72–86.
22 Ibidem, s. 54, 72–73.
23 Zob. J. Kajfosz, O kognitywnych i społecznych uwarunkowaniach pamięci, [w:] Tradycja dla współ-
czesności. Ciągłość i zmiana, t. 6: Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, Lublin 2012, s. 22.
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3. Znaczenia, jakimi ludzie opatrują rzeczy, są historycznie zmienne.
4. Nie ma aktu poznania bez nie zawsze świadomego aktu wartościowania, 

który wynika po części z faktu, że człowiek to podmiot wcielony, a po części 
z faktu, że jest istotą społeczną, w związku z tym pewne wartości rozumia-
ne jako cechy zjawisk mają źródło w kulturze, która – jak powiada Ward 
Goodenough – zawiera się w umysłach i sercach ludzi24.
Přirozený svět (świat naturalny) Patočki to Lebenswelt Husserla wzbogacony 

o podstawową wartość dodaną, którą stanowią język i kultura, ujmowane jako 
środki jego budowania. W tym rozumieniu język i kultura to Durkheimow-
skie fakty społeczne. Język i kultura to sposoby działania o intersubiektywnym 
(ponadjednostkowym) zasięgu, które potrafią wywierać na jednostkę większą 
lub mniejszą presję. Dodajmy, że pod wieloma względami presja ta jest nie-
zauważalna, ponieważ zinternalizowane wzorce mówienia, myślenia i wszel-
kiego działania często funkcjonują niczym nieświadoma pamięć ludzkich ciał, 
jako nieświadoma dyspozycja. „Język to przezroczyste środowisko, którego so-
bie nie uświadamiamy i które determinuje nas mimo tej przezroczystości i na 
przekór jej. Dopiero w trakcie refleksji skierowanej na język – w języku po-
wtarzają się podstawowe doświadczenia ze światem – ujawnia się fakt, że my, 
udziałowcy doświadczenia, mamy jeden świat, a nie każdy swój prywatny”25.

Każde hasło pojawiające się w określonym kontekście sytuacyjnym przy-
wołuje na myśl wiązkę charakterystycznych scenariuszy działania, nazywanych 
przez Petera L. Bergera i Thomasa Luckmanna „wiedzą-receptą”26. Znaczna 
część zasobów wiedzy społecznej składa się ze swoistych recept, pozwalają-
cych pokonywać rutynowe problemy dnia codziennego. Podobna wiedza-
-recepta jest reprodukowana w społeczności komunikacyjnej (albo w specy-
ficznym środowisku społecznym) nie tylko w ramach świadomego tworzenia 
norm i ich uzasadniania, przestrzegania, sankcjonowania. Reprodukcja wie-
dzy-recepty przebiega w znacznym stopniu nieświadomie: każda jednostka 

24 C. Geertz, Dzieło i życie. Antropolog jako autor, tłum. E. Dziurak, Warszawa 2000, s. 11.
25 J. Patočka, Tělo, společenství…, s. 130.
26 P.L. Berger, T. Luckmann, Sociální konstrukce reality, Pojednání o sociologii vědění, Brno 1999, s. 47. 
Por. M. Marody, Technologie intelektu. Językowe determinanty wiedzy potocznej i ludzkiego działania, 
Warszawa 1987, s. 226.
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przez swoje działanie, które jest obserwowane przez innych, tworzy wzory do 
naśladowania, a jednocześnie naśladuje wzory stworzone przez działanie in-
nych jednostek, przyzwyczajając się do tego, co naśladuje. Co najważniejsze, 
wiedza-recepta reprodukuje się także w języku. Nie tylko na planie powtarzal-
nych opowieści o sytuacjach, w których podmiot-bohater działa standardo-
wo, czy sądów podpowiadających, co się robi w takiej lub innej sytuacji. Wie-
dza-recepta reprodukuje się za pośrednictwem każdego zrozumiałego słowa 
opatrzonego w konotacje, które przywołują na myśl modele sytuacji i pasują-
ce do nich scenariusze działania. Rozumiejąc na przykład słowo „kuzyn”, nie 
tylko wiemy, co ono znaczy. Wiemy jednocześnie, jak należy się z kuzynami 
obchodzić i jakie zobowiązania wynikają z faktu, że jest się czyimś kuzynem.

Jan Patočka – w odróżnieniu od swojego nauczyciela Husserla – kładzie na-
cisk na społeczny wymiar istoty ludzkiej. Zauważa, że środowisko społeczne, 
które kształtuje jednostkę, a jednocześnie samo jest kształtowane przez warun-
ki własnego funkcjonowania, narzuca jednostce określony sposób postrzegania 
świata27. Podczas gdy u Husserla względna relatywność (ponieważ ograniczona 
przez ludzką cielesność) świata doświadczanego sprowadza się do zmienności 
paradygmatów w nauce, ludzkich nastrojów i kapryśności uwagi kierowanej 
na różne aspekty zjawisk i ich znaczeń, to w rozumieniu Patočki ta względna 
relatywność obejmuje także zmienność przyzwyczajeń językowych i wzorów 
kultury jako takich. Pod tym względem wcielona świadomość stanowi zawsze 
w jakimś sensie „produkt” obiektywnych warunków społecznych, w których 
się rozwija. Do takich warunków społecznych należą język i kultura. Edmund 
Husserl zauważa co prawda, że praktyka naukowa może rzutować na ludzkie 
przedteoretyczne przyzwyczajenia – na postawy praktyczne. W Kryzysie nauk 
europejskich28 pisze na przykład, że nauki o faktach tworzą ludzi, którzy zauwa-
żają tylko fakty. Nie poświęca jednak szczegółowej uwagi wiedzy potocznej – 
robią to dopiero jego uczniowie, zwłaszcza Schütz i Patočka.

27 J. Patočka, Přirozený svět jako…, s. 85.
28 E. Husserl, Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, Úvod do fenomenologické filozofie, 
Praha 1996 (polskie wydanie: Idem, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, tłum. 
S. Walczewska, Toruń 1999).



Fenomenologia Jana Patočki a kwestia językowego konstruowania świata 39

Dzięki specyfice uwarunkowań wiedzy potocznej przez język i kulturę na 
pierwszy rzut oka te same przedmioty mogą być różnymi przedmiotami, gdyż 
w zależności od wzorów kultury mogą być one opatrywane różnymi znacze-
niami i mogą być kojarzone z różnymi scenariuszami zachowań czy wydarzeń. 
Dlatego te same przedmioty mogą prowadzić różne życia społeczne – w różnią-
cych się warunkach kulturowych i społecznych mogą być czymś odpowiednio 
odmiennym. Weźmy za przykład krowę jako zwierzę gospodarcze. W zależno-
ści od uwarunkowań społeczno-kulturowych może ona funkcjonować w oczach 
właściciela albo jako zwykły środek produkcji, albo jako żywicielka rodziny, 
której należy się odpowiednie traktowanie i szacunek, o czym wspomina Jan 
Szczepański w książce Korzeniami wrosłem w ziemię29. Status zwierzęcia go-
spodarczego wynika zatem z konkretnych warunków życia i wzorów kultury.

Pisząc z punktu widzenia fenomenologii o języku czy wzorach kultury trze-
ba razem z Bourdieu wychodzić z równowagi między subiektywnym (intersu-
biektywnym) wymiarem świata naturalnego i obiektywnymi warunkami, które 
kształtują świadomość, a razem z nią świat naturalny, który jest przez nią kon-
struowany. Co najważniejsze, fenomenologii ujęzykowionej i uspołecznionej 
Patočki nie można odczytać jako ruchu w stronę radykalnych postaci relaty-
wizmu językowo-kulturowego.

Propozycja fenomenologii Patočki tym się odznacza, że z jednej strony 
otwiera drogę do myślenia w kategoriach relatywizmu językowego i kultu-
rowego, z drugiej strony stawia podobnemu relatywizmowi wyraźną grani-
cę, którą jest zidentyfikowana przez Husserla subiektywność transcendental-
na. Jest to nierelatywna struktura aksjologiczna, wspólna dla wszystkich istot 
wcielonych. Funkcjonuje ona jako podstawowa gwarancja wspólnoty doświad-
czeń i wpisanych w nie implicytnych wartości – ponad wszelką różnorodno-
ścią i zmiennością wzorów kultury rzutujących na doznawaną rzeczywistość30.

Ostateczne określenie granic kategorii subiektywności transcendentalnej 
leży na horyzoncie otwartego projektu fenomenologicznego, co znaczy, że każ-
dą granicę relatywności światów doświadczanych trzeba uznać za potencjalnie 

29 J. Szczepański, Korzeniami wrosłem w ziemię, Ustroń 2013, s. 48–49, 111, 124.
30 E. Husserl, Krize evropských věd…, s. 161–162.
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tymczasową. Nie idzie zatem o to, gdzie dokładnie taką granicę umieścić, tylko 
o to, że nie można podawać w wątpliwość jej istnienia. Co ważne, w tej kwe-
stii Husserl znajduje sprzymierzeńców wśród autorów, których metodologicz-
nym punktem wyjścia jest strukturalizm. Jonathan Culler o kwestii granic re-
latywności światów doświadczanych pisze na przykład, że trudno wyobrazić 
sobie kulturę, w której uderzenie pięścią w nos mogłoby być przyjacielskim 
powitaniem31.

Co ciekawe, w podobnym duchu wypowiada się polski marksista i episte-
molog Adam Schaff: „Gdyby na gruncie diametralnie różnych (i z tego wzglę-
du wzajemnie nieprzetłumaczalnych) systemów językowych powstawały dia-
metralnie różne obrazy świata – ludzie mówiący tymi językami powinni by 
w tych samych warunkach zachowywać się zupełnie inaczej. Jest to oczywisty 
nonsens, chociażby wobec unicestwiających konsekwencji biologicznych, któ-
re musiałoby pociągnąć za sobą zachowanie nieprzystosowane (a jedno z nich 
w takim wypadku byłoby bez wątpienia nieprzystosowane)”32. Dalej ten sam 
autor zauważa: „Mimo wszystkich różnic między poszczególnymi systemami 
języka i myślenia, związanych z różnicami ich genezy i uwarunkowań – jest 
w nich coś wspólnego, co sprawia, że języki te są wzajemnie przetłumaczalne, 
coś, co umożliwia porozumiewanie się ludzi, którzy pochodzą z najróżniej-
szych i najbardziej odległych od siebie środowisk, żyją w odmiennych warun-
kach naturalnych i społecznych”33.

Arbitralności albo konwencjonalności wzorów kultury nie można zatem 
absolutyzować. Znaczenie „cieszę się, że cię widzę” można w różnych społecz-
nościach zastępować różnie: wypowiedzeniem odpowiedniego pozdrowienia 
lub imienia osoby, którą chce się pozdrowić, skinięciem głową lub ręką, poda-
niem ręki, pocałunkiem. Chodzi o utrwalone reguły spotkań międzyludzkich. 
Reguły te mogą się różnić pod względem zarówno przyzwyczajeń panujących 
w ramach całych kultur, jak i przyzwyczajeń komunikacyjnych poszczególnych 
środowisk czy jednostek w ramach tych kultur. Zasięg podobnych różnic na 

31 J. Culler, Saussure, Bratislava 1993, s. 88.
32 A. Schaff, Język a poznanie, Warszawa 1964, s. 238.
33 Ibidem, s. 238–239.
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pewno będzie jednak ograniczony, co otwiera nam drogę do zrozumienia In-
nego a jednocześnie ostrzega nas przed naiwnym założeniem, że Inny przeży-
wa świat tak samo jak my. Subiektywność transcendentalna może w ten spo-
sób funkcjonować jako punkt wyjścia wszelkiej hermeneutyki, który stanowi 
gwarancję tego, że nie musi być ona zawieszona w próżni – że nie musi opierać 
się zawsze na złudnych przesłankach. Mówiąc inaczej, subiektywność trans-
cendentalna to otwarta furtka do świata Innego.

Fakt, że świadomość ludzka to świadomość wcielona, stanowi gwarancję 
tego, że ludzie mimo różnic swoich języków, tradycji kulturowych i odpowied-
nio różnych doświadczeń nie żyją w hermetycznie zamkniętych światach do-
świadczanych, których w żaden sposób nie dałoby się opuścić, mediować mię-
dzy nimi czy zakładać istnienia ogólnej kondycji ludzkiej (conditio humana). 
Kondycja ludzka, która przekracza różnice języków i kultur, jest przedmio-
tem dociekań Martina Heideggera, dla którego podmiot ze względu na swoją 
cielesność zawsze odznacza się mniejszym lub większym rozdarciem między 
immanencją a transcendencją, na co wskazuje Heideggerowska koncepcja Ge-
viert34. To ogólnie ludzka, ponadkulturowa świadomość i pielęgnacja jednocze-
snego bytowania w czterech sferach – na ziemi, pod niebem, wśród śmiertel-
nych i w obliczu istot boskich. Inne podejście reprezentuje Rudolf Otto, który 
czyni przedmiotem dociekań specyficznie ludzkie doświadczenie sacrum, któ-
re w różnych warunkach kulturowych odpowiednio różnie się manifestuje35.

Teoria intencjonalności Husserla podważyła obiektywny status przedmio-
tu, a wraz z nim całego świata w tym sensie, że odkryła jego zależność od stanu 
postrzegającej go świadomości, odkryła jego zależność od podmiotu. Za sprawą 
fenomenologii upowszechnił się fakt, że kształt świata w jakimś stopniu zawsze 
pozostaje zależny od doświadczeń i przyzwyczajeń postrzegającego go czło-
wieka, że jest zależny od jego stanu wiedzy, od przyjmowanych przezeń stra-
tegii odkrywania, wynajdywania i segregowania (systematyzowania) różnego 

34 M. Heidegger, Bauen, Wohnen, Denken, [in:] Idem, Vorträge und Aufsätze, Stuttgart 1994, s. 139–156.
35 R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, 
tłum. B. Kupis, Warszawa 1999.
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rodzaju faktów, przy czym podobne strategie mają charakter przyzwyczajenio-
wy. Mogą się między sobą różnić i zmieniać – jednak tylko do pewnego stopnia.

Stwierdzenie, że świat jako kosmos jest zbudowany według pewnych zasad, 
którymi kieruje się ludzka świadomość, ma związek z perspektywą semiotycz-
ną. Jan Patočka, który wychodzi poza ramy fenomenologii Husserla, dostrze-
ga w języku podstawowy mechanizm konstruowania świata doświadczanego. 
Język i kultura to wielopoziomowe, potencjalnie nieskończone i powiązane ze 
sobą systemy znaków, które mają społeczny charakter w tym rozumieniu, że 
ukształtowały się w trakcie dziejów określonej społeczności komunikacyjnej. 
Jej członkowie nigdy nie mogą w pełni opisać systemów, których są nosicie-
lami, nigdy nie mogą w pełni refleksyjnie ich ująć ani osiągnąć nad nimi peł-
nej kontroli, już tylko dlatego, że refleksja jakiegokolwiek znaczenia powodu-
je jego zmianę36.

Jan Patočka otwiera drogę od fenomenologii do semiotyki i hermeneuty-
ki, która rozumie zależność świata doświadczanego od podmiotu jako jego 
zależność od określonego kodu (systemu znakowego), ten zaś stanowi nie-
odzowny element ludzkiej świadomości. Dialog między fenomenologicznym 
i semiotycznym podejściem do świata doświadczanego jest jednak możliwy 
tylko w przestrzeni ograniczonej antynomią podmiotu, który nie jest kwe-
stionowany ze względu na współkształtujące go systemy znakowe i „martwe-
go” podmiotu – takiego, który jest sprowadzany do samych zakładających go 
systemów znakowych37.

Wytyczona w ten sposób przestrzeń problematyzowania świata doświadcza-
nego jest kluczowa dla antropologii społeczno-kulturowej, która bada konsty-
tutywną rolę znaków i systemów znakowych w budowie świadomości, a w kon-
sekwencji w budowie świata doświadczanego, rozumianego jako jej zawartość. 
Mimo wszelkiej możliwej heteronomii świadomości (czyli jej uzależnienia od 
systemów znakowych), znajduje się ona tutaj w centrum analizy samej siebie, 
stanowiąc jej przedmiot a zarazem podmiot: „By odkrywać rzeczywiste fakty 

36 Zob.: L. Wittgenstein, Filozofická zkoumání, Praha 1998, s. 26–27; K.O. Apel, Transformation der 
Philosophie, t. 1: Sprachanalytik, Semiotik, Hermeneutik, Frankfurt am Main 1991, s. 117–118; E. Hein-
tel, Einführung in die Sprachphilosophie, Darmstadt 1991, s. 111–126.
37 M. Foucault, Slová a veci, Archeológia humanitných vied, Bratislava 2000, s. 348–349.
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w świecie »jako coś«, potrzebne są punkty widzenia przyjmowane przez wcie-
lonego człowieka na ziemi”38.
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Fenomenologie Jana Patočky a otázky jazykového konstruování světa

S h r n u t í

Článek pojednává o koncepci jazykového konstruování prožívaného světa, která je 
obsažena v dílech Jana Patočky. S ohledem na jazyk jako předmět fenomenologického 
bádání, porovnává autor úvahy Jana Patočky s konceptem epoché Edmunda Husserla. 
Autor věnuje pozornost i aspektům, kde návrhy Jana Patočky korespondují s koncep-
tem každodennosti Alfreda Schütze a tezemi Petera L. Bergera a Thomase Luckman-
na obsaženými v knize „Sociální konstrukce reality” z roku 1966. V ní je jazyk prezen-
tován coby nástroj pro budování a reprodukci intersubjektivně sdílených zkušeností. 
Podle Jana Patočky musí být fenomenologická epoché zaměřena na sociální prostředí 
a jazyk (chápaný jako sociální fakt), který formuje každý subjekt.
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Recepcja myśli Józefa Tischnera w czeskiej i słowackiej 
myśli filozoficznej i teologicznej

Nota metodologiczna

Prezentowany artykuł podejmuje temat recepcji myśli księdza profesora Jó-
zefa Tischnera w czeskim i słowackim środowisku filozoficznym. Obok filozo-
fii myśl Tischnera wpłynęła na teologię, etykę i inne dziedziny blisko spokrew-
nione z filozofią. Z tego powodu będziemy śledzić nie tylko wpływ na filozofię 
czeską, ale także na inne dziedziny nauk społecznych. Myślą Józefa Tischnera 
interesowali się również myśliciele słowaccy – ponieważ do podziału państwa 
czechosłowackiego doszło niedawno, prześledzimy ponadto recepcję myśli Ti-
schnera w słowackiej filozofii i teologii. Rozważania rozpoczniemy jednak od 
ogólnego przedstawienia recepcji polskiej filozofii w czeskiej filozofii.

Wprowadzenie

Polska tradycja filozoficzna jest znana w czeskiej i słowackiej tradycji filo-
zoficznej. Trzeba jeszcze dodać, że nie tylko myśl filozoficzna, ale także myśl 
teologiczna. Znajdziemy wiele powodów uzasadniających sformułowanie ta-
kiego twierdzenia. Pierwszym jest obecność polskiej historii filozofii w cze-
skich i słowackich podręcznikach i książkach. Na przykład wybitny słowacki 
historyk filozofii Samuel Štefan Osuský w pracy Prvé slovenské dejiny filozofie1 
odkrywa polską tradycję filozoficzną. Ponadto kategoryzuje tę tradycję, dzie-
ląc ją na okres polskiego mesjanizmu i na krytyczną, syntetyzującą filozofię. 
Polski mesjanizm Osuský łączy z Heglowską tradycją filozoficzną, podobnie 
jak to czyni czeski filozof tego samego okresu – Emanuel Rádl, który w dziele 

1 S.Š. Osuský, Prvé slovenské dejiny filozofie, Liptovský sv. Mikuláš 1939, s. 356 i n.
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Dějiny filozofie nazywa filozofię pierwszej połowy XIX wieku „przebudzeniem 
Słowian”2. Samuel Štefan Osuský nie ogranicza jednak prezentacji polskiej fi-
lozofii XIX wieku do mesjanistycznej tradycji, stara się bowiem pokazać peł-
ny rozwój polskiej myśli filozoficznej, której – jak twierdzi – nie można zre-
dukować do jednego kierunku. Filozofię polską od drugiej połowy XIX wieku 
dzieli na trzy podstawowe kierunki3: religijny mistycyzm, racjonalistyczny ide-
alizm i empirystyczny pozytywizm. W każdym z tych kierunków znajdziemy 
znakomitych myślicieli, którzy wywarli wpływ nie tylko na myśl filozofii pol-
skiej, ale także na rozwój filozofii w skali światowej.

Kolejnym potwierdzeniem tezy, że polska myśl filozoficzna jest znana 
w Czechach i na Słowacji, jest liczba książek tłumaczonych na język czeski. 
A są to tłumaczenia współczesnych polskich filozofów i teologów. Mamy tu-
taj zarazem do czynienia z bardzo ciekawym fenomenem. Polska filozofia jest 
w Czechach znana przede wszystkim dzięki przekładom na języki niemiecki 
i słowacki. Do grona wybitnych polskich myślicieli tłumaczonych na język nie-
miecki i słowacki należą na przykład Zygmunt Bauman, Józef Maria Bocheń-
ski, Władysław Tatarkiewicz, Alfred Tarski czy Roman Ingarden. Filozofia In-
gardena, bardzo dobrze znana w środowisku czeskim i słowackim, wywarła 
wielki wpływ na teorię estetyki. W czeskim środowisku estetyką Ingardena in-
teresuje się profesor Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie Zeňka Kálnická4, 
która twierdzi, że Ingarden jest kluczową postacią dla dziejów estetyki, o de-
cydującym wpływie na rozwój tej dziedziny filozofii5.

Chciałbym zwrócić także uwagę na inny ważny aspekt obecności twórczo-
ści Ingardena w czeskiej filozofii. Jest nim Edmund Husserl, u którego Ingar-
den studiował filozofię. Tradycja fenomenologiczna, którą w Polsce rozwinął 
Ingarden, stała się jednym z najbardziej wpływowych kierunków filozoficz-
nych XX wieku. Do tego kierunku filozoficznego nawiązywała cała rzesza fi-
lozofów, między innymi Józef Tischner, uczeń Ingardena. Filozofia Tischnera 

2 E. Rádl, Dějiny filozofie, t. 2: Novověk, Olomouc 1999, s. 419 i n.
3 Ibidem, s. 359.
4 Z. Kalnická, Vybrané kapitoly z dějin estetiky 20. století, Ostrava 2004, s. 76.
5 Ibidem, s. 76.
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stała się popularna wśród czeskich filozofów przede wszystkim za pośrednic-
twem Etyki solidarności. Dzięki niej jest Tischner znanym w Czechach myśli-
cielem, związanym głównie z etyką. Pragnę jednak przedstawić problematy-
kę recepcji myśli Tischnera w Czechach jako filozofa, etyka i teologa, którego 
znaczenie jest powoli rozpoznawane. Bogactwo myśli księdza Tischnera chciał-
bym umieścić na tle współczesnej filozofii teologii czeskiej.

Recepcja myśli Józefa Tischnera

Recepcja myśli Tischnera nie ogranicza się tylko do czeskiej filozofii i teo-
logii, ale także do słowackiej filozofii i teologii. Na znaczenie jego twórczości 
filozoficznej i teologicznej zwrócił uwagę Ján K. Balázs, który w artykule Tisch-
nerova etika solidarity6 akcentuje wpływ, jaki Tischner wywarł na etykę. Etyka 
Tischnera, zdaniem Balázsa, ma swoje korzenie w tradycji biblijnej, ale meto-
dycznie jest wyprowadzona z filozofii fenomenologicznej. Etykę solidarności, 
jak dodaje Balázs, wyprowadził Tischner z biblijnego poselstwa: „Ksiądz Józef 
Tischner wyprowadził swoją etykę solidarności z przebudzonych i solidarnych 
sumień. Wywodzi się ona z poselstwa biblijnego »Jeden drugiego brzemiona no-
ście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe« (List św. Pawła do Galatów, 6,2)”7. 
Prawdziwa etyka, pisze Balázs, pochodzi z sumienia, które jest powołane do ży-
cia przez wiarę. Zwraca uwagę na istnienie aksjomatu, z którego ksiądz Tisch-
ner wyprowadził swoją etykę solidarności: „Nie każde wspólne istnienie jest 
solidarnym współistnieniem”8. Ján K. Balázs uświadamia sobie, że aksjomat, 
który zaproponował Tischner, jest tak samo aktualnym aksjomatem zarówno 
w Czechach, jak i na Słowacji. Wolny rynek ekonomiczny i globalne gospo-
darstwo nie są przesłankami samymi w sobie, które umożliwiają człowiekowi 
jego urzeczywistnianie się w wolności i dostojeństwie. Wspólne istnienie nie 
gwarantuje dobra moralnego, politycznego i ekonomicznego – zauważa Balázs.

6 J.K. Balázs, Tischnerova etika solidarity, „Getsemany” 1998, nr 89, s. 1.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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Dobro moralne, polityczne i ekonomiczne jest dobrem dopiero na podsta-
wie etyki sumienia, które jest „przesycone duchem solidarności”. Dlaczego jed-
nak słowo „solidarność” jest tym wyjątkowym terminem, o który należy się 
spierać? Takie pytanie musi zabrzmieć i musi być zadane właśnie księdzu Ti-
schnerowi. To pytanie jest samo w sobie fundamentalnym pytaniem, gdyż od 
charakteru odpowiedzi na nie zależy ukazanie ducha zmian czasów lat osiem-
dziesiątych w Polsce oraz zmian w Czechosłowacji po 1989 roku. Na to pyta-
nie odpowiada polski filozof Zdzisław Krasnodębski, który w artykule Solida-
rita, jedno z nejpolštějších slov9 sięga do źródła Tischnerowskiej refleksji nad 
etyką solidarności, którym było kazanie księdza Tischnera z 19 października 
1980 roku10. Zdzisław Krasnodębski zaznacza jednak, że słowa te występują 
także w innych językach i kulturach, choć uwarunkowania historyczne nadają 
słowom takim jak „wolność” i „solidarność” w języku polskim zupełnie inne 
znaczenie. Spór o wolność i solidarność jest prowadzony w zupełnie innym 
dyskursie, który wyposaża te słowa w inne znaczenie. Zdzisław Krasnodębski 
odwołuje się11 do łacińskiego obligatio in solidum, co w prawie rzymskim ozna-
czało gwarancję długu. Człowiek wchodził w relację z civitas, a civitas ręczyła 
za człowieka. Współczesne znaczenie solidarności jest związane, według Kra-
snodębskiego, z filozofią pozytywistyczną Auguste’a Comte’a i socjologią Emila 
Durkheima. Obaj solidarność rozumieli jako to, co łączy wspólnotę ludzką12.

Słowo „solidarność” stało się częścią składową lewicowego słownictwa, od-
powiednio dyskursu. Ján K. Balázs akcentuje jednak słowa Tischnera o „scho-
rowanej solidarności partii lewicowych”. Lewica, a przede wszystkim partia 
komunistyczna, nawołuje do solidarności za pomocą lęku. Lęk wobec czegoś 
łączy, ale na bardzo krótki czas. Prędzej czy później człowiek staje się ofiarą 
własnego lęku13. Z kulturą dzieje się tak samo. Trzeba zaznaczyć, że ksiądz Ti-
schner właśnie to podkreślał także w innych dziełach, na przykład w Filozofii 
dramatu lub w Myśleniu według wartości. Dzieła te nie zostały przetłumaczone 

9 „Solidarność to jedno z najbardziej polskich słów” [tłumaczenie własne].
10 Z. Krasnodębski, Solidarita, jedno z nejpolštějších slov, „Revue Politika” 2013, nr 1, s. 1.
11 Ibidem, s. 2.
12 Ibidem.
13 J.K. Balázs, Tischnerova etika solidarity…, s. 4.
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na język czeski i słowacki, dlatego późniejsza filozofa księdza Tischnera jest 
nieznana w Czechach. Jedynie Etyka solidarności, która została opublikowana 
najpierw w języku słowackim, a później w języku czeskim, zapoznała społe-
czeństwo czeskie z myśleniem księdza Tischnera. Jak pokazaliśmy wyżej, Ti-
schnera wiąże się w Czechach i na Słowacji przede wszystkim z etyką. Jego 
myśl dotarła jednak również do politologii.

Solidarność jako kategoria politologiczna

Czescy politolodzy, między innymi Josef Mlejnek, analizując lata osiem-
dziesiąte w Polsce, zauważyli związek między ruchem politycznym a etyką czy 
filozofią moralną. Josef Mlejnek wskazał bardzo specyficzną sytuację w Pol-
sce, która nie występowała w ówczesnej Czechosłowacji, mianowicie połącze-
nie społeczeństwa polskiego z Kościołem, pisząc: „Jeśli komunistyczni planiści 
myśleli, że industrializacja i urbanizacja wywołają sekularyzację narodu, myli-
li się. W »walce o dusze« polski reżim komunistyczny przegrywał w rywaliza-
cji z Kościołem katolickim, który w końcu, po marnych staraniach, był zmu-
szony tolerować”14. Z tego powodu podstawy polskiej filozofii moralnej różnią 
się bardzo od fundamentów czeskiej filozofii moralnej. Sekularyzacja w Cze-
chach, jak pokazuje Józef Szymeczek15, odniosła w społeczeństwie znaczny suk-
ces. Dlatego Polska filozofia moralna bazuje na podstawach bardziej chrześci-
jańskich niż czeskie społeczeństwo i jego etos. Chrześcijański etos, wartości 
chrześcijańskie, zdaniem Mlejneka, stanowiły ducha odnowy narodu polskie-
go: „Wyrażają bowiem etos i podstawowe credo głównego nurtu polityczne-
go polskiej opozycji, a tym samym także »Solidarności«: odpowiedzialny, wy-
kształcony i z ostatnimi solidarny człowiek, który przeciwko komunistycznej 
partii i jej sile przewodniej opiera się na wytwarzaniu i działaniu sieci społe-
czeństwa obywatelskiego”16. Wartości te zostały zaszczepione w narodzie pol-
skim podczas wizyty papieża Jana Pawła II. Josef Mlejnek podkreśla jednak, 

14 J. Mlejnek, Solidarita jako sociální a politické hnutí - pokus o kvadraturu kruhu?, „Ústav pro studium 
totalitních režimů” 2012, t. 20, nr 1, s. 16.
15 J. Szymeczek, The Religiosity of Czech Society, Ostrava 2013, s. 116.
16 J. Mlejnek, Solidarita jako sociální a politické hnutí…, s. 17.
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że intelektualnym inspiratorem odnowy został przyjaciel Jana Pawła II i kole-
ga z czasów, kiedy ksiądz Karol Wojtyła wykładał etykę na wydziale Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie – ksiądz Józef Tischner.

Josef Mlejnek powołuje się na Timothy’ego Gartona Asha i podkreśla waż-
ną rolę księdza Tischnera, jaką odegrał w ruchu „Solidarność”. W artykule 
porównuje autora Etyki solidarności z kapłanem „Solidarności”17 – Tischner 
filozof jest tym samym Tischnerem księdzem, który nie tylko dogłębnie prze-
myślał całą istotę wartości polskiej pracy, lecz stał po stronie polskiego robot-
nika w walce o jego prawa. Tym samym Kościół katolicki był bliżej robotni-
ka, o którego sympatie zabiegał również reżim komunistyczny. Była tu jednak 
różnica. Reżimowi komunistycznemu nie zależało tak naprawdę na człowie-
ku. Józef Tischner przedstawiał, według Asha, drugi prąd „Solidarności”, któ-
ry rozwijał ideę samorządu robotniczego18. Josef Mlejnek pokazuje księdza 
Tischnera jako filozofa, teologa i księdza, który wprowadza filozofię persona-
listyczną w relację między pracodawcą a pracownikiem.

Personalizm w filozofii Józefa Tischnera

Filozofia osoby, która zaczęła się rozwijać na początku XX wieku, a która 
rozwinęła się jeszcze mocniej w reakcji na Holocaust, stała się jednym z naj-
ważniejszych tematów myśli księdza Tischnera. Właśnie do filozofii persona-
listycznej Tischnera odniósł się współczesny czeski filozof, teolog i ksiądz Jo-
sef Dolista19. Do najwybitniejszych personalistów w filozofii zaliczył on Paula 
Ricœura, Maksa Schelera, Emmanuela Mouniera, Emmanuela Levinasa, Jeana 
Lacroix, Gabriela Marcela, Pierre’a Teilharda de Chardin, Dietricha von Hil-
debranda, Karola Wojtyłę i Józefa Tischnera20. Ciekawym faktem, którego nie 
można pominąć, pozostaje to, że w tym wypadku myśl Tischnera jest znana 
z przekładów na język niemiecki.

17 Ibidem. s. 20.
18 T.G. Ash, Polska rewolucja, Warszawa 1987, s. 164 i n.
19 J. Dolista, Filozofická antropologie jako předpoklad pochopení sociální etiky, „Filozofia” 2009, t. 59, 
nr 2, s. 146.
20 Ibidem.
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Personalizm Tischnera jest pokazany tutaj jako alternatywa dla indywidu-
alizmu i kolektywizmu. Każda z wymienionych form proponuje współżycie 
między ludźmi na podstawie ideologicznej, która jest przeciwna wartościom 
chrześcijańskim. Józef Tischner odnajduje w filozofii personalistycznej odpo-
wiedź na pytanie o sprawiedliwe społeczeństwo. To nie konsumpcja ani spo-
łeczeństwo komunistyczne, lecz społeczeństwo, w którym współżycie opiera 
się na solidarności. Josef Dolista odnajduje w etyce solidarności podstawowy 
aspekt pracy socjalnej, w której nowa antropologia może wnieść do dyskusji 
o człowieku nową wizję człowieka, któremu trzeba pomóc w samorozumie-
niu i inspirować w niesieniu pomocy innym ludziom21. Do personalizmu Ti-
schnera odniósł się również słowacki teolog Pavol Dancák z Uniwersytetu Pre-
szowskiego w Preszowie22.

Pavol Dancák wprowadza do filozofii słowackiej aspekt, którym charak-
teryzuje się myślenie księdza Tischnera. Tym aspektem jest dialog, ściślej zaś 
filozofia dialogu. W anglojęzycznym artykule używa terminu „communica-
tion”23, choć Tischner stosuje polskie określenie „dialog”24. Można tu przyto-
czyć przykłady z Myślenia według wartości, w których Tischner opowiada się 
za filozofią dialogu, albo z Filozofii dramatu25. W końcu jego najwybitniejszy 
uczeń na polu filozofii – profesor Tadeusz Gadacz – w drugim tomie Historii 
filozofii XX wieku umieszcza księdza Tischnera między filozofami dialogu26. 
Właśnie w Myśleniu według wartości odnajduje Dancák najważniejsze, jego 
zdaniem, źródło personalizmu Tischnera. Tym źródłem jest Biblia27. Pierw-
szym i najważniejszym dialogiem jest według Dancáka dialog między Bogiem 
a człowiekiem. On bowiem zawiera wartość dialogu, w tym dialogu otwiera-
ją się dalsze dialogi, stanowiąc pewną norma normans dla innych dialogów. 

21 Ibidem, s. 141 i n.
22 P. Dancák, Concreteness of Life as the Context of Thinking in the Philosophy of Józef Tischner, „Euro-
pean Journal of Science and Theology” 2016, t. 12, nr 2.
23 Ibidem, s. 214.
24 J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2002, s. 363.
25 Idem, Filozofia dramatu, Kraków 2001, s. 19.
26 T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Kraków 2009, s. 622.
27 P. Dancák, Concreteness of Life…, s. 216 i n.
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Dialog towarzyszył księdzu Tischnerowi w jego myśli filozoficznej, w jego wy-
kładach i w jego posłudze duszpasterskiej.

Zakończenie

Całe bogactwo myśli księdza profesora Tischnera nie streszcza się i nie wy-
czerpuje tylko w dziedzinie filozofii. Historia recepcji myśli filozoficznej prze-
kracza w wypadku jego spuścizny granice filozofii i wkracza do dziedzin ta-
kich jak aksjologia, etyka, estetyka, politologia i wreszcie teologia. Wpływ, jaki 
wywarła myśl księdza Tischnera w Polsce, był zauważony w kręgach czeskich 
i słowackich filozofów, teologów oraz przedstawicieli pokrewnych dyscyplin. 
Pragnę tutaj zaznaczyć, że filozofia Tischnera nie sprowadza się tylko do dzie-
dziny etyki czy filozofii moralnej. Ksiądz Tischner nie jest autorem tylko jed-
nej książki, chociaż bardzo ważnej i wpływowej. Jego dzieło dalej rozwija takie 
dziedziny jak choćby estetyka w teorii interpretacji28. Aspekt ten poruszyłem 
w artykule Metodologie hermeneutiky ve filozofii Józefa Tischnera29. Inną dzie-
dziną filozofii, którą ksiądz Tischner wzbogacił, jest fenomenologia. Józef Ti-
schner wyszedł od swojego mistrza, Romana Ingardena, rozwijając akt intencjo-
nalny o agatologię. Każdy stosunek człowieka wobec świata jest zawsze aktem 
agatologicznym. Wątek ten rozwijam w pracy Problém osoby ve filozofii Józefa 
Tischera30. Można więc prześledzić pewien proces odkrywania aspektów filo-
zofii Tischnera w czeskiej recepcji.

Możemy zatem śledzić rozwój wątku etycznego. Odkrywanie filozofii Ti-
schnera w Czechach rozpoczęło się od idei etyki solidarności, stanowiącej od-
krycie zupełnie nowego sposobu interpretacji biblijnego poselstwa o byciu dla 
drugiego – bliźniego. Tym wątkiem zainteresował się Ján K. Balázs. Reinterpre-
tacja biblijnego poselstwa w kategoriach etyki solidarności użytecznie potrafi-
ła uzupełnić mankament personalistyczny w życiu społecznym. Mankament, 
który zwłaszcza w społeczeństwie indywidualistycznym jest bardzo widoczny. 

28 L. Klimsza, Metodologie hermeneutiky ve filozofii Józefa Tischnera, [w:] Studia Humanitatis, Ars Her-
meneutica: Metodologie a Theurgie Hermeneutické Interpretace, red. J. Vorel, Ostrava 2016, s. 261–277.
29 Ibidem, s. 275 i n.
30 Idem, Problém osoby ve filozofii Józefa Tischera, „Konštantínove listy – Constantine’s Letters” 2017, s. 1–11.
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Można by go określić jako istnienie w ogrodzie Epikura, czyli bycie-tylko-dla-
-siebie. Etyka solidarności wskazuje na znaczenie bycia-dla-innych.

Drugim wątkiem, który nawiązuje do etyki, jest wątek polityczny. Bycie-
-dla-innych manifestuje się na płaszczyźnie politycznej. Wątek ten odkrywa 
Josef Mlejnek. Podobnie jak na płaszczyźnie etyki, również tutaj Mlejnek od-
nosi się do Etyki solidarności, choć w zupełnie inny sposób. Uwydatnia bo-
wiem rolę księdza Tischnera nie tylko jako filozofa i autora Etyki solidarności, 
ale także akcentuje jego rolę jako duszpasterza, który solidaryzuje się z robot-
nikiem. Więcej, daje odczuć to bycie-dla-innych przez utożsamienie się z cier-
pieniem ludzi wykorzystywanych przez władzę. Józef Tischner filozof został 
przez Mlejneka utożsamiony z Józefem Tischnerem księdzem. Przez to utoż-
samienie naród czeski mógł na nowo uświadomić sobie rolę, jaką odkrywa 
Kościół w życiu Polaków.

Trzeci wątek, który został odkryty przez czeskich myślicieli, to persona-
lizm księdza Tischnera. Badają to zagadnienie dwaj księża i profesorowie uni-
wersyteccy. Pierwszym z nich jest Czech Josef Dolista, drugim Słowak Pavol 
Dancák. Obaj zgodnie odkrywają bogactwo personalizmu, który zapropono-
wał Tischner. Personalizm jako odpowiedź na kolektywizm socjalistów i in-
dywidualizm liberalnego kapitalizmu.

Żadne artykuły i prace na temat filozofii księdza Tischnera nie oddają peł-
ni myśli tego nadzwyczajnego myśliciela, który zmienił nie tylko polską filo-
zofię, ale także filozofię światową XX i XXI wieku. Trzeba będzie dla odkrycia 
całego bogactwa tej filozofii wykonać bardzo dużo żmudnej i systematycznej 
pracy, ale nie będzie ona daremna. Odkrywając Czechom myśl księdza Tisch-
nera, odnajdziemy wartości myślenia, według którego poznamy lepiej własny, 
czeski dramat. Drobiazgowy ogląd pokaże jednak, że dramat ten jest taki sam 
jak dramat innych narodów. W dramacie tym kryje się bowiem spór o istnie-
nie człowieka – czeskiego człowieka.
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Lucjan Klimsza

Recepce myšlení Josefa Tischnera v českém a slovenském filozofickém 
a teologickém myšlenkovém proudu

S h r n u t í

Cílem příspěvku je prezentace výzkumu recepce filozofie polského faráře Josefa 
Stanislava Tischnera v novodobém českém teologickém myšlení. V první kapitole je 
představeno myšlení faráře Josefa Tischnera, zejména etika solidarity, která je popsána 
v jeho Etice solidarity. Druhá kapitola je věnována především recepci hodnotové filo-
zofie tak, jak byla přijata českou politologií. Třetí kapitola pojednává o české filozofii, 
která je inspirována a zároveň diskutuje s filozofií Josefa Tischnera.
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Filozofia wokół spraw ludzkich

Hasło „sprawy ludzkie” od wieków pociąga i intryguje filozofów. Sprawy 
ludzkie – codzienne, znane z doświadczenia – wydają się intuicyjnie uchwyt-
ne, zarazem jednak okazują się trudne do zdefiniowania (zdecydowanie ła-
twiej po prostu je wymieniać). W zbiorze esejów zatytułowanym Sprawy ludz-
kie Jan Szczepański stawia sprawę jasno – to kwestie angażujące człowieka od 
najmłodszych lat, a obecne przez całe życie, czasem „w wieku męskim” odsu-
wane na plan dalszy, powracające ze wzmożoną siłą w latach starości. Sprawy 
ludzkie są tym, co martwi, budzi respekt i trwogę, bywa niechciane, zarazem 
jednak nie pozwala z siebie zrezygnować, nie daje się odsunąć na plan dalszy. 
To także to, co intryguje, pociąga, jest przedmiotem pragnień1. W samym po-
jęciu spraw ludzkich Szczepański nawiązuje do Pieśni wieczornej Franciszka 
Karpińskiego. Przywołuje wspomnienie harcerskiej młodości i śpiewanych przy 
ognisku słów „wszystkie nasze dzienne sprawy…”, które jako chłopca skłaniały 
go do refleksji nad tym, które konkretnie sprawy chciałby w danym dniu po-
wierzyć dobremu Bogu2. Dalej Szczepański przedstawia sprawy ludzkie jako 
to, co przede wszystkim dotyka indywidualności, co dzieje się w świecie we-
wnętrznym, w nieprzeniknionym, nieprzekazywalnym i niedostępnym z ze-
wnątrz centrum każdego człowieka. To sprawy szczególnie ważne, nawołujące 
do refleksji, wymagające osobistego odniesienia się, to wreszcie sprawy ściśle 
prywatne, na które nie można nikomu narzucić poglądów3.

Warto zauważyć, że zderzenie spraw ludzkich z porządkiem religijnym moż-
na odnaleźć nie tylko w tekście przytaczanej przez Szczepańskiego Pieśni wie-
czornej – sprawy ludzkie mają w noc zmartwychwstania łączyć się z boskimi 

1 J. Szczepański, Sprawy ludzkie, Warszawa 1978, s. 6.
2 Ibidem.
3 Ibidem, s. 6–7.
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w Exultecie (Orędziu Wielkanocnym), którego tekst jest przypisywany ojcom 
Kościoła – Augustynowi lub Ambrożemu. Porządek codzienny zostaje zesta-
wiony z ostatecznym, przy czym w świetle i wyjątkowości tej nocy sprawy ludz-
kie stają się uwznioślone.

Zainteresowanie sprawami ludzkimi jakby genetycznie wpisane jest w isto-
tę filozofii, mającej dążyć do poszukiwania i gromadzenia mądrości i udziela-
nia odpowiedzi na podstawowe i najważniejsze pytania człowieka. Mądrość – 
owoc i przedmiot filozofii – Cyceron definiował jako znajomość spraw boskich 
i ludzkich oraz podstaw, na których się one opierają4. Mądrościowa filozofia 
miałaby więc łączyć perspektywę ostateczną i doczesną, dostrzegać zarówno 
perspektywę świata „w założeniach” – takiego, jakim został stworzony, jak i jego 
obecną kondycję. W Arystotelesowskim podziale nauk ważne miejsce zajmuje 
filozofia spraw ludzkich, na którą składają się ujmowane razem etyka i polity-
ka. Hugo Grocjusz stwierdzał, że postawienie tezy głoszącej albo nieistnienie 
Boga, albo brak Jego troski o sprawy ludzkie, stanowiłoby najcięższą zbrodnię 
(choć zarazem nie przeczyłoby ostatecznie obowiązywalności prawa natural-
nego)5. Z kolei Søren Kierkegaard tłumaczył, że rozumienie to stosunek czło-
wieka do spraw ludzkich6. Podane w tym miejscu przykłady filozoficznego wy-
korzystania pojęcia „sprawy ludzkie” to zaledwie nader skromne preludium 
do możliwej do skonstruowania listy odwołań do niego w całej tradycji filo-
zoficznej. Wydaje się jednak, że – nawet bez zagłębiania się w tę tradycję i hi-
storyczne występowanie terminu „sprawy ludzkie” w różnych epokach – moż-
na postawić tezę o szczególnym zainteresowaniu sprawami ludzkimi w myśli 
dwudziestowiecznej. W niniejszym artykule przedstawiam analizę występowa-
nia pojęcia „sprawy ludzkie” w tekstach różnych szkół i nurtów myśli współ-
czesnej, co może pozwolić na ukazanie wspólnego zbioru spraw ludzkich i na-
kreślenie wstępnej, szkicowej wizji filozofii spraw ludzkich.

Znamienny wydaje się fakt, że druga połowa XX wieku to w polskiej filo-
zofii czas zwrotu ku sprawom ludzkim – obok zbioru esejów Szczepańskiego 

4 Cicero, De Officiis, 1.43.153.
5 H. Grocjusz, O prawie wojny i pokoju. Trzy księgi, w których znajdują wyjaśnienie prawo natury i pra-
wo narodów, a także główne zasady prawa publicznego, tłum. R. Bierzanek, Warszawa 1957, s. 53.
6 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1972, s. 246.
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powstały choćby wydany pośmiertnie pod redakcją Janiny Kotarbińskiej zbiór 
pism Tadeusza Kotarbińskiego zatytułowany Myśli o ludziach i ludzkich spra-
wach7 czy podejmujące tę problematykę teksty Józefa Tischnera (w tym ar-
tykuł Filozofia i ludzkie sprawy człowieka8 oraz Świat ludzkiej nadziei9, przez 
Karola Tarnowskiego określony mianem „książki o sprawach ludzkich”); wy-
daje się także, że proponowana przez Leszka Kołakowskiego kategoria „maxi-
-spraw” stanowi po prostu inne określenie spraw ludzkich. „Filozofem spraw 
ludzkich” i „papieżem spraw ludzkich” bywa nazywany (ze względu na zain-
teresowanie sprawami społecznymi i wrażliwość na ludzkie problemy) Karol 
Wojtyła – Jan Paweł II10, autor słów wiersza:

Nie lękaj się. Sprawy ludzkie szerokie mają brzegi.
Nie wolno ich w ciasnym łożysku więzić nazbyt długo.
Nie lękaj się. Sprawy ludzkie stoją od wieków
w Tym, na którego patrzysz poprzez młotów miarowy stukot11.

Odwieczne sprawy nie przestają intrygować autorów także obecnie, po kil-
kudziesięciu latach – wystarczy wspomnieć teksty Mariana Filipiaka12 czy Zo-
fii Rosińskiej13.

Zwrot ku sprawom ludzkim w filozofii XX stulecia (lub – patrząc szerzej – 
w filozofii współczesnej) z pewnością nie jest pozbawiony związku z historią. 
Doświadczenia wojen i totalitaryzmów, autentyczne moralne przerażenie tym, 
co nieludzkie, nakazywały właśnie powrót do fundamentalnych spraw ludz-
kich. Nacisk na nie mógł być także odpowiedzią na odejście filozofii od co-
dziennego życia ku problemom abstrakcyjnym i zaawansowanym teoretycznie. 

7 T. Kotarbiński, Myśli o ludziach i ludzkich sprawach, Warszawa 1986.
8 J. Tischner, Filozofia i ludzkie sprawy człowieka, „Znak” 1973, nr 1(223), s. 18–30.
9 Idem, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 2000.
10 Zob.: M. Maliński, Papież spraw ludzkich, Warszawa 1983; C. Ritter, Karol Wojtyła – filozof ludzkie-
go ethosu, „Ethos” 2006, nr 4(76), s. 9; T. Styczeń, Karol kardynał Wojtyła: filozof spraw ludzkich, „Sum-
marium” 1978, nr 7(27), s. 17–23. Patrząc na dotychczasowe zainteresowanie problemami społecznymi 
i losem najbardziej pokrzywdzonych i potrzebujących, należy postawić tezę, że Franciszek również za-
sługuje na miano papieża spraw ludzkich. 
11 K. Wojtyła, Kamieniołom, cz. 1: Tworzywo [fragment].
12 M. Filipiak, Pytania o sprawy ludzkie, Lublin 2013.
13 Z. Rosińska, Filozofia kultury jako „filozofia spraw ludzkich”, [w:] Co to jest filozofia kultury?, red. Z. Ro-
sińska, J. Michalik, Warszawa 2006, s. 106–126.
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Charakterystyczne dla filozofii dwudziestowiecznej jest poszukiwanie jak naj-
lepszej szkoły czy metody, która odpowiadałaby na ludzkie sprawy i potrze-
by – w takim ujęciu narodziły się choćby egzystencjalizm, jak pisze Adam Sta-
nowski, skoncentrowany wokół spraw człowieka14, czy personalizm, mający 
– według Wojtyły – rozwiązywać sprawy ludzkie zgodnie z podstawową zasa-
dą, głoszącą, że człowiek jest osobą: wartością powtarzalną i nieprzemijającą15.

Wydaje się, że w odniesieniu do polskich autorów drugiej połowy XX wie-
ku, chętnie i świadomie korzystających z terminu „sprawy ludzkie” – a więc 
przede wszystkim Szczepańskiego, Tischnera i Kotarbińskiego (być może nale-
żałoby tu dodać także analizującego maxi-sprawy Kołakowskiego) – trzeba do-
datkowo zwrócić uwagę na pewną metodologiczną prostotę w pisaniu o spra-
wach ludzkich16. Wymienieni autorzy świadomie, jakby programowo, decydują 
się na popularyzację filozofii, tak by o sprawach ludzkich pisać nie tylko dla 
intelektualistów, ale przede wszystkim dla ludzi, których sprawy te dotykają – 
tak, aby adresatem mógł być „przeciętny Kowalski rozważający swoje sprawy 
w poniedziałek rankiem, gdy wybiera się znowu do pracy i ma przed sobą per-
spektywę nowego roboczego tygodnia”17. Sprawy ludzkie wspólne dla ich myśli 
to choćby praca, edukacja i wychowanie, odpowiedzialność (tak indywidual-
na, jak i zbiorowa czy społeczna), sumienie (w którym pojawia się nieusuwal-
nie osobiste i „moje” pytanie porządnego człowieka: „Jak postępować, jeśli się 
chce być porządnym człowiekiem?”18), bohaterstwo i świętość, wolność, to-
lerancja, autorytety, władza, młodość i starość, doświadczenie upływu czasu, 
przemijanie, nadzieja, rozpacz czy cierpienie.

O sprawach ludzkich Szczepański postanawia pisać na podstawie „prze-
żyć osobistych i obserwacji bliźnich”. Problemem wywoławczym, nakazującym 

14 A. Stanowski, Egzystencjalizm, „Znak” 1958, nr 48, s. 688.
15 K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 2000, s. 97.
16 Należy równocześnie pamiętać, że twórczość wymienionych myślicieli jest bogata i zróżnicowana. 
Zwłaszcza w wypadku Tischnera trudno mówić o języku prostym, zawsze przystępnym, unikającym 
teoretycznych odniesień. Zarazem jednak nie można nie dostrzegać bogactwa jego twórczości o cha-
rakterze popularyzatorskim.
17 J. Szczepański, Sprawy ludzkie…, s. 7.
18 T. Kotarbiński, O potrzebie respektowania godności własnej, [w:] Idem, Myśli o ludziach i ludzkich spra-
wach…, s. 71. Zob. także Idem, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1986, s. 152–153.
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zajęcie się tą grupą zagadnień, jest dla niego cierpienie, do refleksji nad którym 
skłoniło go osobiste doświadczenie choroby i pobytu w szpitalu. Postanawia 
więc pisać „nie o tych sprawach człowieka w cywilizacji technicznej, nauko-
wej itp., ale o tych, z którymi musi się rozprawić każdy człowiek, bez wzglę-
du na epokę, poziom wykształcenia, poglądy, orientacje polityczne, przyna-
leżność klasową etc.”19. Kilka dekad później podobnie sprawy ludzkie określa 
Filipiak – jako to, z czym „musi się uporać w swoim życiu każdy człowiek bez 
względu na wiek, epokę, poglądy polityczne, chociaż w sposób zróżnicowany ze 
względu na wiek, wykształcenie, wyznawaną religię”. Autor zaznacza przy tym, 
że w stechnicyzowanym społeczeństwie sprawy ludzkie są spychane na mar-
gines20. W świetle używanych przez autorów określeń wyraźne stają się pod-
stawowe cechy ogółu spraw ludzkich – ich uniwersalność, niezbywalnie do-
świadczalny charakter, angażowanie i absorbowanie konkretnego podmiotu.

Mianem głównej sprawy naszego świata Tischner określa kwestię „czło-
wieczeństwa człowieka”21. Sprawy ludzkie – doświadczane przez ich podmiot, 
niezbywalne, nieusuwalnie pierwszoplanowe, ale także jednostkowe – choć 
czasem z pozoru trywialne, okazują się ostatecznie najważniejszą sprawą. Filo-
zofia powinna jak najlepiej służyć tej podstawowej sprawie. Odnosząc się do 
celu i metody współczesnej filozofii, szczególnie zainteresowanej człowiekiem, 
Tischner pisze: „[…] chodzi o to, by o człowieku i jego sprawach mówić języ-
kiem wyprowadzonym wprost z doświadczenia człowieka, by rozumieć czło-
wieka przez to, co najbardziej ludzkie”22. Analizowane przez filozofów elemen-
tarne i najbardziej ludzkie doświadczenia – czasu, troski, wolności, wartości 
– wskazują na ostateczną niesprowadzalność człowieka do czegokolwiek inne-
go. Odpowiedni dla filozofii, „w pełni ludzki” język wymaga w pierwszej ko-
lejności uchwycenia „człowieka jako takiego, w jemu właściwym człowieczeń-
stwie”23. Odnosząc się do „książki o sprawach ludzkich”, Tarnowski zauważa, 
że spojrzenie na ludzki świat potrzebuje ciepła i „opromieniającej dobrocią” 

19 J. Szczepański, Sprawy ludzkie…, s. 5.
20 M. Filipiak, Pytania o sprawy ludzkie…, s. 10.
21 J. Tischner, W dobrych zawodach wystąpiłem, „Gazeta Wyborcza”, 20 marca 1996 roku, s. 10.
22 Idem, Filozofia i ludzkie sprawy człowieka…, s. 18.
23 Ibidem, s. 20.
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czułości, z jakimi udało się potraktować to zagadnienie Tischnerowi24. Perspek-
tywa skupienia na człowieku i jego sprawach ma służyć uniknięciu jego reifi-
kacji, uprzedmiotowienia25. Dążenie do jego głębszego zrozumienia ma także 
wymiar praktyczny, staje się dla Tischnera „koniecznością chwili” – w dobie 
rozwoju cywilizacji i techniki ma służyć ochronie człowieka przed człowiekiem, 
tak „by świat, na którym człowiek żyje, pewnego pięknego poranku nie wyle-
ciał w powietrze”26. Refleksja nad człowiekiem i jego sprawami, ale też „czujne 
spojrzenie na ludzkie sprawy”, może się stawać, jak pisze Tarnowski, „pokar-
mem dla myśli i serca” – jako taka pozostaje niezmiennie istotna, niezależnie 
od doniosłych i dramatycznych praktycznych konsekwencji27.

Do właściwego opisu i ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii człowieczeń-
stwa potrzebna okazuje się, w myśli Tischnera, zwłaszcza etyka, której celem, 
metodą i tajemnicą jest właściwe „widzenie człowieka i jego ludzkich spraw”28. 
Obraniu najwłaściwszej perspektywy ma więc ostatecznie służyć pojmowa-
nie ludzkiego doświadczenia jako doświadczenia moralnego. Jedyną właści-
wą odpowiedzią na metafizyczne pytania o sens świata jest taka, która nie po-
mija sensu człowieka i jego podstawowych spraw – śmierci, cierpienia, winy 
czy odpowiedzialności – zawsze konkretnych, dotykających realnego człowie-
ka, nie abstrakcyjnego „bytu jako bytu”29. W tekście Ludzie z kryjówek autor 
pisze, że także lęki są sprawą ludzką – tyle tylko, że gdy ich właściwy powód 
mija, powinny być przezwyciężane w ramach „pielgrzymowania według na-
dziei”30. Tischnerowska nadzieja, chroniąca przed rozpaczą i pozwalająca ra-
dzić sobie z porażkami, szczególnie nakierowująca na przyszłość, okazuje się 
wyjątkową spośród spraw ludzkich. Jest ostateczną perspektywą potrzebną 
ludzkiemu rozumowi i ludzkim uczuciom – w świetle tej perspektywy nale-
ży patrzeć na inne ludzkie sprawy, trudne wybory i moralne doświadczenia. 

24 K. Tarnowski, Książka o sprawach ludzkich, „Znak” 1976, nr 8–9(266–267), s. 1284.
25 J. Tischner, Filozofia i ludzkie sprawy człowieka…, s. 20.
26 Ibidem, s. 30.
27 K. Tarnowski, Książka o sprawach ludzkich…, s. 1294.
28 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, [w:] Wobec wartości, red. D. von Hildebrand, J.A. Kłoczow-
ski, J. Paściak, Poznań 1982 s. 53.
29 Idem, Myślenie według wartości, Kraków 1993, s. 319.
30 Ibidem, s. 437.
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Nadzieja – zakładająca syntezę pamięci i świadome budowanie teraźniejszo-
ści w łączności zarówno z przeszłością, jak i z przyszłością – szczególnie może 
osłabiać siłę zła (także zła radykalnego) i jego doświadczenia, ujawniać jego 
ograniczoność i przemijalność31.

W myśli Tischnera sprawy ludzkie są dla filozofii przedmiotem, a ich ade-
kwatny opis – zarówno celem, jak i metodą. W nieco innym wymiarze pisze 
o ich roli w filozofii Michał Heller, który diagnozuje swoiste rozdwojenie mię-
dzy filozofią a nauką. Podstawową przyczyną tego rozdwojenia miałoby być 
właśnie podejście do spraw ludzkich, nad którymi refleksję zawłaszczyła su-
biektywistycznie nastawiona filozofia, nauce pozostawiając badanie świata32. 
Spraw ludzkich – zatroskanego pytania (samo)świadomej istoty o sens wła-
snego istnienia – nie da się jednak wyłączyć z porządku spraw kosmicznych. 
Bezsens istot świadomych – wyjątkowej części kosmicznej struktury poszuku-
jącej własnego sensu, nieustannie o niego pytających – stawałby się ostatecz-
nie bezsensem wszechświata33. Optymistycznie zdaje się patrzeć na stanowi-
ska zajmowane przez filozofię i naukę wobec spraw ludzkich Hilary Putnam, 
którego zdaniem badania filozoficzne (neutralne zresztą i „czysto techniczne”, 
nieskupione wprost na egzystencjalnych pytaniach i dramatach) mogą stawać 
się punktem wyjścia zarówno refleksji naukowej, jak i samych spraw ludzkich34.

„I cóż się tak trapić o »sprawy ludzkie« – to znaczy społeczne, dziejowe – 
kiedy jest szeroko otwarty wspaniały świat spraw kosmicznych?” – pyta Hen-
ryk Elzenberg, zauważając, że ludzkie jest nie tylko to, co antropocentryczne35. 
Wszechświat, w którym człowiek żyje, pozostaje sprawą ludzką, choć „miej-
scem, na którym się rozgrywają wszystkie sprawy ludzkie, jest ziemia”. Na ziemi 
człowiek jest zakorzeniony – „na niej się opiera stopami, jej powietrzem oddy-
cha, pokarmem żyje, jej obrazami myśli i tworzy”36. Oparcie i pewna przyziem-

31 Idem, Świat ludzkiej nadziei…, s. 277–278.
32 M. Heller, Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje, Kraków 2012. Zob. Idem, Sens życia 
i sens wszechświata, Kraków 2014, s. 16–17.
33 Idem, Sens życia i sens wszechświata…, s. 236–237.
34 H. Putnam, Język i filozofia, [w:] Język w świetle nauki, red. B. Stanosz, Warszawa 1980, s. 363.
35 H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem, Kraków 1994, s. 426.
36 Ibidem, s. 280.
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ność może otwierać na naukę, twórczą aktywność, mistycyzm czy metafizykę, 
znacznie poszerzając tym samym zakres dostępnych ludzkich spraw.

W opowiadaniu Nocny lot Antoine’a de Saint-Exupéry ciemność nocy, roz-
świetlana przez pojedyncze światełka domów, „odsłaniała […] sprawy czło-
wieka – te wołania, światła, niepokój”. W ciemności tej wyraźne stawały się 
także dobrze znane człowiekowi nuda, miłość i nadzieja37. W mroku, w na-
stroju tajemnicy, dramatyzm spraw człowieka uwydatnia się w pełni, we wła-
ściwej dla nich postaci, jak pisze, odnosząc się do tego fragmentu opowiada-
nia, Marek Rembierz38.

W koncepcji Martina Heideggera podstawową ludzką sprawą zdają się same 
„bycie-w-świecie” i otwartość na świat. Świat jest koniecznie sprawą człowie-
ka, gdyż ten nie pozostaje wobec świata obojętnym, ale się w niego angażuje, 
troszczy się – zarówno o własne bycie, jak i o jego miejsce39. Kolejną z ludzkich 
spraw jest tu (podobnie jak choćby w myśli Kotarbińskiego) głos sumienia – 
milczący głos, w którym wyrażają się zatroskanie i trwoga40. Wyjątkowość ludz-
kiego bycia-w-świecie i jego nastrojenie nakierowują go na pryncypia, które 
stają się koniecznie „jego sprawami”. Świat jest polem wyrażania się ludzkiego 
życia, a więc swoistym siedliskiem ludzkich spraw. Martin Heidegger stwier-
dza, że w nierozstrzygalnej i „planetarnej” walce o moc, toczącej się między 
posiadającymi władzę i pragnącymi do niej dojść, „moc bierze w moc sprawy 
ludzkie, odbierając zarazem człowiekowi możliwość wyjścia kiedykolwiek tą 
drogą zapomnienia o byciu”41. Sprawy ludzkie – jako podstawowe i niezbywal-
ne – zostają wprzęgnięte w niemożliwą do rozstrzygnięcia walkę, nieuchron-
nie podciągnięte pod jej przedmiot.

W tekstach Hanny Arendt obok spraw ludzkich pojawiają się sprawy pu-
bliczne, polityczne czy społeczne. W wymiarze tego, co prywatne, objawiają się 

37 A. de Saint-Exupéry, Nocny lot, tłum. M. Czapska, S. Stempowski, [w:] Idem, Poczta na południe. 
Nocny lot, Warszawa 1977, s. 126–127.
38 M. Rembierz, Zmierzch i mrok. O metaforyce i wartościowaniu doświadczeń egzystencjalnych w kręgu 
opozycji światłość-ciemność, „Świat i Słowo” 2013, nr 2(21), s. 27.
39 K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1978, s. 124.
40 Ibidem, s. 133.
41 M. Heidegger, Przezwyciężenie metafizyki, tłum. M. Siemek, [w:] Idem, Budować, mieszkać, myśleć. 
Eseje wybrane, Warszawa 1977, s. 305.
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zwyczaje, w wymiarze tego, co społeczne – konwencje, a w wymiarze tego, co 
publiczne – różnego typu prawa i statuty, zawsze jednak, „gdy ludzie się łączą, 
świat wkracza między nich i właśnie w tej przestrzeni toczą się wszystkie ludzkie 
sprawy”42. Sprawy ludzkie nie pozostają w tym ujęciu rzeczą ściśle prywatną, ich 
właściwą przestrzenią jest bowiem nie tylko świat indywidualny, ale są nią także 
międzyludzkie relacje. Wprzęgnięcie spraw ludzkich w życie zbiorowe łączy się 
z ryzykiem. Pojawia się ono także w filozofii, podlegającej swoistej zawodowej 
deformacji. W dążeniu do zapanowania nad sprawami ludzkimi filozofia może 
nie nadążać ze wskazywaniem pięknych dróg i dawaniem dobrego świadectwa. 
Deformacja prowadzi do zgubnych następstw – jak zauważa Arendt – zarówno 
Platon, jak i Heidegger, gdy postanowili zająć się sprawami ludzkimi (a więc po-
lityką), swoje kroki skierowali ostatecznie ku jakiemuś tyranowi czy Führerowi43.

W książce Eichmann w Jerozolimie pojawia się jeszcze inny termin – Arendt 
pisze (wielokrotnie) nie o sprawach ludzkich, ale o sprawach żydowskich44. 
Podobnie Vladimir Jankélévitch w kwestii obowiązku niezapominania pisze 
o tym, że umarli, masakrowani i pokrzywdzeni stają się koniecznie „naszą spra-
wą”45. Hans Jonas zauważa z kolei, że „filozof nie powinien wtrącać się w sprawy 
nazistów”46. Opozycja między „sprawami żydowskimi”, które powinny stawać 
się dla wszystkich ludzi „naszymi sprawami”, a „sprawami nazistów”, wskazu-
je pośrednio na kategorię radykalnego zła – tego, co nie powinno się zdarzyć, 
a co ingeruje w ludzkie sprawy, z czym nie można się pogodzić, czego nie wol-
no przemilczeć ani zapomnieć, na które trzeba zareagować – choćby tylko obu-
rzeniem i odrazą47. Radykalne zło, zbrodnie przeciw ludzkości czy, jak pisze 
Jankélévitch, „zbrodnia metafizyczna”, stają się zarazem przykładem pogwał-
cenia praw człowieka i najistotniejszymi spośród ludzkich spraw48. Jako takie 
wołają o pamięć zarówno o ofiarach, jak i o samym złu, tak by nie zostało ono 

42 H. Arendt, Polityka jako obietnica, tłum. W. Madej, M. Godyń, Warszawa 2005, s. 136.
43 Za: J. Grzybowski, „Kim przez życie stajemy się dla innych”. Myślenie i miłość, filozofia i polityka w ży-
ciu Hannah Arendt i Martina Heideggera, „Roczniki Filozoficzne” 2016, t. 64, nr 3.
44 H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, tłum. A. Szostkiewicz, Kraków 2004.
45 V. Jankélévitch, Bez przedawnienia, tłum. M. Krasicki, Warszawa 2013, s. 37–40.
46 Za: J. Grzybowski, „Kim przez życie stajemy się dla innych”…
47 H. Arendt, Dziennik myśli 1950–1973, „Przegląd Polityczny” 2002, t. 55, s. 7.
48 V. Jankélévitch, Bez przedawnienia…, s. 14–19.
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powtórzone w przyszłości, i domagają się respektu dla podstawowych ludzkich 
spraw i praw – stąd odpowiedzią na doświadczenie zła drugiej wojny świato-
wej było uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka. Po raz kolejny w wymiarze 
spraw ludzkich pojawia się więc kategoria sumienia – w zetknięciu z doświad-
czeniem radykalnego zła jego głos wydaje się szczególnie wyraźny. Woła o do-
strzeżenie pokrzywdzonych i pozbawionych głosu, międzyludzką solidarność, 
współczucie i wierność – nawet w sytuacji (pozornej) bezradności.

Szczególne zainteresowanie sprawami ludzkimi we współczesnej myśli fi-
lozoficznej wiele może powiedzieć zarówno o współczesności, rozdartej mię-
dzy codziennymi sprawami i problemami człowieka a jego coraz doskonal-
szymi, ale także groźnymi wytworami, jak i o filozofii, próbującej w zmiennej 
rzeczywistości nie tylko reagować na to, co nowe, lecz również nie tracić kon-
taktu z tym, co niezmiennie ważne. Analizy występowania terminu „sprawy 
ludzkie” w myśli współczesnych autorów pozwalają na sformułowanie pew-
nych uogólnionych tez dotyczących samych spraw ludzkich. Przede wszyst-
kim są one przedmiotem indywidualnego doświadczenia każdego człowie-
ka, zawsze postrzegane z czyjegoś subiektywnego punktu widzenia. To „swoje 
sprawy”, z którymi każdy musi zmierzyć się indywidualnie, z pomocą własne-
go sumienia i światopoglądu. W znacznej mierze są przedmiotem doświad-
czenia moralnego. W doświadczeniu na pierwszy plan wysuwają się sprawy 
codzienne, podstawowe, bytowe: praca, doświadczenie czasu, cierpienie, roz-
pacz, konieczność mierzenia się z kruchością i skończonością własnego życia. 
Tym, co dyktuje, co staje się sprawą ludzką, nierzadko jest lęk przed śmiercią 
i cierpieniem, pragnienie zabezpieczenia się przed nimi oraz troska o własny 
los. Lęki nie wyczerpują jednak bogactwa tych spraw, do których należą rów-
nież: pytanie o sens (tak własnego życia, jak i świata), twórczość, nauka (tu poj-
mowana jako rozwijanie i tworzenie myśli), odpowiedzialność, wolność, wła-
dza, prawda, historia wraz z doświadczeniem radykalnego zła, wreszcie sama 
filozofia. Sprawy ludzkie są dowodem na ludzką aktywność i zaangażowanie 
w świat oraz możliwość działania w nim, a także interakcji z innymi ludźmi. 
Ważne sprawy nierzadko wymagają od człowieka reakcji, decyzji, opowie-
dzenia się po właściwej stronie albo przyjęcia właściwej postawy i udzielenia 
odpowiedzi na „pytanie porządnego człowieka”. W swoim bogactwie sprawy 
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ludzkie są także dowodem na ludzką wyjątkowość, niesprowadzalność do in-
nych bytów. Jako takie zasługują na filozoficzną refleksję. Szczególne miejsce 
wśród ludzkich spraw zajmuje nadzieja – dodająca sił, jednocząca trzy wymia-
ry czasu i umożliwiająca osiąganie życiowych celów.

Sprawy ludzkie, rozpięte w porządku dramatyczności ludzkiej egzystencji, 
przechodzą od spraw codziennych do wielkich, od życiowo koniecznych do 
doniosłych, choć wyraźnie przekraczających porządek tego, co pożyteczne. Za-
rysowana pobieżnie filozofia spraw ludzkich ukazuje nie tylko ich zróżnico-
wanie, ale także przechodzenie na ich wyższe poziomy – od spraw własnych, 
przez sprawy bliskich, po sprawy historii i (wszech)świata. Uniwersalność i po-
wszechność ludzkich spraw i problemów zdaje się bowiem nakazywać wyjście 
od swoich najbardziej prywatnych spraw ku sprawom drugich, a może wręcz 
ludzkości i kosmosu. Skoro do istotnych spośród ludzkich spraw należą od-
powiedzialność (która w miarę poznawania przez człowieka horyzontu jego 
spraw zdaje się rosnąć) i sumienie, nie można, jak tłumaczą filozofowie, ogra-
niczać ich oddziaływania wyłącznie do perspektywy własnego życia i więzić 
„w zbyt ciasnym łożysku”.

Maria Pleskaczyńska

Filozofie kolem lidských záležitostí

S h r n u t í

Jan Szczepański se ve své esejistice věnuje Lidským záležitostem – těm, které zvlášť 
angažují (každého) člověka, od dětství po stáří. Tyto věci – jako třeba práce, tvořivost, 
zkušenost času, utrpení, zoufalství, strach ze smrti, zodpovědnost, naděje – se jeví jako 
základní pro lidi z různých epoch, nezávisle na jejich světovém názoru či osobní situ-
aci; každý jim musí čelit individuálně. A jako takové jsou také významné pro filozo-
fické uvažování. Stručná analýza vybraných příkladů, kdy filozofové (mj. J. Tischner, 
H. Arendt, H. Putnam, M. Heller) používají pojem „lidské záležitosti”. Tato analýza 
ukazuje, že ty nevyhnutelně angažující věci, počínaje vlastními záležitostmi přes věci 
bližních po záležitosti světa i vesmíru, jsou důkazem lidské aktivity a zapojení do světa. 
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Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
z siedzibą w Lublinie

Sens życia i cierpienia w ujęciu socjologicznym 
w nawiązaniu do myśli Jana Szczepańskiego

Pytania o sens życia – w szerszym rozumieniu: pytania o cel ludzkiego dzia-
łania, o dobra godne pożądania, o szczęście człowieka, o znaczenie, jakie na-
dajemy życiu – są odwiecznymi pytaniami sięgającymi do głębi naszej egzy-
stencji. Sens życia poznajemy wtedy, gdy próbujemy odpowiedzieć na pytanie 
o to, dlaczego istniejemy, kim być powinniśmy, do czego powinniśmy dążyć, 
co powinniśmy czynić, aby nasze życie było udane, sprawiedliwe i szczęśli-
we, w jaki sposób możemy zapewnić sobie i światu lepszą przyszłość, w któ-
rej warto naprawdę żyć1. Psychologiczne i socjologiczne pytania o sens świa-
ta i sens ludzkiego życia zostały sformułowane wyraźnie dopiero w czasach 
współczesnych, stały się „znakiem czasu” końca XX i początku XXI wieku. 
Coraz częściej rozumiemy, że fundamentalnych pytań dotyczących sprawie-
dliwości, wolności, miłości, sensu życia i śmierci nie rozwiąże do końca nowo-
czesna nauka czy technika. Przybywa także osób, które stawiają zagadnienia 
jak najbardziej podstawowe, rozważają, kim jest człowiek, jaki jest sens życia, 
cierpienia, zła i śmierci.

Większość ludzi współczesnych szuka podstaw całościowego obrazu świa-
ta, rozumienia go, odszukania w społeczeństwie właściwego dla siebie miejsca, 
czyli nadania życiu trwałego sensu, będącego jakimś wykroczeniem poza sa-
mego siebie (transcendencja). Popularność wielu nowych ruchów religijnych 
i parareligijnych – zwłaszcza w krajach zachodnich – wskazuje, że ludziom 
brakuje odpowiedzi na pytanie o sens życia i próbują go na nowo odnajdywać 
w religii lub w różnych formach duchowości (tzw. nowa duchowość). Rzeczy-
wistość nadająca ostateczny sens ludzkiemu życiu ma charakter nieempirycz-
ny, a przynajmniej wykraczający poza zwykłą codzienność. Człowiek szuka 

1 S. Witek, Teologia moralna, t. 1, Lublin 1974, s. 166.
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sensu jako czegoś, co jest poza nim, co nie jest tylko „produktem” jego same-
go, co ma charakter czegoś transcendentnego.

Pytania o to, kim jestem, dokąd zmierzam, co powinienem robić, jaki jest 
sens i cel mojego życia oraz umierania i śmierci, należą do najtrudniejszych py-
tań egzystencjalnych. Pytania tego typu nasilają się w przełomowych momen-
tach ludzkiej egzystencji, a także w okresach radykalnych zmian społeczno-
-politycznych, społeczno-gospodarczych i społeczno-kulturowych. Niezależnie 
od tego w każdym czasie ludzie chcą żyć po ludzku, rozwijać się i tworzyć do-
bro, przyjmować aktywną postawę wobec świata. Stawiają sobie pytania: jakie 
postępowanie jest dobre? Jak przeżyć swoje życie, żeby jeszcze bardziej stać się 
człowiekiem? Jak poznać prawdę o drugim człowieku i uszanować jego dobroć? 
Jak żyć dobrze, by życie nie było pozbawione sensu? W jakich wartościach lo-
kować swoje dobre i trafne wybory życiowe? Pytania te mogą być różnie sfor-
mułowane, dotyczyć rozmaitych aspektów kondycji ludzkiej, ale zawsze zaha-
czają o problematykę sensu życia.

Socjologowie koncentrują się na społeczno-kulturowych uwarunkowaniach 
sensu życia w jego aspektach świadomościowych i behawioralnych. Dostarcza-
ją wielu diagnoz dotyczących zmian wartości, także tych związanych z sen-
sem życia, niekiedy z zanikiem wartości i kształtowaniem się bezsensu życia. 
Pojawia się jednak pytanie o to, co zrobić ze skutkami analizowanych zjawisk 
i procesów, czy socjologowie nie powinni – chociażby w ograniczonym zakre-
sie – sformułować jakichś elementów terapii. Aksjologiczna wstrzemięźliwość 
badaczy może pociągać za sobą pewne rozczarowanie czytelników ich opra-
cowaniami opartymi na badaniach empirycznych. Mają oni prawo oczekiwać 
wskazań wynikających z analizy negatywnych przejawów życia społecznego. 
Sama diagnoza nie wystarcza.

Nauki opisowe, w tym psychologia i socjologia, nie są w stanie odpowiedzieć 
na pytania egzystencjalne, skupiające się na tym, jaki powinien być człowiek, 
jak powinien działać, jaki powinien być cel i sens jego życia. Nie dostarczają 
one ani jednolitej, ani wyczerpującej odpowiedzi. Nauki opisowe mogą jednak 
diagnozować te problemy jako rozwiązywane w określony sposób w ludzkiej 
świadomości. Socjolog poszukuje społecznych uwarunkowań sensu życia w jego 
rzeczywistych kształtach i formach. Jakkolwiek problematyka sensu życia nie 
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należy do centralnych zagadnień współczesnej socjologii, to w ostatnich kil-
ku dekadach zyskała nieco na znaczeniu, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak 
i w dziedzinie badań empirycznych. W niniejszym artykule prezentuję niektó-
re aspekty wielowymiarowej problematyki sensu życia i cierpienia, ze szczegól-
nym zaakcentowaniem prac klasyka polskiej socjologii Jana Szczepańskiego.

Sens życia w perspektywie socjologicznej

Sens życia może być rozważany nie tylko z punktu widzenia psychologii 
(potrzebę sensu zalicza się do głównych motywów postępowania człowieka), 
ale także w aspekcie socjologicznym jako pewien fakt społeczny2. Pojawia się 
on, rozwija lub zanika nie w próżni, lecz w określonych sytuacjach, w indywi-
dualnej i społecznej egzystencji człowieka, w określonej kulturze. Nie zacieśnia 
się do wewnętrznych przeżyć człowieka, ale ujawnia się na zewnątrz za pośred-
nictwem różnych środków wyrazu (język, symbole, interakcje, zachowania). 
To, co jest doświadczane, przeżywane, odkrywane we własnym wnętrzu, ma 
także swoje uwarunkowania społeczno-kulturowe. Młodzi widzą świat nieco 
inaczej niż ich rodzice, ich opinie o świecie są inne. Wszyscy żyjemy w spo-
łeczeństwach, w których panują podziały społeczne, różnorodność pełnio-
nych funkcji i zadań, różne style życia oraz rosnący pluralizm wartości i norm.

Anthony Giddens mówi o pytaniach egzystencjalnych, które w taki czy 
w inny sposób stawia samo ludzkie życie. Są to pytania dotyczące podstawo-
wych parametrów ludzkiego życia, na które odpowiada każdy, kto radzi sobie 
w warunkach społecznych, w swoim życiu codziennym. Zawierają one elemen-
ty zarówno ontologiczne, jak i epistemologiczne, są związane z życiem ludz-
kim i ze światem materialnym:
• Egzystencja i bycie, czyli natura egzystencji, tożsamość rzeczy i zdarzeń. 

Pierwsze pytanie egzystencjalne, na które odpowiada dziecko we wczesnym 
etapie swojego rozwoju psychicznego, dotyczy samej egzystencji i odkrycia 
ontologicznych ram rzeczywistości zewnętrznej. Pierwsze odpowiedzi na 

2 W artykule wykorzystano fragmenty książki autora Sens życia, wartości, religia. Studium socjologicz-
ne (Lublin 2013).
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pytania egzystencjalne pojawiają się w ramach codziennego życia – przez 
rodzaj czynności, jakie jednostka wykonuje.

• Skończoność życia ludzkiego dotycząca sprzeczności egzystencjalnej, pole-
gającej na tym, że istoty ludzkie są częścią natury, a jednocześnie nie przy-
stają do niej jako istoty rozumne i refleksyjne. Życie ludzkie toczy się w at-
mosferze sprzeczności egzystencjalnej, która polega na tym, że należymy 
do świata ożywionego, ale wyróżniamy się w nim jako istoty świadome na-
szej skończoności.

• Doświadczenie innych, gdy jednostki interpretują cechy i działania innych 
jednostek. Pytania egzystencjalne dotyczą tu istnienia innych osób. Emo-
cjonalno-poznawcze „odkrywanie innych” odgrywa kluczową rolę w po-
czątkowej fazie rozwoju samoświadomości jako takiej. Zaufanie do innych, 
które we wczesnych etapach jest zakorzenione w działaniach dorosłych, 
stanowi punkt wyjścia doświadczenia stabilnego świata zewnętrznego 
i poczucia spójnej tożsamości. Jest to kwestia „wiary”, że na innych moż-
na polegać, które tworzy w późniejszym okresie życia uogólniony aspekt 
intersubiektywnej natury życia społecznego. Świat społeczny należy rozu-
mieć jako czynne uczestnictwo osób w procesie organizowania przewidy-
wanej interakcji społecznej.

• Ciągłość tożsamości, czyli trwałe poczucie bycia osobą, związane ciągło-
ścią doświadczenia własnego „ja” i własnego ciała. Tożsamość jednostki nie 
jest czymś danym jako wynik ciągłości jej działania, ale jest czymś, co musi 
być rutynowo wytwarzane i podtrzymywane przez jednostkę działającą re-
fleksyjnie. Tożsamość jednostki to „ja” pojmowane przez nią w kategoriach 
biograficznych. Bycie osobą oznacza, że jednostka jest refleksyjnym akto-
rem, a także, że dysponuje ona pojęciem osoby – kulturowo uwarunkowa-
nym – w odniesieniu zarówno do siebie, jak i do innych3.
Sens życia w ujęciu socjologicznym dotyka także różnorodnych dylema-

tów moralnych, związanych np. z wyborem własnego dobra lub troski o do-
bro innych ludzi. Poszukując sensu życia czy szczęścia, można skupić się na 

3 A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. ,,Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szul-
życka, Warszawa 2001, s. 67–68.
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trosce o własne dobro lub na trosce o dobro innych ludzi. „Obie opcje nie mu-
szą się wykluczać. Mogą realizować się jednocześnie, nie wchodząc ze sobą 
w konflikt czy kolizję. O ile jednak siła dośrodkowa może bez trudu »dzia-
łać w pojedynkę«, o tyle siła odśrodkowa wywołuje zawsze równoczesny efekt 
dośrodkowy. Troska o dobro Innego, »dobroczynność« wobec Innego wpły-
wają pozytywnie na samopoczucie, a więc prawdopodobnie także na wzrost 
poczucia szczęścia osoby okazującej troskę. W tym przypadku sprzeczność 
między egoizmem a altruizmem rozpływa się i znika. Dwie postawy jawią się 
jako wzajemnie sprzeczne i niemożliwe do pogodzenia tylko wtedy, gdy roz-
waża się je z perspektywy siły dośrodkowej”4. W tym ujęciu sens życia staje się 
manifestacją postawy moralnej.

Jan Szczepański podkreśla, że człowiek działający w świecie zewnętrznym 
musi wierzyć w jakiś sens życia i jakąś immanentną wartość życia. Ten subiek-
tywny sens życia człowiek może odnaleźć w świecie rzeczy, w świecie zewnętrz-
nym, w świecie wewnętrznym (w samym sobie) lub w świecie wartości powsta-
jących między jednostkami (indywidualnościami). „W świecie zewnętrznym 
może także go szukać w zaspokajaniu swoich interesów i dążeń osobistych lub 
też w formach współdziałania z innymi ludźmi, kiedy stara się im dopomóc 
w zaspokajaniu ich potrzeb i interesów. W wielu społeczeństwach ta właśnie 
postać poszukiwania sensu życia przez pomaganie innym w osiąganiu ich ce-
lów życiowych czy też pełne uczestnictwo w dążeniach zbiorowości do osią-
gania swoich celów życiowych są uważane za najetyczniejszą postać sensu ży-
cia. Wynika to z prostego przeniesienia do świata rzeczy wyobrażeń o ludziach 
i ich ideałach wytworzonych w świecie »między«. W rzeczywistości u podstaw 
tej koncepcji sensu życia leży założenie, że każdy człowiek jest wartością sam 
w sobie, że każdy może potencjalnie przyczynić się do pomnażania wartości 
dla zbiorowości, że te wartości całej zbiorowości są wartością najwyższą, za-
tem dbając o interesy wszystkich podnosimy ich możliwości potencjalne pod-
noszenia wartości zbiorowych”5.

4 Z. Bauman, Sztuka życia, tłum. T. Kunz, Kraków 2009, s. 165.
5 J. Szczepański, O indywidualności, Warszawa 1988, s. 157.
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Jan Szczepański wiąże sens życia przede wszystkim ze światem wewnętrz-
nym człowieka, który jest podstawą autonomii człowieka, tożsamości osoby, 
gdyż w tym świecie przemijanie i zmiana osoby dokonują się w innym rytmie 
niż w świecie zewnętrznym6. „Są to nie tylko »wielkie« problemy metafizycz-
ne, pytania o początek i koniec świata, pytania o sens istnienia i sens życia, py-
tania o sens śmierci i możliwość życia poza grobem, pytania o źródła zła i sens 
utrzymywania się zła w naszym życiu itp., ale także i »małe« pytania dnia po-
wszedniego o to, skąd się biorą zjawiska codziennie występujące, na przykład 
zaskakujące przypadki czy to radosne, czy nieszczęśliwe, czy można je przewi-
dzieć, dlaczego jedni ludzie są nieszczęśliwymi kalekami, a inni cieszą się do-
brym zdrowiem, czy i jak można sobie poradzić ze złym losem zaskakującym 
ludzi niespodziewanie, wiele zjawisk fizycznych i psychicznych kwitujemy po 
prostu słowami »bo to tak już jest« itd. Otóż sądzę, że na te wszystkie pytania, na 
które żadna istniejąca wiedza ludzka nie daje odpowiedzi w świecie zewnętrz-
nym, człowiek formułuje sobie jakąś odpowiedź indywidualną i system takiej 
wiedzy, najczęściej nieuświadomionej, składa się na jego świat wewnętrzny”7.

Wiedza indywidualna, istniejąca w świecie wewnętrznym jednostki, po-
zwala jej rozwiązywać problemy nierozwiązalne i żyć w zgodzie z przyjętym 
rozwiązaniem. Pozwala ona człowiekowi znosić cierpienia, zagrożenia, godzić 
się z przemijaniem i zrozumieć śmierć. Ważnym elementem składowym świa-
ta wewnętrznego jest dobrze uporządkowany system indywidualnych wartości. 
Wartości świata wewnętrznego i ich hierarchizacja są podstawą wyjaśniającą 
jednostce porządek świata i sens jego istnienia. Hierarchia wartości świata we-
wnętrznego jest zgodna z wiedzą o celu i sensie życia, sensie istnienia świata, 
krótko mówiąc – z indywidualną wiedzą o sobie i swojej egzystencji8.

Jan Szczepański wychodzi z założenia, że każdy człowiek określa swoje 
idealne wyobrażenia o wartościach, które spełnią jego marzenia o życiu god-
nym, sensownym i wartościowym. O życiu godnym decydują różne wartości: 
osobiste (jednostkowe), społeczne, kulturowe, ekonomiczne, albo – w innym 

6 Idem, Fantazje na temat czasu, Lublin 1999, s. 60–61.
7 Idem, O indywidualności…, s. 88.
8 Ibidem, s. 89–90.
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znaczeniu – zespół warunków zapewniających zaspokojenie potrzeb we wszyst-
kich wymiarach: biologicznych (zdrowie, sprawne działanie organizmu, zaspo-
kojenie potrzeb biologicznych), psychicznych (sprawność umysłowa, równo-
waga uczuciowa, zaspokajane ambicje, panowanie nad sobą, zdolność do pracy, 
możliwość kierowania swoim działaniem, potrzeba miłości, możliwość dziele-
nia się przeżyciami z przyjaciółmi) i społecznych związanych z kryteriami oce-
niającymi wartość życia, ustalonymi w społeczeństwie i jego kulturze. Zaspo-
kojenie tych potrzeb wywołuje uczucie wartości życia. Ważnym czynnikiem 
nadawania wartości życiu jest także osobista dzielność, radzenie sobie w każ-
dych warunkach życiowych. Realizacja siebie w całej pełni możliwości tworzy 
sens życia świadomego i twórczego9.

Sens życia spełnia się w celach działań, spełnia się w czterech podstawowych 
wymiarach, w których przebiega życie ludzkie. „Jednym jest stosunek człowieka 
do przyrody. Drugim – stosunek do społeczeństwa, do innych ludzi, do tego, co 
się dzieje między innymi ludźmi, poczucie odpowiedzialności za sprawy spo-
łeczne, nakazujące współuczestniczyć – choćby poprzez podejmowanie kroków 
cząstkowych – w dziele postępu społecznego. Trzeci wymiar – to jest stosunek 
do swojej własnej osobowości, kiedy człowiek patrzy na siebie i widzi siebie 
odbitego lustrze ocen innych ludzi. Człowiek ma zdolność oglądania siebie 
i widzi odbitego siebie we własnych marzeniach, ocenach czy urojeniach oraz 
w opiniach innych ludzi. Jest to niesłychanie ważny wymiar egzystencji ludz-
kiej. I wreszcie czwartym wymiarem jest stosunek człowieka do sił transcen-
dentnych – jeżeli w nie wierzy – czy to tych nadrzędnych wartości ogólnoludz-
kich, które przekraczają zakres ludzkich możliwości oddziaływania na nie”10.

Zdobywane wartości, ustalone cele dotyczą wszystkich zakresów życia, bez 
unikania jednostronności czy jednowymiarowości. Mogą one prowadzić do 
tego, co Szczepański nazywa pełnią życia. Poczucie pełni życia następuje wte-
dy, gdy zdobywane wartości układają się w jakąś hierarchię, tzn. są tu warto-
ści wyższe i niższe, fundamentalne i marginalne, ułożone w społeczny system. 

9 Idem, Zapytaj samego siebie, Warszawa 1986, s. 178–187.
10 O cierpieniu i sensie istnienia. Rozmowa z prof. Janem Szczepańskim, [w:] W. Osiatyński, Zrozumieć 
świat. Rozmowy z uczonymi polskimi, Warszawa 1988, s. 322.
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Ten system wartości (systemy wartości) jest budowany według jakichś kryteriów 
i wtedy pojawia się w sposób nieunikniony zagadnienie sensu życia. Poszuki-
wanie sensu własnego życia ma przede wszystkim wymiar subiektywny. Dys-
ponujemy bowiem świadomością, inteligencją, intelektem, wyobraźnią, nieza-
leżnością myślenia, dzięki czemu mamy możliwość nadania indywidualnym 
działaniom własnego sensu, przez nas ustanowionego – jeśli nie wszystkim 
działaniom, to większości z nich, nawet w świecie pozbawionym sensu. Taki 
punkt widzenia wiąże się z tezą o autonomiczności indywidualności ludzkiej, 
według której człowiek ma moc i możliwość stworzenia sobie życia złożone-
go z działań sensownych, tj. życia pełnego sensu11.

Sens życia ma więc tu przede wszystkim osobisty, subiektywny wymiar. 
Pytanie o sens jest pytaniem o charakterze czysto ludzkim. Tylko człowiek żyje 
w świecie znaczeń, w świecie symboli, w świecie kultury. Świat zewnętrzny ma 
dla nas taki sens, jaki mu nadamy. Dla istot myślących, a takimi jesteśmy, naj-
ważniejsze są nasze sprawy – i to we wszystkich wymiarach naszej egzysten-
cji. Mają one swoją logikę i tę logikę swojego istnienia i swoich spraw stara-
my się narzucać światu zewnętrznemu. „A w ludzkim świecie istnieją systemy 
wartości, hierarchie wartości, hierarchie zasad działania z nich wyprowadzo-
ne i istnieje ich sens wynikający z ich immanentnych konieczności. Jeżeli więc 
ujmujemy życie jako proces, czyli szeregi zdarzeń, zjawisk, faktów, przebiegów 
biologicznych, społecznych, psychicznych, kulturowych, gospodarczych, to 
jego sensu trzeba szukać w logice jego konieczności i sensowne są te zdarze-
nia, fakty, działania, które mieszczą się w tej logice. Tylko ta logika całościowa 
nadaje sens poszczególnym elementom procesu życiowego”12.

Jan Szczepański dodaje, że jednostki dzielne, odważne i zaradne wychodzą 
obronną ręką z najtrudniejszych sytuacji, które od wczesnej młodości uczy-
ły się polegania na sobie, nadawania własnemu życiu swoich celów, tworzenia 
wartości uznawanych bezwzględnie. Właśnie te jednostki mają szansę na uło-
żenie sobie sensownego życia nawet w trudnych warunkach. „Jeżeli bowiem 
ktoś zawsze czeka, że ktoś inny powinien działać za niego, jeżeli zawsze ogląda 

11 J. Szczepański, Zapytaj samego siebie…, s. 190–193.
12 Ibidem, s. 204–205.
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się na cudze miary i polecenia, jeżeli nie nosi w swoim umyśle i charakterze 
własnych reguł działania i własnego poglądu na świat, własnych miar warto-
ści, temu jest bardzo trudno nadawać swojemu życiu kształt sensowny. W sy-
tuacjach kryzysowych musi zawsze pytać innych o wskazówki. Nie może bo-
wiem zapytać samego siebie”13.

Hanna Świda-Ziemba mówi o wartościach egzystencjalnych, które nazywa 
osobistymi – są one związane bezpośrednio z naszym „ja”. Wartości te nie mu-
szą (choć mogą) być doświadczane w życiu bieżącym czy stawać się przedmio-
tem pragnień i dążeń. Mogą pozostawać w ukryciu. Doświadczenie wartości 
egzystencjalnych wiąże się głównie ze stanem traumatycznym, gdy człowiek 
jest ich pozbawiony. W chwili ich utraty jednostka doświadcza utraty poczu-
cia sensu życia. Uświadamiamy sobie wówczas, że ten obiekt czy stan rzeczy 
jest dla nas podstawową wartością, że na nim opiera się poczucie sensu życia. 
Wartości egzystencjalne są podstawowymi wspornikami („zaczepy”), na któ-
rych poczucie sensu życia jest ufundowane. Wartości te mogą być także do-
świadczane przez ludzi w procesie codziennego wartościowania, stawać się 
przedmiotem pragnień i dążeń. Wartości egzystencjalne to stany rzeczy, które 
wiążą się dla jednostki z poczuciem sensu życia14.

Związek wartości egzystencjalnych z sensem życia jest dość skomplikowany. 
Są one czymś innym niż bieżące pragnienia. Wartości egzystencjalne ujawnia-
ją się szczególnie wyraźnie, gdy jednostka jest ich pozbawiona. Może ona na-
wet sądzić, że pewien „brak” jest tożsamy z utratą poczucia sensu życia. Może 
się jednak okazać, że nawet w sytuacji braków w życiu może ono dla jednostki 
posiadać nadal sens. I odwrotnie – pewne wartości, które nie kojarzą się jed-
nostce z sensem życia, mogą wówczas, gdy jednostka zostanie ich pozbawiona, 
okazać się dla niej wartościami egzystencjalnymi. O ile wartości doświadcza-
ne są bezpośrednio „tu i teraz”, o tyle wartości egzystencjalne sytuują się jako 
pewne „ideacyjne wyobrażenia”, które jednak definiują sens życia jednostki, 
to, w jaki sposób się ona samookreśla15.

13 Ibidem, s. 206.
14 H. Świda-Ziemba, Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 1999, s. 6, 28.
15 Ibidem, s. 29.
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Należy wyróżnić sens bliższy i dalszy (ostateczny). W tym pierwszym po-
szukujemy wartości zaspokajających potrzebę piękna, dobra, prawdy w ich wy-
miarach konkretnych. Sens odnosi się do wydarzeń bieżących. Bardzo kon-
kretnie opisuje ten sens znany polski socjolog Piotr Sztompka: „I teraz tę grę 
trzeba rozegrać możliwie najlepiej. Bo drugiej szansy już nie dostaniemy. I dla-
tego tak trafny wydaje mi się slogan Benjamina Franklina »Czas to pieniądz«. 
W tym ograniczonym czasowo polu ludzkiego życia każdy moment stracony 
w jakiejś – mówiąc przenośnie – »poczekalni«, to przegrana, to strata tego, co 
w tym czasie można było zrobić, czego dokonać, co przeżyć, czym się zachwy-
cać, co stworzyć, w kimś się zakochać, z kimś się zaprzyjaźnić. A to wszystko 
właśnie stanowi dla mnie sens życia. Nie znaczy to, że tylko książki i nauka, 
także narty i muzyka, fotografowanie zachodów słońca i cudów architektury, 
podróże po pięciu kontynentach, wariackie zauroczenia i romantyczne, oso-
biste katastrofy”16.

Sens życia ma także szerszy wymiar i odnosi się do świata przyrody i świa-
ta ludzi. W tym świecie – mimo ogromnych osiągnięć nauki – jest wciąż wiele 
tajemnic, które pozostają bez odpowiedzi. Człowiek odczuwa, że ten świat – 
niezwykle bogaty w swojej różnorodności i skomplikowany – musi mieć ja-
kiś sens. „Tego sensu nie sposób ogarnąć racjonalnym myśleniem. Wtedy po-
jawia się konieczność poszukiwania źródła tego sensu, metafizycznego źródła 
sensu, a tego szukamy w religii. Chodzi o poczucie transcendencji; poczucie 
istnienia czegoś poza tym naszym światem, który nie ma punktu odniesienia, 
czegoś nie narażonego na poważne perturbacje”17.

Trudno byłoby jednoznacznie podsumować przytoczone wybiórczo kon-
cepcje socjologiczne sensu życia. Można jednak wskazać na pewne cechy 
wspólne podkreślane w różnych koncepcjach albo dość często powtarzające 
się. Oto niektóre z nich:

16 P. Sztompka, Dekalog sukcesu, [w:] Tradycja, współczesność, przyszłość. Refleksje jubileuszowe 1952–
2012, Warszawa 2012, s. 17.
17 Determinacja osiągnięcia. Rozmawiają: Piotr Sztompka i Andrzej M. Kobos, [w:] Stawanie się społe-
czeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. A. Flis, Kraków 
2006, s. 665.
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• Sens życia wiąże się z różnymi formami doświadczeń i przeżyć – są one 
zależne od czynników zarówno osobowościowych, jak i społecznych. Sens 
życia ma swój wymiar indywidualny i społeczny. Indywidualny i społeczny 
sens życia pozostają w swoistym, „dialektycznym” powiązaniu. Ten pierw-
szy wymiar, mający do pewnego stopnia osobisty i intymny charakter, wy-
myka się badaczom usiłującym określić jego społeczne uwikłania, przy-
porządkowania i oddziaływania. Sens indywidualny jednostka odnajduje 
sama, a co ważniejsze – dla siebie samej. Sens społeczny odkrywa się we 
wspólnocie osób. Inni nie są traktowani jako „konkurenci” czy „wrogowie”, 
lecz jako „przyjaciele” w poszukiwaniu sensu życia w ambiwalentnym ak-
sjologicznie, a nawet w nieco chaotycznym świecie.

• Sens życia jest niekiedy utożsamiany z dobrostanem psychicznym, szczę-
ściem osobistym, udanym życiem, nawet z zadowoleniem z życia. Jeżeli na-
wet te elementy są częścią składową sensu życia, to on sam daleko wykracza 
poza te uczucia i emocje. Sens życia jest odnajdywany zarówno w świecie 
wewnętrznym, jak i zewnętrznym – lub w obu światach równocześnie. Taki 
sens nie tworzy się i nie rozwija w próżni społecznej, ale ma swoje uwarun-
kowania osobowościowe i społeczno-kulturowe.

• Sens życia jest poszukiwany, odkrywany, konstruowany i komunikowa-
ny w ramach osobowych i społecznych wartości. To one ostatecznie kon-
stytuują sens życia, wpływają na decyzje oraz działania jednostek i grup 
społecznych. Do pewnego stopnia można uznać sens życia za swoistą po-
chodną uznawanych przez jednostkę poszczególnych wartości i hierarchii 
wartości. Wartości współtworzą poczucie sensu życia, a nawet do pewnego 
stopnia go wyznaczają. Kiedy jakaś wartość nie wystarcza do ukształtowa-
nia sensu życia, wówczas jednostka poszukuje nowych wartości lub popa-
da w kryzys egzystencjalny. Przywiązanie do wartości może być odczuwa-
ne nie jako ograniczenie, lecz jako wyraz naszej pełnej wolności.

• Sens życia często jest utożsamiany – zwłaszcza na poziomie świadomości 
potocznej – z celem czy celami życiowymi. Cele wiążą się z działaniami czło-
wieka w konkretnej przestrzeni i w określonym czasie, w konkretnych sytu-
acjach i stadiach życiowych, w ramach indywidualnego planowania i mo-
tywacji. Sens życia w znaczeniu ścisłym odnosi się do głębszego poznania 
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i rozumienia rzeczywistości, z uwzględnieniem etycznych wymiarów ludz-
kiego działania.
Doświadczenie sensu jest częścią szerszego doświadczenia rzeczywistości, 

także rzeczywistości społecznej. Ważny jest nie tylko ogólny zasób doświad-
czeń związanych z sensem życia, ale także ich rodzaj. Indywidualny i społecz-
ny wymiar sensu życia to dwa oblicza tej samej rzeczywistości. Jest on zarówno 
wprzęgnięty w całość rozwoju osobowościowego, jak i zależy od cech i czyn-
ników społeczno-kulturowych. Samo dostosowanie się do istniejących warun-
ków społecznych nie wystarcza do prawidłowego rozwoju osobowości ludzkiej. 
Trzeba poddać swoje doświadczenia pewnemu punktowi widzenia, określo-
nej hierarchii wartości, wartości centralnej. Wartości są w człowieku podsta-
wą harmonii wewnętrznej i integracji całej osobowości wokół celu i sensu.

Problematykę sensu życia można rozpatrywać także z zastosowaniem kon-
cepcji postawy. Według psychologów postawa jest „ogólną, wyuczoną dyspozy-
cją o centralnym znaczeniu, która kieruje myśli, uczucia i czynności ku okre-
ślonym innym ludziom i przedmiotom. Ustalono, że wspólne dla wszystkich 
postaw są trzy składniki: 1) poznawczy (czyli przekonania), 2) emocjonalny 
(czyli uczucia) i 3) behawioralny (czyli działania)”18. Postawy są ukierunko-
wane na konkretne osoby lub przedmioty i przejawiają poznawcze, emocjo-
nalno-oceniające i behawioralne właściwości. W odniesieniu do problematy-
ki egzystencjalnej można powiedzieć, że postawa wobec sensu życia rozgrywa 
się na płaszczyźnie wiedzy, ocen i dążeń, w nieustannym odnoszeniu się do 
struktury społecznej, stanowiącej jej otoczkę. W postawie wobec sensu życia 
można wyróżnić trzy komponenty:
• Komponenty poznawcze sensu życia dotyczą jego rozpoznania i zrozumie-

nia, wraz z pokonywaniem przeszkód na tej drodze. Mieszczą się tu tak-
że przekonania ustawiające człowieka w jakiś sposób wobec rzeczywisto-
ści. Oznaczają one dążenie do zrozumienia rzeczywistości indywidualnej 
i społecznej. Wymiar poznawczy postawy może zawierać poglądy o przed-
miocie postawy, jakim jest sens życia, zarówno własne, jak i przejęte od in-
nych, poglądy prawdziwe lub fałszywe, niekiedy stereotypowe. 

18 A. Podgórecki, Społeczeństwo polskie, tłum. z języka angielskiego Z. Pucek, Rzeszów 1995, s. 273.
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• Komponenty emocjonalno-oceniające wyrażają się w przeżyciach, któ-
re łączą się z poczuciem wewnętrznej kontroli, harmonii i spełnienia za-
dań lub z poczuciem bezsensu prowadzącym do zwątpienia lub rozpaczy. 
W warstwie emocjonalno-oceniającej, oznaczającej odniesienie się do da-
nego przedmiotu, główną rolę odgrywają zinternalizowane wartości. Wśród 
różnych wartości nadających życiu sens może być Bóg, wyznaczający czło-
wiekowi linie postępowania, hierarchizujący jego cele i środki. Kompo-
nenty emocjonalno-oceniające odwołują się do uczuć, ocen, upodobań, 
niekiedy uprzedzeń, opartych na doświadczeniach własnych lub zaczerp-
niętych od innych osób.

• Komponenty dążeniowe stanowią gotowość do działań zmierzających do 
tworzenia sensu i przezwyciężania istniejących „deficytów”. Życie sensow-
ne układa się w uporządkowaną strukturę dążeń o określonym punkcie od-
niesienia. Gotowość do działania w stosunku do przedmiotu postawy nie 
zawsze musi przejawiać się w działaniach czy zachowaniach rzeczywistych. 
W wymiarze społecznym komponenty dążeniowe wyrażają się w otwarto-
ści na drugiego człowieka i działaniach dla jego dobra.
Z socjologicznego punktu widzenia te trzy komponenty mają swoje odnie-

sienia do konkretnych warunków społecznych, w których człowiek żyje i dzia-
ła. Komponenty te mogą występować w różnych zestawieniach i proporcjach. 
Doświadczenie sensu życia dotyczy zarówno sfery poznawczej, gdy próbuje-
my ujmować w jedną, uporządkowaną całość różne zjawiska i wydarzenia, 
z którymi mamy do czynienia, jak i sfery emocjonalno-dążeniowej, gdy usiłu-
jemy znaleźć cel lub cele godne naszych dążeń i aspiracji. Jest osobowościowo 
i społecznie ukształtowaną strukturą poznawczą, motywacyjną i dążeniową. 
Świadomość i poczucie sensu życia stanowi niezbędne minimum istnienia na 
miarę człowieka. Jego brak oznacza zagubienie racji bytu i znalezienie się w pu-
stce egzystencjalnej. Ogólnie jednak problem sensu życia wstępuje z większą 
ostrością w odniesieniu do poszczególnej jednostki (sens indywidualny) niż 
w odniesieniu do szerszych całości: społeczeństwa, historii, gatunku ludzkie-
go (ludzkość), świata. W praktyce stawiamy pytania o sens świata zwłaszcza 
wtedy, gdy słabnie w nas indywidualne poczucie sensu życia. 
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Postawy młodzieży i ludzi dorosłych wobec życia jako całości, a także wo-
bec egzystencji ludzkiej we wszystkich jej przejawach i wymiarach, stanowią 
ważny przedmiot badań psychologicznych i socjologicznych. Chodzi tu o su-
biektywny obraz własnego życia w świadomości badanych, będący sumą do-
świadczeń życiowych: pozytywnych i negatywnych, wewnętrznych i zewnętrz-
nych, subiektywnych i obiektywnych. Ścieranie się młodzieńczych ideałów 
i wzorów osobowych z realiami życia codziennego prowadzi do ukształtowa-
nia się określonych postaw wobec życia, ujmowanych w kategoriach pozytyw-
nych, negatywnych lub neutralnych aksjologicznie. Postawy ludzkie wobec py-
tań egzystencjalnych dadzą się ogólnie sprowadzić do trzech rodzajów: 1) jedni 
nie szukają rozwiązań tych problemów, 2) drudzy szukają, ale nie mogą zna-
leźć rozwiązania, 3) inni szukali i znaleźli, uważają, że są w posiadaniu sensu, 
układają odpowiednio swoje życie19.

W perspektywie socjologicznej sens życia można pojmować jako swoistą 
sferę percepcji, przeżyć, ocen, indywidualnych dążności życiowych i działań 
ludzkich związanych z pozytywną akceptacją życia, uporządkowanych według 
jakiejś hierarchii celów i wartości, których podłożem są indywidualne prefe-
rencje i wybory oraz szeroko rozumiana komunikacja międzyosobowa, będąca 
interakcją i współdziałaniem. Tak rozumiany sens życia rozgrywa się na płasz-
czyźnie wiedzy (poznanie), ocen (wartościowanie) i dążeń, w nieustannym od-
noszeniu się do uwarunkowań społeczno-kulturowych. Jeżeli nawet próbujemy 
określić sens życia, to pozostaje on – choć brzmi to paradoksalnie – jednym 
z najmniej wyjaśnionych pojęć, jakimi posługujemy się w naukach społecznych. 

Cierpienie w perspektywie socjologicznej

Według Szczepańskiego cierpienie jest ,,dobrem” powszechnym. ,,Jest udzia-
łem wszystkich ludzi, we wszystkich swoich postaciach – cierpienia fizycznego 
spowodowanego bólem fizjologicznym; cierpienia moralnego spowodowanego 
stratą, upokorzeniem, nierozładowanym napięciem; cierpienia ambicjonalne-
go; cierpienia spowodowanego niemożnością zaspokojenia potrzeb. Słowem 

19 S. Witek, Teologia moralna…, s. 169.
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– cierpienie jest nieodłącznym czynnikiem ludzkiej egzystencji. Epikur nie miał 
racji, gdy uczył nas, że szczęściem jest brak cierpienia. Raczej wyznawałbym fi-
lozofię stoicką, że szczęście jest umiejętnością radzenia sobie z cierpieniem”20.

Cierpienie – twierdzi Szczepański – jest najpowszechniejszym zjawiskiem 
życia, do pewnego stopnia koniecznością rozwoju. Bez cierpienia nie ma bo-
wiem korekty dążeń ludzkich i nie ma dążenia do doskonałości. Cierpienie jest 
także przyczyną odkrywania świata i jego poznawania. Człowiek może nada-
wać cierpieniu wartość, przenosić je w sferę swojego człowieczeństwa, wiązać 
z powinnościami, obowiązkami, z sensem współżycia z innymi ludźmi. Nada-
wać cierpieniu ludzki wymiar. Cierpienie jest wspólnym światem przeżyć, 
w którym spotykają się wszyscy, wielcy i mali, biedni i bogaci, władcy i pod-
władni, wierzący i niewierzący. Różnimy się jedynie w sposobach radzenia so-
bie z cierpieniem. Cierpienie zmusza człowieka do szukania sensu życia, musi 
temu cierpieniu nadać jakąś wagę, jakiś sens, musi je ulokować w przebiegu 
i powiązaniach swojej egzystencji. Musi on sobie powiedzieć, że moje życie nie 
jest cierpieniem przypadkowym czy bezsensownym21.

Człowiek znajduje się niejednokrotnie z rozmaitych powodów w sytuacjach 
wywołujących głębokie i niechciane cierpienie związane z chorobą, samotno-
ścią, rezygnacją, śmiercią. Problem cierpienia ponad miarę jest i będzie dla 
każdego człowieka pytaniem rozstrzygającym o życiu i jego jakości. Wchodząc 
w sytuacje naznaczone cierpieniem, człowiek traci niejednokrotnie sens swo-
jego życia. Jeśli jednak cierpienie i śmierć ma sens, to całe życie nabiera szcze-
gólnego sensu. ,,Każdy, komu zależy na realizowaniu wartości życia, musi być 
człowiekiem odważnie przyjmującym prawdę, otwartym, pokornym, docenia-
jącym siebie i innych, szanującym dobro i piękno, gotowym dzielić się głęboką 
radością i serdecznym słowem, umiejącym przyjąć dary życia, a wśród nich – 
cierpienie”22. Wiara pomaga przeżywać trudne chwile z nadzieją, że ludzka eg-
zystencja ma znaczenie, że cierpienie jest koniecznym etapem na drodze do 
prawdziwych wartości.

20 O cierpieniu i sensie istnienia…, s. 324.
21 J. Szczepański, Sprawy ludzkie, Warszawa 1980, s. 9–15.
22 K. Popielski, Tezy o sensie życia, [w:] Człowiek – pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii, 
red. K. Popielski, Lublin 1987, s. 314.
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Wielu ludzi cierpiących, przeżywających zachwianie wewnętrznej równo-
wagi, pesymizm i smutek, uzyskuje w religii nowy wymiar sensu życia. Bez 
wątpienia choroba i cierpienie są granicą i próbą dla człowieka, są także szan-
są rozwoju moralnego. Religia pomaga człowiekowi radzić sobie z sytuacja-
mi stwarzanymi przez cierpienie, doszukiwać się w nich sensu i jakiegoś celu, 
a przynajmniej powodów, dla których cierpienie zaistniało. Człowiek próbu-
je sobie poradzić z cierpieniem − nawet w sytuacjach granicznych − gdy szu-
ka pozytywnych skutków cierpienia w rozwoju własnej osobowości czy w roz-
woju grup społecznych23. Cierpienie może być zepchnięte w zapomnienie lub 
może być poddane interpretacji w perspektywie poszukiwania jego głębsze-
go sensu, uznane zarówno za bezsensowne, jak i za zawsze mające jakiś sens, 
który trzeba tylko odnaleźć.

Cierpienie ma szerszy zakres niż ból – może dotyczyć zarówno człowieka 
chorego, jak i zdrowego. Cierpieć można z powodu bólu fizycznego lub choro-
by, jak i z powodu głodu, pragnienia, straty kogoś bliskiego, problemów osobi-
stych i moralnych, zdrady, poniżenia. Choroba stanowi tylko jeden z elemen-
tów cierpienia i nie musi być to element najważniejszy. ,,Sposób zmagania się 
z cierpieniem zależy od procesów poznawczych człowieka i od stosowanych 
strategii radzenia sobie z trudną sytuacją. Negatywne myślenie o całej sytu-
acji może prowadzić do reakcji określanej jako katastrofizowanie. Z zupełnie 
przeciwnym zachowaniem mamy do czynienia, gdy trudna sytuacja traktowa-
na jest jako swoistego rodzaju wyzwanie, z którym należy się zmierzyć. Taka 
postawa »ducha walki« sprzyja uzyskaniu lepszego przystosowania i umożli-
wia pełną mobilizację”24. Cierpienie ma swój wymiar fizyczny, psychiczny, spo-
łeczny, moralny, duchowy i religijny. Ten ostatni wiąże się na ogół z Bogiem, 
z religijnością człowieka.

W społeczeństwie konsumpcyjnym, w którym hedonizm i pogoń za dobra-
mi materialnymi jest wartością niezwykle ważną, niekiedy absolutną, cierpienie 

23 J. Szczepański, O indywidualności…, s. 133.
24 Z. Juczyński, Co daje człowiekowi siłę do zmagania się z cierpieniem, [w:] Człowiek i dzieło. Księ-
ga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Kazimierzowi Popielskiemu z okazji 75. rocznicy uro-
dzin, 50. rocznicy kapłaństwa oraz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, red. L. Suchocka, R. Sztem-
bis, Lublin 2010, s. 257.
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jest czymś nie do przyjęcia, jest ciężarem, od którego należy uwolnić się za 
wszelką cenę. Kultura współczesna, która przestała do pewnego stopnia od-
różniać dobro od zła, która sprowadza życie do wymiaru jedynie ziemskiego, 
nie postrzega go w perspektywie eschatologicznej i akceptuje dowolny wybór 
moralny w imię wolności jednostki, może stać się obojętna zarówno na cier-
pienie fizyczne, jak i na duchowe oraz moralne potrzeby życia. Społeczeństwo 
nie może poddawać w wątpliwość nieocenioną godność człowieka, każdego 
człowieka, także cierpiącego. Kiedy na horyzoncie ludzkiego życia pojawia się 
cierpienie, jesteśmy zaskoczeni i zadajemy sobie pytanie podstawowe, pyta-
nie o jego sens i znaczenie. Społeczeństwo, które nie jest w stanie zaakcepto-
wać cierpiących ani im pomóc oraz nie pomaga człowiekowi przechodzić od 
cierpienia bezużytecznego do cierpienia mającego sens, jest społeczeństwem 
okrutnym i nieludzkim.

Cierpienie jest zjawiskiem ludzkim i będzie istnieć zawsze. Cierpi człowiek 
jako osoba moralna i podmiot swoich doznań, przeżyć i doświadczeń. Na struk-
turę przeżywania cierpienia i sposób jego przeżywania duży wpływ ma kultura, 
życie społeczne, postawa innych ludzi wobec cierpienia, poziom tolerancji na 
cierpienie i sposoby radzenia sobie z cierpieniem. „Człowiek nie chce się po-
godzić z cierpieniem, którego sensem i celem jest przemijanie i śmierć. Szuka 
więc sensu życia w twórczości, w działaniu na rzecz innych ludzi, grup i spo-
łeczeństw, w religii głoszącej, że sensem życia jest istnienie pośmiertne, w fi-
lozofii analizującej drogi i metody poznawania świata, by tymi drogami dojść 
do poznania możliwości rozprawienia się z przemijaniem”25.

Wielu ludzi cierpiących, przeżywających zachwianie wewnętrznej równo-
wagi, pesymizm i smutek, uzyskuje w religii nowy sens życia. Bez wątpienia 
choroba i cierpienia są granicą i próbą dla człowieka, są także szansą rozwo-
ju moralnego. Religia pomaga człowiekowi radzić sobie z sytuacjami stwarza-
nymi przez cierpienie, doszukiwać się w nich sensu i jakiegoś celu. Człowiek 
próbuje także poradzić sobie z cierpieniem, nawet w sytuacjach granicznych, 
gdy szuka pozytywnych skutków cierpienia w rozwoju własnej osobowości 

25 J. Szczepański, Fantazje na temat czasu…, s. 73.
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czy w rozwoju grup społecznych26. Cierpienie może być zepchnięte w zapo-
mnienie lub może być poddane interpretacji w perspektywie poszukiwania 
jego sensu, może być uznane za bezsensowne albo za mające jakiś sens, któ-
ry trzeba tylko odnaleźć.

Każdy kryzys – w życiu indywidualnym i zbiorowym – zawiera immanent-
ne możliwości dodatnie i ujemne. Istnieje zawsze możliwość wyjścia z kryzy-
su przez wykorzystanie jego dodatnich możliwości, przez dokładne zbadanie 
obiektywnych i rzeczowych przyczyn oraz warunków kryzysu, rozpozna-
nie czynników pogłębiających lub też neutralizujących jego przejawy, a także 
opanowanie przeżyć paraliżujących wolę działania i wyjścia z kryzysu. Kryzy-
sy egzystencjalne i religijne nie są procesami nieodwracalnymi. Istnieją real-
ne możliwości ich stopniowego przezwyciężania w kierunku aktywizowania 
duchowych sił rozwoju.

Część młodych ludzi szuka nowych form współżycia, nowego stylu, no-
wych form współpracy. Chcą oni cenić takie wartości jak samorealizacja, kon-
takty osobowe, życzliwość, wzajemna akceptacja, wspólnotowość, kreatywność, 
współdecydowanie, czyli tzw. wartości postmaterialistyczne. Oceniają rzeczy-
wistość społeczną w nieco innych kategoriach niż większość dorosłej ludności 
(praca, konkurencja i dążenie do sukcesu, wysoki standard życia), poszukują 
alternatywnej przyszłości. Nie chcą postrzegać rzeczywistości jako źródła za-
grożenia, niepewności i nieokreśloności, nie wystarcza im „mieć”, chcą rów-
nież kształtować postawę „być”.

Ważną rolę w kształtowaniu postaw ludzi wobec umierania i śmierci odgry-
wają religie. ,,Religie pocieszają nas, że śmierć jest jakby powrotem do »czyste-
go świata wewnętrznego«, do bytowania tylko w tym wymiarze wewnętrznym, 
jakim jest nasza dusza. Dla człowieka wierzącego jest to wielka pociecha, gdyż 
wtedy odpadają troski i cierpienia związane z istnieniem innych ludzi, cier-
pienia wywołane stanami organizmu, nędza i cierpienia wynikające z sytuacji 
społecznej i gospodarczej – słowem, zostajemy sami z sobą i tymi wartościa-
mi, które są tylko w nas, a które zatem nie mogą sprawiać nam żadnego bólu. 

26 Idem, O indywidualności…, s. 133.
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A jeżeli jeszcze wierzymy, że śmierć jest powrotem do Boga, to wtedy potężny 
hymn pochwalny panichidy jest w pełni usprawiedliwionym hymnem radości”27.

Przemijanie nabiera trochę cech nadających człowiekowi swoisty sens. Czło-
wiek współczesny z natarczywością stawia pytania o sens i perspektywy wła-
snego życia. Ponieważ brak mu trwałych orientacji na wartości chrześcijańskie, 
stawiane problemy i znaki zapytania nie zawsze są rozwiązywane w wymia-
rach chrześcijańskich. Pluralizacja idei i wartości, których w tak ogromnym 
zakresie doświadcza człowiek współczesny, oraz poczucie względności wszyst-
kiego, co ludzkie, nie ułatwiają drogi ku odkryciu religijnych wymiarów sensu 
ludzkiej egzystencji28. Poszukiwanie sensu życia nie jest domeną ludzi wierzą-
cych, lecz fenomenem ogólniejszej natury. Można mówić również o zsekulary-
zowanej interpretacji sensu życia. Nie istnieje jeden system sensów, wyłaniają 
się bowiem liczne systemy interpretacji, które określają z różną siłą i w różny 
sposób sensowność ludzkiego życia. Religia daje ludziom wierzącym poczucie 
bezpieczeństwa, wyjaśnia sens egzystencji w życiu codziennym. Oczekuje się 
od niej indywidualnej pomocy w chwilach zwątpienia i rozczarowania. Wiara 
jakby zabezpiecza człowieka w trudnościach, pomaga mu czuć się bezpiecz-
nie, stabilizuje ludzkie ,,ja”. W tym sensie – jak stwierdza Peter L. Berger – sta-
je się przesłanką zdrowia duchowego29.

W sytuacji pluralizmu konkurencyjnych światopoglądów młodym lu-
dziom coraz trudniej jest odnaleźć swoją tożsamość, dokonać wyboru wła-
ściwych wartości i zaprogramować roztropnie swoje życie. Tam jednak, gdzie 
religia cieszy się uznaniem jako dająca odpowiedzi ostateczne, pewne i zde-
cydowane, gwarantowane przez autorytet Boga, tam staje się ona silniejszym 
wyznacznikiem myślenia i postępowania, także w poszukiwaniach subiektyw-
nego sensu istnienia i działania człowieka. „W szukaniu sensu życia – zauważa 
Szczepański – religia gra ogromną rolę. Odpowiada ona bowiem na te pyta-
nia, które dla nauki bądź nie istnieją (dla nauki zorientowanej pozytywistycz-
nie), bądź są przez naukę odsyłane do filozofii, a zwłaszcza do ontologii, gdzie 

27 Idem, Sprawy ludzkie…, s. 243.
28 P.L. Berger, Der Zwang zur Häresie. Religion in der pluralistischen Gesellschaft, Frankfurt am Main 
1980, s. 37.
29 Idem, Kirche ohne Auftrag am Beispiel Amerikas, Stuttgart 1962, s. 95.
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zawsze otrzymujemy odpowiedzi hipotetyczne”30. Religia oferuje uniwersalny 
system znaczeń. Zachodzące zmiany w stosunku do wartości symbolicznych, 
pozwalających człowiekowi wyjść poza samego siebie w kierunku transcen-
dencji, pociągają za sobą zmiany w sferze sensu życia.

Uwagi końcowe

Szukanie i odnajdywanie sensu życia jest uwarunkowane nie tylko indywi-
dualną strukturą osobowości, ale także czynnikami społeczno-kulturowymi. 
Nieco inaczej przedstawia się ta sprawa w środowiskach młodzieżowych, ina-
czej w świecie ludzi dorosłych, zawsze jednak na miarę możliwości człowieka 
i stosownie do istniejących uwarunkowań. Jeżeli nawet sens życia jest przede 
wszystkim problemem indywidualnym, to osobiste wybory układają się w pew-
ne ciągi społeczne, odnoszą się do określonych układów społecznych. Sens su-
biektywnie rzeczywisty staje się sensem zobiektywizowanym. Nie trzeba do-
dawać, że określone układy społeczne mogą być przyczyną utraty sensu życia, 
w innych są korzystne dla formułowania się rzeczywistych odniesień do celów 
transcendentnych (przeżywanie „Najwyższej Wartości”). Takie ujęcie jest da-
lekie od stanowiska socjologów, według których sens życia jest zrelatywizowa-
ny do konkretnej klasy społecznej, do ekonomicznej struktury społeczeństwa, 
a w ostatecznej instancji jest społecznie zdeterminowany (wytwór społeczny).

Jeżeli każdy człowiek jest niepowtarzalną wartością, to jego decyzje doty-
czące sensu życia nabierają szczególnej wagi. Mówiąc o sensie życia, mamy na 
myśli nie tyle niezwykłą celowość działań (osiąganie założonych celów), ile ra-
czej znaczenie, ważność życia jako czegoś godnego akceptacji. Pytanie o sens 
całego życia zakłada przekonanie, że życie powinno mieć taki sens i że jest on 
do osiągnięcia poprzez dążenia ku wartościom. Sens całościowy (globalny), 
jako aprobująca decyzja w odniesieniu do całego życia, jest więcej niż zwykłą 
sumą sensów jednostkowych (częściowych). Jest on jakimś aktem wiary i nadziei 
człowieka w życie, ujętym w ramach całościowego horyzontu doświadczenia 

30 J. Szczepański, Zapytaj samego siebie…, s. 149–150.
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egzystencjalnego, refleksji nad własnym „ja”, poszukiwaniem własnej tożsa-
mości osobowej i społecznej.

Problemy sensu życia są współcześnie rozważane w ujęciu kryzysu kultury 
i ogólnych orientacji wartościujących (zanik lub upadek wartości), zaburzeń 
i kryzysów tożsamości – osobowych i społecznych. W społeczeństwie otwar-
tym, w którym panuje pluralizm wartości, sekularyzacja, osłabiona kontro-
la społeczna, sens życia traci swoje wymiary społeczne i wspólnotowe, sta-
je się przede wszystkim sprawą osobistą jednostki, jakby na jej koszt. Pojawia 
się szczególnie w sytuacjach „granicznych”, przy czym społeczeństwo nie tyle 
oferuje jednostce sposoby rozwiązania problemu sensu i bezsensu, ile raczej 
usiłuje wyeliminować ten problem z życia. Złożony i zmienny charakter no-
woczesnego społeczeństwa stanowi zagrożenie dla jednostek izolowanych i nie-
stowarzyszonych, nie ułatwia znalezienia porozumienia na płaszczyźnie war-
tości i norm wspólnie podzielanych, raczej utrudnia poczucie zakorzenienia 
społecznego i znalezienia podstaw duchowej tożsamości.

Jakkolwiek sens życia jest przede wszystkim sprawą indywidualną, to jed-
nak ma on również swoje odniesienia społeczne. Struktura społeczna (i sto-
sunki społeczne), struktura gospodarcza (i stosunki ekonomiczne), struktura 
polityczna (i stosunki polityczne) stwarzają mniej lub bardziej korzystne wa-
runki kształtowania się poczucia sensu życia, pozytywnej postawy wobec życia, 
odkrywania wartości usensawiających życie i gwarantujących radość istnienia. 
Społeczno-kulturowe ujęcie sensu życia jest przedmiotem badań socjologicz-
nych, w których akcentuje się społeczno-kulturową „naturę” sensu życia, uwa-
runkowania i funkcje, krótko mówiąc: społeczny wymiar sensu życia. Tak ro-
zumiany społeczny sens jest czymś więcej niż tylko dostrzeżeniem naszego 
wkładu w życie innych ludzi i społeczeństwa jako pewnej całości.

Zakończmy te rozważania uwagą Szczepańskiego dotyczącą jego zaangażo-
wania się w życie społeczne. „Uważałem bowiem, że socjolog wiedząc, powi-
nien swoją wiedzę użytkować z korzyścią dla bliźnich. Uprawiałem mozolnie 
socjologię empiryczną, doradzałem politykom, pisałem analityczne raporty, pro-
jektowałem reformy, występowałem w parlamencie, przewodniczyłem komite-
tom, ostrzegałem itp. Nie żałuję tego bogatego życia, ale doszedłem do wniosku, 
że socjolog powinien być przede wszystkim uczonym, badaczem tworzącym 
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naukę, gdyż w każdej innej funkcji łatwo go dostąpią legiony innych prakty-
ków, a w tworzeniu wiedzy naukowej nie zastąpi go nikt”31.

Jan Szczepański pisał także o sensie życia, o sensie cierpienia oraz o sensie 
umierania i śmierci. Jakkolwiek kwestie te mogą być – i są – przedmiotem ba-
dań i rozważań wielu dyscyplin naukowych, także filozofii i teologii, to socjo-
logia mądrościowa (sapiencjalna) w tych sprawach jest nie do zastąpienia. Ten 
typ refleksji społecznej rozwijał Szczepański w książkach i artykułach w latach 
osiemdziesiątych XX wieku, a materiał w nich zawarty powinien być przeana-
lizowany w odrębnym, całościowym opracowaniu.
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Janusz Mariański

Smysl života a utrpení v sociologickém pohledu v návaznosti 
na myšlení Jana Szczepańského

S h r n u t í

Popisné vědy, včetně psychologie a sociologie, nejsou schopny najít odpověď na exi-
stenční otázky, jaký by měl člověk být, jak by měl fungovat, jaký by měl mít cíl a smy-
sl života. Neposkytují ani jednotnou, ani vyčerpávající odpověď. Popisné vědy však 
mohou tyto problémy diagnozovat coby řešené jistým způsobem v lidském vědomí. 
Sociolog pátrá po sociálních podmínkách smyslu života v jeho skutečných podobách 
a formách. Problematika smyslu života jakkoli nepatří k ústředním otázkám současné 
sociologie. V posledních několika desetiletích však zvětšila svůj význam, a to jak v te-
oretické rovině, tak i v oblasti empirického badání. V tomto článku prezentujeme ně-
které aspekty vícerozměrné problematiky smyslu života a utrpení, se zvláštním zřete-
lem na dílo klasika polské sociologie Jana Szczepańského. 



Danuta Walczak-Duraj

Uniwersytet Łódzki

Od grupowego do zindywidualizowanego 
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Wprowadzenie

Problematyka pracy i jej społecznych uwarunkowań była – i jest nadal – 
przedmiotem stałego zainteresowania polskich socjologów. W okresie wzmo-
żonego procesu industrializacji w Polsce Jan Szczepański należał do grona czo-
łowych uczonych, którzy nie tylko prowadzili badania empiryczne dotyczące 
pracy, ale także organizowali ogólnopolskie i międzynarodowe zespoły badaw-
cze zajmujące się tą problematyką. Jednym z obszarów szczególnie interesują-
cych socjologów pracy, również Szczepańskiego, był kryzys etosu pracy w Pol-
sce, obserwowany zwłaszcza w latach 80. XX wieku, kiedy patologia systemu 
pracy generowała wiele przesłanek odbierających pracy swoiście ludzki sens. 
Za wskaźnik zupełnej degradacji pracy można uznać sytuację, w której cele 
osiągane w procesie pracy – m.in. uzyskiwanie środków do życia, potwierdza-
nie własnej przydatności społecznej, budowanie na wykonywanej przez siebie 
pracy pozycji społecznej i prestiżu czy służenie swoją pracą innemu człowie-
kowi – ulegają całkowitemu zaprzeczeniu. Fiodor Dostojewski o takich ekstre-
malnych sytuacjach pisze we Wspomnieniach z domu umarłych: „Przyszło mi 
raz na myśl, że gdyby kto chciał kompletnie zmiażdżyć, zniweczyć człowieka, 
ukarać go karą najokropniejszą, taką, że najgorszy morderca wzdrygnąłby się 
przed tą karą i z góry by się jej przeraził, to wystarczyłoby tylko nadać […] ro-
bocie cechę zupełnej, całkowitej bezużyteczności i bezsensowności. Jeżeli robo-
ta katorżnika jest dla więźnia nieciekawa i nudna, to sama w sobie jako pra-
ca jest sensowna – więzień robi cegły, kopie ziemię, tynkuje, buduje, praca ta 
ma sens i cel. Czasem katorżnik się do niej zapala, chce ją wykonać zręczniej, 
sprawniej i lepiej. Ale gdyby mu kazać, na przykład, przelewać wodę z jedne-
go kubła do drugiego, a z drugiego do pierwszego, tłuc piasek, przenosić kupę 
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ziemi z jednego miejsca na drugie i z powrotem – sądzę, że więzień by się po-
wiesił po kilku dniach alboby popełnił tysiące zbrodni, żeby się bodaj przez 
śmierć wyzwolić z takiego poniżenia, wstydu i męki”1. Oczywiście literackie, 
metaforyczne przedstawienie sytuacji utraty przez pracę swojej wartości nie 
może być w pełni adekwatne w odniesieniu do życia społecznego. Nie oznacza 
to jednak, że nie występują takie prace, które są odbierane przez ich wykonaw-
ców jako prace pozbawione w większym lub mniejszym stopniu elementarne-
go sensu. Chodzi tutaj w zasadzie nie tyle o to, że sama praca, rodzaj czynności, 
może być bezsensowna, ile o to, że wynik takiej pracy jest niewspółmiernie ni-
ski do włożonego wysiłku czy potencjalnych możliwości związanych z treścią 
wykonywanej pracy – również o to, że efekt pracy poszczególnych jednostek 
jest przez innych marnotrawiony. W obiegowym, potocznym opisie rzeczywi-
stości społecznej powiązanej z sytuacją pracy w okresie tzw. realnego socjali-
zmu bardzo często mówiono o określonych scenariuszach działań pozornych, 
markujących pracę. Nie można również było z pewnością w tamtym okresie 
twierdzić, że to tylko problem wymyślony albo związany z niepożądanymi ce-
chami osobowościowymi pracowników.

Pod koniec lat 80. XX wieku Szczepański sformułował znaną tezę, że w tam-
tym okresie praca dla Polaków nie była już ani obowiązkiem moralnym, ani 
nakazem religijnym, gdyż nie istniała określona etyka pracy – była tylko obo-
wiązkiem werbalnym, a więc mającym jedynie wagę słów2. Profesor wskazy-
wał przy tym na wiele złożonych czynników, sprawiających, że praca w Polsce 
w warunkach gospodarki nakazowo-rozdzielczej, o scentralizowanym systemie 
zarządzania, generowała nie tylko lekceważący, ale także dualny stosunek pra-
cowników do wykonywanej pracy – lekceważący stosunek do pracy w państwo-
wych instytucjach i dowartościowanie pracy „na swoim”. System pracy w Pol-
sce był wtedy zarówno spatologizowany, jak i, na co również zwracał uwagę 
Szczepański, brakowało warunków upowszechniania wzorców „dobrej robo-
ty”, mistrzostwa w wykonywaniu samej pracy (przede wszystkim brakowało 

1 F. Dostojewski, Wspomnienia z domu umarłych, tłum. C. Jastrzębiec-Kozłowski, W. Broniew-
ski, Warszawa 1957, s. 23–24.
2 J. Szczepański, Wartości w gospodarce, „Życie Gospodarcze” 1987, nr 16, s. 8.
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w historii Polski silnego mieszczaństwa, silnej klasy robotniczej, pracę zaś 
traktowano głównie jako tradycyjną wartość klasy chłopskiej, przez co praca 
była postrzegana głównie w kategoriach konieczności). Należy dodać, że kon-
sekwencje braku w historii Polski silnego mieszczaństwa i silnej klasy robot-
niczej możemy obserwować nadal, już w gospodarce rynkowej, w której – jak 
wynika np. z badań Janusza H. Hryniewicza –można wyraźnie dostrzec spe-
cyfikę wschodnioeuropejskiego, postransformacyjnego kapitalizmu, w którym 
historyczny transfer kultury folwarcznej do realiów współczesnego zarządza-
nia organizacjami odcisnął wyraźne piętno na polskiej kulturze organizacyj-
nej3. Co więcej, w 2003 roku Kazimierz Doktór pisał: „W socjalistycznej dok-
trynie wywindowano pracę na taki piedestał, jak w katolickiej teologii pracy, 
choć praktyka pokazywała poziom ubóstwa ludzi nadmiernie zatrudnionych 
lub zgoła pozbawionych pracy, a korelacja między miejscem w strukturze za-
trudnienia i pozycją w stratyfikacji zamożności była następstwem nierówno-
ści ekonomicznych generowanych przez rynki pracy. […] dzisiejszy etos pracy 
składający się z wartości, norm i zachowań ma mniejszą orientację na pro-
dukcję niż to było w tzw. realnym polskim socjalizmie gospodarczym. Odro-
dził się etos biznesu, czyli bogacenia się oraz orientacji na konsumpcję jako 
wskaźnik społecznego położenia w uwarstwionym i rozwarstwiającym się co-
raz bardziej społeczeństwie dwóch biegunów: bogactwa i nędzy”4. Repertuar 
wymienianych hipotetycznych czynników kształtujących w dłuższej perspek-
tywie czasowej postawy Polaków wobec pracy i ich zachowania pracownicze, 
będące wskaźnikiem silniejszego lub słabszego zakotwiczenia etosu pracy, był 
jednak historycznie bardzo złożony i zróżnicowany. Należy bowiem wziąć pod 
uwagę, że zbiorowy trening w zakresie pracy w gospodarce socjalistycznej był 
oparty na innej logice gospodarowania (logice nakazowo-rozdzielczej) niż tre-
ning w gospodarce kapitalistycznej, opartej na neoliberalnej logice rynkowej.

3 J.H. Hryniewicz, Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego, Warszawa 2004; Idem, Stosun-
ki pracy w polskich organizacjach, Warszawa 2007; Idem, Historyczne przesłanki kształtowania się kultury 
organizacyjnej oraz jej współczesne manifestacje w postawach i doznaniach psychicznych, [w:] Kapitalizm 
środkowoeuropejski? Szkice z socjologii gospodarczej, red. R. Geisler, Dobrzeń Wielki 2012.
4 K. Doktór, Kryzys pracy czy upadek rynków pracy?, [w:] Czy zmierzch pracy?, t. 3: Zmienne rynki pracy 
a nowe strategie zarządzania zasobami ludzkimi, red. D. Walczak-Duraj, Płock–Warszawa 2003, s. 16.
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Co więcej, poza odmiennymi rozwiązaniami w zakresie ustroju pracy nale-
ży uwzględnić złożone procesy przewartościowywania w zakresie treści pracy, 
form pracy i form zatrudnienia, wynikające m.in. z postępu technicznego i no-
wych rozwiązań w obszarze technologii teleinformatycznych. Te ostatnie pro-
cesy w poprzednim okresie w obszarze pracy bardzo słabo się zaznaczały, stąd 
nie stanowiły one szczególnego przedmiotu zainteresowania Szczepańskiego. 
To jednak, co przewijało się w całej jego twórczości poświęconej problematy-
ce pracy, odnosiło się do zjawisk i procesów generujących kryzys etosu pracy 
w gospodarce socjalistycznej – kryzys, degradację pracy w systemach warto-
ści jednostek i całych kategorii społeczno-zawodowych. W analizie hipote-
tycznych (nie wszystkie łatwo było zweryfikować) i rzeczywistych czynników 
kształtujących postawy Polaków wobec pracy również inni autorzy5 podkre-
ślali, że w systemie socjalistycznym występowały nie tylko czynniki petryfiku-
jące sytuacje, w których pracę traktowano instrumentalnie, jako jedynie śro-
dek do osiągania innych celów, z pracą niezwiązanych, ale także czynniki, które 
pracy odbierały sens, a więc pozbawiały ją nawet waloru środka do osiągania 
wspomnianych celów. Często w dziennikarskim oglądzie systemu pracy w Pol-
sce zwracano również uwagę na to, że system ten daleki jest od normalności.

Mówiąc o miarach normalności jako miarach wyprowadzanych z podstawo-
wych reguł organizujących życie społeczne na jego różnych poziomach, należy 
stwierdzić, że nie zawsze normalność rozumiana jako przedmiot oceny może 
być akceptowana. Chodzi tutaj o sytuacje, mechanizmy, procesy czy zjawiska, 
które mimo że są powszechne, a więc, mówiąc potocznie – normalne, to jed-
nak rozchodzą się z akceptowanymi przez jednostki i grupy społeczne norma-
mi w ścisłym tego słowa znaczeniu, stanami rzeczy czy ze sposobem funkcjo-
nowania różnych instytucji życia społecznego. Sytuacja pracy – rozpatrywana 
z punktu widzenia normy sensowności (cele działania, dobór środków), wiary-
godności (zgodności opisu pożądanych lub faktycznych stanów rzeczy z rzeczy-
wistością podlegającą opisowi) czy normy zrozumiałości (przejrzystość zamie-
rzeń, działań) – w minionym okresie, jak to wynikała z wielu badań, również 

5 A. Siciński, Etyka pracy a polski „charakter narodowy”, [w:] Ewolucja polskiego systemu pracy w latach 
1981–2000, Warszawa 1984, s. 221–228.
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moich, jawiła się często pracownikom jako taka, w której tak usilnie propago-
wane przez środki masowego przekazu (zwłaszcza przez „Trybunę Ludu”, sta-
nowiącą postawę uprawiania zbiorowej poetyki tekstów dziennikarskich w in-
nych czasopismach) wzniosłe treści ideologii pracy nie miały większych szans 
na realizację. Nie było faktem odosobnionym, że pracownicy (zwłaszcza ro-
botnicy wielkoprzemysłowi) wskazywali na bezsensowność podejmowanego 
przez siebie wysiłku lub na to, że ten wysiłek wymuszany był sytuacją pracy, 
w której „łamie się nie tylko szeroko pojętą racjonalność techniczno-organi-
zacyjną, ale również normę zdrowego rozsądku”6. Tak więc w okresie gospo-
darki socjalistycznej w Polsce mogliśmy obserwować daleko posunięty kryzys 
etosu pracy, a w odniesieniu do wielu kategorii społeczno-zawodowych – rów-
nież występowanie licznych barier utrudniających lub wręcz uniemożliwiają-
cych wykształcenie się choćby przesłanek do wypracowywania nowych etyk 
pracy i etyk zawodowych.

Początek okresu transformacji systemowej w Polsce wiązano z wieloma 
nadziejami, również odnoszącymi się do sfery pracy, stosunków pracy i prze-
strzeni moralnej pracy. Formułowano oczekiwania w zakresie etosu pra-
cy Polaków, mając nadzieję, że w gospodarce rynkowej praca odzyska swój 
sens i znaczenie, tym bardziej że badania sondażowe wskazywały na dowar-
tościowywanie wykształcenia, kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Nie-
stety, z perspektywy prawie trzech dekad od okresu przełomu oczekiwania te 
okazały się zbyt optymistyczne, a pojawienie się wielu nowych zjawisk i pro-
cesów spowodowało, że tak jak poprzednio, można mówić nie tylko o defi-
cytach, o upadku grupowych etosów pracy, o wykształcaniu się postaw i za-
chowań, które można nazwać kontrideologią pracy, ale także o pojawianiu się 
jakościowo nowych zjawisk i procesów, stanowiących przesłanki do odcho-
dzenia współczesnych społeczeństw funkcjonujących w ramach logiki ryn-
kowej od grupowego etosu pracy w kierunku zindywidualizowanego kapita-
łu kompetencji. Te nowe procesy to nie tylko coraz wyraźniej zaznaczające się 

6 P. Łukasiewicz, Życie codzienne, system społeczny a poczucie normalności, „Kultura i Społeczeń-
stwo” 1985, nr 2, s. 131.
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wpływy ideologii konsumpcjonizmu7. Podstawowy problem, jaki pojawia się 
jednak przy próbie identyfikacji tych zjawisk i procesów, szczególnie przy pró-
bie wykazania ich moderującego wpływu na etos pracy i na przybierającą róż-
ne formy kontrideologię pracy, polega na tym, że repertuar głównych pojęć 
i terminów stosowanych dotychczas w analizie opinii, postaw i zachowań od-
noszących się do pracy, rozumianej jako zespół względnie uporządkowanych, 
sekwencyjnie podejmowanych przez jednostkę czynności, postrzeganych i po-
dejmowanych zarówno przez przedstawicieli świata pracowników jak i świata 
pracodawców, jest już obecnie niewystarczający. Przede wszystkim dlatego, że 
nastąpiły istotne zmiany zarówno w treści współcześnie wykonywanej pracy 
jak i w formach pracy czy w formach zatrudnienia8. Stąd coraz częściej moż-
na obserwować występowanie w naukach społecznych (zwłaszcza w socjolo-
gii i w ekonomii) dwóch odmiennych podejść do definiowania i analizowania 
pracy jako takiej. W jednym z tych podejść praca ujmowana jest przedmioto-
wo, a jednostki wykonujące pracę są traktowane przede wszystkim w katego-
riach zasobów ludzkich, którymi należy odpowiednio zarządzać.

W drugim podejściu, które możemy określić jako humanistyczne, choć nie 
do końca w tradycyjnym znaczeniu, możemy odnaleźć bardzo zróżnicowane 
interpretacje odnoszące się nie tylko do społecznych skutków wykonywania 
pracy, ale także do jej traktowania jako tej formy aktywności człowieka, która 
zmienia zarówno jednostkę i zróżnicowane mikroświaty społeczne poszczegól-
nych kategorii czy grup zawodowych, jak i służy do budowania własnej tożsa-
mości. To, co stanowi przede wszystkim charakterystyczny rys tego ostatniego 
podejścia, to język odnoszący się do opisu pracy, nacechowany marketingo-
wą i autokreacyjną stylistyką, w której dość incydentalnie pojawiają się odnie-
sienia do perspektywy grupowej i etycznej. Należy również wskazać na wie-
loznaczność i rozległość pojęcia „praca”, używanego w wielu subdyscyplinach 
socjologicznych, zwłaszcza zaś we współczesnej socjologii interpretatywnej, 

7 Szerzej na ten temat –zob. F. Bylok, U. Swadźba, D. Walczak-Duraj, Praca i konsumpcja w perspek-
tywie tworzenia ładu aksjonormatywnego, Katowice 2017.
8 D. Walczak-Duraj, Procesy przewartościowania pracy – główne uwarunkowania i tendencje, [w:] Prze-
miany pracy, postaw i ról zawodowych, red. D. Walczak-Duraj, Łódź 2011.
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rozwijającej np. koncepcję pracy nad tożsamością9. W tym ostatnim podejściu 
pojęcie „praca” jest traktowane jako zespół działań związanych z wykorzysty-
wania przez jednostkę określonych strategii interakcyjnych, z kolei biografia 
jednostki jest ujmowana przede wszystkim jako swoiste case study kariery ży-
ciowej (w tym kariery zawodowej)10.

Odrębnym i niezmiernie istotnym zagadnieniem są tutaj kwestie metodo-
logiczne, wynikające z wieloparadygmatyczności socjologii, związane głównie 
z wypracowywaniem najbardziej adekwatnych metod i technik badawczych sto-
sowanych w diagnozowaniu szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do 
doświadczania pracy przez jednostkę, w tym do diagnozowania miejsca pracy 
w systemie wartości jednostki. Podstawowy problem polega bowiem na tym, 
że ilościowe, standaryzowane metody i techniki badań, które często spełniają 
wymóg reprezentatywności (np. ankieta czy wywiad kwestionariuszowy stoso-
wane przez większość instytucji prowadzących badania sondażowe), z różnych 
powodów nie są w stanie dostarczać dostatecznie pogłębionych wyników, aby 
można było na ich podstawie zidentyfikować wiele procesów czy zjawisk skła-
dających się z jednej strony na indywidualizację etosu pracy, z drugiej zaś – na 
wyraźne symptomy kontrideologii pracy, w ramach której to już nie praca jako 
taka jest najważniejsza, ale indywidualne budowanie kapitału kompetencyjnego.

Grupowy charakter przednowoczesnego etosu pracy

W dotychczasowych (tradycyjnych) ujęciach – zgodnych zresztą z etymo-
logią – pojęcie etosu miało przede wszystkim charakter kulturowy i grupowy. 
Etos pracy odnosił się do względnie zwartego systemu wartości, norm, postaw 
i zachowań grupowych, w którym wysoko wartościowana praca i jej czołowe 
atrybuty stanowiły podstawowe kryterium oceny moralnej jednostki i pod-
stawową zasadę organizującą życie społeczne. Klasycznym przykładem może 

9 Zob. m.in. A.L. Strauss, The Social Organization of Medical Work, Chicago 1985.
10 E.C. Hughes, Career and Office, [in:] Organizational Careers: A Sourcebook for Theory, ed. B. Gla-
ser, London 2009.
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być tutaj, przywoływane już wcześniej przeze mnie11, autobiograficzne, zara-
zem zaś etnograficzne studium Szczepańskiego Korzeniami wrosłem w zie-
mię12, w którym pisał on o pracy jako o najistotniejszej treści życia człowieka, 
jego wartości, również o jej sakralnym i grupowym charakterze. Z perspekty-
wy doświadczeń okresu dzieciństwa i młodości etos pracy stanowił dla Szcze-
pańskiego ogólne ramy przebiegu życia zbiorowego, był podstawą integrowa-
nia się społeczności lokalnej, utrzymywania więzi sąsiedzkich i rodzinnych 
obyczajów czy stylu życia w jego różnych jego odsłonach.

Kiedy więc w okresie powojennym, w ramach nowego ustroju, rozpoczę-
to systematyczne propagowanie ideologii pracy i wyprowadzanego z jej głów-
nych założeń etosu pracy, zwłaszcza etosu pracy klasy robotniczej, wśród ba-
daczy nie było zgody zarówno co do tego, jaka była treść zastanego etosu pracy, 
jak i co do tego, czy o takim etosie w ogóle można było wcześniej mówić. Jed-
nocześnie – w miarę jak w socjalistycznym systemie pracy pojawiało się co-
raz więcej dysfunkcji i patologii – wielu badaczy podnosiło nie tylko problem 
negatywnych zmian w obrębie kształtowanego i kształtującego się etosu pra-
cy (etos in statu nascendi), ale także problem jego kryzysu. Charakterystycz-
nym przykładem może być tutaj wypowiedź Józefa Tischnera, katolickiego 
filozofa, który w drugiej połowie lat 80. XX wieku podnosił fundamentalny 
problem konieczności kształtowania etosu pracy tych kategorii społeczno-za-
wodowych, których praca, jak pisał, ma charakter pracy narodowej. Mówiąc 
inaczej: wskazywał na takie kategorie zawodowe, które powinny być traktowa-
ne jako grupy etosowe: „W polskiej tradycji istnieje takie piękne pojęcie: praca 
narodowa. Jest to taka część pracy, której nie wolno źle odrabiać. Praca rolni-
ka, nauczyciela, lekarza. Jest jakaś substancja pracy, która musi funkcjono-
wać bez zakłóceń w każdej sytuacji [podkreślenie moje], bo zakłócenia na-
rażają na szwank substancję narodową”13.

11 D. Walczak-Duraj, Proces wykorzeniania z pracy w perspektywie społeczeństwa ponowoczesnego, 
[w:] W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego, t. 3, red. D. Kadłubiec, E. Ogrodzińska-Mazur, 
A. Kasperek, Cieszyn 2017.
12 J. Szczepański, Korzeniami wrosłem w ziemię, Ustroń 2003.
13 J. Tischner, Praca narodowa, „Gwiazdy Morza” 1986, nr 10, s. 15.
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Mimo że etos jako pojęcie socjologiczne używane jest najczęściej w zna-
czeniu czysto opisowym – na oznaczenie charakterystycznych wartości, ide-
ałów, celów danej kultury albo zespołu podstawowych motywacji czy sposobów 
wartościowania – to każdorazowo przy jego stosowaniu należy się odwołać do 
aksjologicznego wymiaru życia społecznego, do treści ładu aksjonormatyw-
nego i jego poszczególnych subładów14. Ład aksjonormatywny każdego spo-
łeczeństwa ma jednak nie tylko określoną strukturę i dynamikę, co możemy 
obserwować, analizując choćby proces transformacji systemowej w Polsce, ale 
także stanowi określony wymiar ogólnie pojętego ładu społecznego, rozumia-
nego jako sposób zorganizowania i funkcjonowania społeczeństwa15, opartego 
na danym systemie wartości i norm społecznych, oraz sposób jego powiąza-
nia z określonymi płaszczyznami funkcjonowania życia społecznego. Tak więc 
ład aksjonormatywny to – patrząc nieco szerzej – określony układ (struktu-
ra) wartości i norm służących regulacji wzajemnych zachowań między pod-
miotami indywidualnymi i zbiorowymi (zinstytucjonalizowanymi), związany 
z dążeniem do osiągnięcia określonych celów o charakterze zarówno substan-
cjalnym (materialnym), jak i symbolicznym-kulturowym (np. poszanowanie 
godności pracownika).

Zasadne jest więc posługiwanie się pojęciem etosu pracy, który w modelo-
wych założeniach powinien być eufunkcjonalny nie tylko wobec ładu ekono-
micznego, ale także wobec innych subładów. Problem polega jednak na tym, że 
etos pracy podlega również wpływowi zróżnicowanych i nietożsamych proce-
sów czy zjawisk, a w jego obrębie możemy wydzielić wiele różnych etyk pracy. 
Etyka pracy bazująca na dominującym systemie etycznym jest bowiem zasto-
sowaniem ogólnych zasad etycznych do rozwiązywania szczegółowych kwestii 
związanych z wykonywaniem pracy. Ogólnie ujęta etyczność pracy polega za-
tem na etycznym odnoszeniu się do drugiego człowieka w sytuacji pracy (pod-
miotowe traktowanie, autonomia jednostki). Dopiero w obrębie dominującej 
etyki pracy możemy wyróżnić różne odmiany etyk zawodowych, które mają 

14 Zob. m.in.: R.M. MacIver, C.H. Page, Religia a moralność, [w:] Socjologia religii. Wybór tekstów, red. 
F. Adamski, Kraków 1983; P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
15 J. Mariański, Socjologia moralności, Lublin 2006, s. 346.
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wymiar zarówno grupowy, jak i jednostkowy. Z jednej strony są zespołem war-
tości i norm stanowiących konkretyzację ogólnych norm etycznych, z drugiej 
zaś – zespołem wartości i norm określających szczegółowe ich konsekwencje dla 
typowych sytuacji, w jakich mogą się znaleźć osoby wykonujące dany zawód.

Proces transformacji systemowej w Polsce i w innych krajach Europy 
Wschodniej jest związany bardzo wyraźnie z rozpadem systemów wartości 
towarzyszących minionemu, monocentrycznemu ładowi społecznemu. Dyle-
maty aksjonormatywne dotyczące czołowych wartości i norm życia społecz-
nego towarzyszące transformacji stanowią konsekwencję zmian zachodzących 
w dotychczasowych stosunkach własności, wchodzenia w gospodarkę ryn-
kową, bezrobocia, przemian w organizacji pracy wewnątrz przedsiębiorstwa, 
zmian w systemach prawnych. W związku tym stale następują nie tylko czę-
ściowe redefinicje istniejących ideologii grupowych, w tym zawodowych, ale 
także rozwój nowych etyk zawodowych, słabo nacechowanych treściami gru-
powymi. Na ten proces nakładają się zmiany wynikające m.in. z przechodze-
nia od gospodarki przemysłowej epoki fordyzmu-tayloryzmu do gospodarki 
wiedzy. Fordyzm, mimo że przybierał wiele różnych form, np. fordyzm ko-
munistyczny czy globalny, składał się z kilku istotnych elementów, mających 
również wymiar socjologiczny: męski żywiciel zatrudniony w pełnym wymia-
rze czasu pracy, długotrwała praca w tej samej firmie i wykonywanie jednej 
lub kilku podobnych prac, jednorodny i znormalizowany styl pracy, wyraźne 
oddzielenie czasu pracy od czasu wolnego lub czasu prywatnego, stosunkowo 
krótka oczekiwana długość życia po przejściu na emeryturę, przeważnie prze-
mysłowe (czasami zakładowe) związki zawodowe i przemysłowe umowy zbio-
rowe16. Biorąc pod uwagę również konsekwencje procesu globalizacji i rozwo-
ju nowych technologii teleinformatycznych, zmian demograficznych i wzrostu 
znaczenia kobiecej siły roboczej, należy stwierdzić, że obecnie można mówić 
o bardzo głębokich przemianach świata pracy epoki postfordyzmu, związa-
nych również z kryzysem samego fordyzmu17.

16 Zob. m.in. T. Inagami, The End of Classic Model of Labour Law and Post-Fordism, „Comparative La-
bour Law & Policy Journal” 1998/1999, t. 20, s. 661–692.
17 J. Gardawski, Teorie struktury społecznej a świat pracy, [w:] Polaków pracujących wizje sondażowe. 
Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, red. J. Gardawski, Warszawa 2009.
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Zdaniem Lesława H. Habera, od początku transformacji w Polsce można 
było również obserwować „brak zainteresowań dla propagowania etosu pracy 
w jego wymiarze moralnym i utylitarnym […] proces ten się pogłębia w ra-
mach postępującego rozwoju gospodarki rynkowej […] a w społeczeństwie 
polskim […] występują tendencje do realnego spadku znaczenia etosu pracy 
jako czynnika wzmacniającego moralną wartość pracy w środowisku pracow-
niczym”18. Do szczególnie ważnych zjawisk ograniczających etosowe funkcje 
pracy Haber zalicza: brak warunków spełniania się etosowego charakteru obec-
nie wykonywanych zawodów i prac – krótkie cykle życia firm, nowe zakłady 
i specjalizacje, które nie mają wykształconych tradycji i ciągłości pokolenio-
wej, restrukturyzację starych branż przemysłowych, wydobywczych, których 
zamykanie łączy się z zanikaniem tradycji zawodowych, ich symboliki i obrzę-
dowości związanych z rodzajem wykonywanych pracy, spadek zachowań ko-
lektywistycznych i postępująca indywidualizacja kultur organizacyjnych, któ-
re w większym stopniu eksponują znaczenie samego pracownika niż zespołu, 
z którego się wywodzi czy z którym współpracuje, co w konsekwencji prowa-
dzi do zachowań egoistycznych wśród pracowników, eksponowanie popytowej 
strony rynku w stosunku do kandydujących pracowników (wartość użytkowa 
pracownika określana w kategoriach siły roboczej), marginalizowanie dużych 
grup zawodowych związanych z wielkoprzemysłową klasą robotniczą, która 
w przeszłości stanowiła awangardę dokonujących się zmian, konfliktogenny 
charakter relacji pracowniczych w układzie wykonawczym i hierarchicznym, 
co powoduje, że pracownicy zagrożeni bezrobociem nie reagują na złe warun-
ki pracy czy stosowane metody wyzysku przez pracodawcę, ponieważ bardzo 
często jedyna wartość (zasada) w pracy, która obowiązuje wszystkich pracow-
ników, to maksymalizacja zysku, której podporządkowane są wszystkie dzia-
łania wewnątrz firmy19.

Wszystkie wyżej wymienione procesy składają się nie tylko na zmianę do-
tychczasowego zarządzania organizacjami i instytucjami, ale także na zmiany 
w relacjach zatrudnienia, stosunkach pracy i w treściach dominującego etosu 

18 L.H. Haber, Etos pracy – realność czy wirtualność, [w:] Czy zmierzch pracy? Etos pracy…, s. 9.
19 Ibidem, s. 10.
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pracy, który – moim zdaniem – staje się coraz częściej deklaratywny, zindywi-
dualizowany, rozproszony (nowe formy pracy i zatrudnienia), uwolniony od 
– wcześniej dość oczywistych dla pracownika – kwestii etycznych, których nie 
trzeba było, tak jak obecnie, określać w oficjalnych dokumentach, ale mają-
cych tylko charakter paraprawny. Mam tutaj na myśli mniej lub bardziej roz-
budowane programy etyczne, w tym przede wszystkim kodeksy etyczne, któ-
re często pełnią głównie funkcję instrumentalną, wpisaną w logikę marketingu 
komunikacyjnego firm, zwłaszcza zaś w logikę public relations. Zmiany na po-
nowoczesnym rynku pracy, charakteryzującym się daleko idącą elastyczno-
ścią, zdaniem wielu badaczy, m.in. Richarda Senneta20, skłoniły pracowników 
do rozwijania specyficznych strategii w zakresie wielopracy, mającej stwarzać 
względne poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza w sytuacji, gdy – tak jak w Polsce 
– jedna trzecia pracowników jest zatrudniana na cywilnych umowach o pra-
cę, pozbawiających pracownika wielu przywilejów, przysługujących mu wte-
dy, gdy jest zatrudniony w ramach stosunku pracy. Wywołuje to oczywiście 
liczne problemy natury etycznej, choćby związane z koniecznością sprostania 
nietożsamym lub sprzecznym standardom etycznym związanym z konkretny-
mi rolami zawodowymi. W rezultacie często prowadzi to do alternacji zawo-
dowej, rozumianej jako taki rodzaj zachowania pracowniczego, którego isto-
tą jest funkcjonowanie w różnych światach organizacyjnych o różnej kulturze 
organizacyjnej i różnych etykach zawodowych.

W kierunku zindywidualizowanego i rozproszonego etosu pracy

Trzynaście lat temu Leszek Gilejko21 skonstruował długą listę pytań (proble-
mów) dotyczących systemu pracy w Polsce, na które należy pilnie poszukiwać 
odpowiedzi, rozumianych jako wypracowanie takich rozwiązań, które spra-
wią, że pytania te można będzie uchylić. Niestety, lista ta nadal jest w większym 
lub mniejszym stopniu aktualna. Tym samym aktualne są procesy i zjawiska 

20 R. Sennet, Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, tłum. J. Dzierz-
gowski, Ł. Mikołajewski, Warszawa 2006.
21 L. Gilejko, Praca – między przymusem a szansami awansu, [w:] Problemy polityki społecznej, „Stu-
dia i Dyskusje” 2004, nr 7.
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występujące w obrębie redefiniowanego etosu pracy, zmierzającego w kierun-
ku coraz większej indywidualizacji. Jedno z tych pytań odnosiło się do sprawy 
fundamentalnej, dotyczącej istoty i statusu pracy jako takiej, w sensie zarów-
no substancjalnym, jak i aksjologicznym, w warunkach postępującej globali-
zacji, technicznych i technologicznych skoków o charakterze rewolucyjnym, 
a jednocześnie w warunkach utrzymujących się rezerw i zapotrzebowania na 
tanią siłę roboczą. Próba znalezienia rozwiązania i wskazania choćby dominu-
jących tendencji w tym względzie z pewnością ułatwiłaby podmiotom gospo-
darczym formułowania bardziej adekwatnych strategii rozwoju.

Kolejne pytanie nawiązywało do możliwych wariantów wyboru w społe-
czeństwach postindustrialnych między „cywilizacją bezrobocia” a dzieleniem 
się pracą, wariantów wyboru spośród rozwijających się nowych form zatrud-
nienia czy nowych relacji między pracą i nauką. Doświadczenia Polski w tym 
względzie pokazują, że gotowość do dzielenia się pracą nie jest zbyt wysoka, 
a cywilnoprawne formy zatrudnienia, z pewnością wpływające na obniżenie 
stopy bezrobocia, są stale określane w kategoriach „umów śmieciowych”. Taki 
stan rzeczy wynika zarówno z niedopracowania (lub braku) innych rozwią-
zań dotyczących możliwości korzystania na ogólnych zasadach przez pracow-
ników zatrudnianych w ramach takich umów np. z kredytów bankowych, jak 
i z mentalności potencjalnych pracowników, zwłaszcza absolwentów wyższych 
uczelni, którzy w większości oczekują, że będą funkcjonować na rynku pracy 
w ramach starego paradygmatu pracowniczego. Rzeczywiście, istotne jest tu-
taj znalezienie rozwiązania podstawowego dylematu – dotyczącego wyrówna-
nia poziomu szans i atrakcyjności między tradycyjnym statusem zatrudnienia 
a sferami elastycznego rynku pracy. Chodzi tu przede wszystkim o praktyczne 
rozwiązania w zakresie relacji między elastycznym (flexibilis) a bezpiecznym 
rynkiem pracy w sytuacji ciągłego ewoluowania elastycznego czasu pracy, na-
bierającego coraz bardziej płynnego charakteru (czas pracy oparty na zaufa-
niu, zadaniowy czas pracy). Ewolucja ta łączy się jednocześnie z erozją syste-
mu zawód-na-całe-życie (job-for-life), który wraz z procesami uelastyczniania 
(flexibilation) prowadzi często do upadku lokalnych rynków pracy. Rośnie po-
czucie niepewności na rynku pracy, głównie dlatego, że znacznej redukcji ule-
gają ochrona przed nieuzasadnionym zwolnieniem czy regulacje dotyczące 
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zatrudniania i zwalniania oraz ponoszenia kosztów tych działań, zarówno przez 
pracodawców, jak i przez państwo (przez dotacje i subsydia).

Ograniczeniu ulega ochrona przed wypadkami i chorobami oraz dostęp-
ność wielu zabezpieczeń, jak zasiłki chorobowe. Co więcej, ograniczenia cza-
su pracy funkcjonują jedynie w niektórych branżach, a możliwości kształcenia 
zawodowego i przekwalifikowywania się są coraz mniejsze, choć postulat zdo-
bywania ciągle nowych umiejętności zawodowych jest wpisany w logikę szyb-
ko postępującego przewartościowywania treści pracy. Według niedawnych da-
nych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju należymy do najbardziej 
zapracowanych społeczeństw wśród krajów rozwiniętych. W 2014 roku polski 
pracownik spędzał w pracy średnio 1 923 godziny rocznie, niemiecki – śred-
nio 1 371 godzin rocznie, belgijski – 1 576 godzin rocznie, australijski – 1 664 
godziny rocznie, brytyjski – 1 677 godzin rocznie, hiszpański – 1 689 godzin 
rocznie, włoski – średnio 1 734 godziny rocznie22. Polska należy również do 
tych państw Unii Europejskiej, w których występują najniższe płace. Z danych 
Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2014 roku 1,1 miliona osób pro-
wadziło pozarolniczą działalność gospodarczą nie zatrudniając pracowników 
na podstawie stosunku pracy. W mikroprzedsiębiorstwach zarobki są najniż-
sze, a skala łamania praw pracowniczych jest największa. W 2014 roku średnie 
wynagrodzenie w firmach nieprzekraczających dziewięciu zatrudnionych wy-
nosiło zaledwie 2 257 złotych brutto, czyli niecałe 1 640 złotych netto – o po-
nad 1 700 złotych mniej niż średnie wynagrodzenie w większych podmiotach 
gospodarczych23. Ochrona zarobków i dochodów przez płace minimalne jest 
również ograniczona, a ochrona reprezentacji pracowniczej (w tym prawo do 
strajku) w wielu krajach, nie tylko w Polsce, znacznie uszczuplona24. Wszyst-
kim tym procesom towarzyszy często asynchroniczna obecność w pracy z po-
wodu zróżnicowanego czasu pracy pracowników i oddzielenie indywidualnego 

22 P. Szumlewicz, Wyzysk pracownika ma się dobrze, „Dziennik Gazeta Prawna”, 13–15 maja 2016 roku, 
s. A 12.
23 Za: A. Andrysiak, Czy chcesz cierpieć w imię wolnego rynku?, „Dziennik Gazeta Prawna”, 6–8 maja 
2016 roku, s. A 10.
24 Zob. G. Standing, Globalization, Labour flexibility and insecurity: The era of market regulation, „Eu-
ropean Journal of Industrial Relations” 1997, nr 3, s. 8–9.
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czasu pracy pracownika od ogólnego czasu pracy przedsiębiorstwa. Pojawia 
się więc fundamentalne pytanie: czy i do jakiego stopnia uelastycznienie form 
pracy i zróżnicowanie form zatrudnienia (pracowniczego i niepracowniczego) 
to jednoznacznie propracownicze rozwiązania?

Oczywiście najłatwiejszym sposobem na wykorzystywanie siły roboczej 
jest niepłacenie pensji pracownikom lub płacenie z kilkumiesięcznym opóź-
nieniem, co w Polsce jest dość stałą praktyką. Pisząc o nowych odcieniach nie-
stałości zatrudnienia na współczesnym rynku pracy, Łukasz Guza zauważa, że 
„marzeniem pracodawców nie jest już zatrudnienie na czasowej umowie. Ide-
alny podwładny wykonuje obowiązki tylko wtedy, gdy firma tego potrzebu-
je”25. Tym bardziej że sposobów na takie zatrudnienie jest wiele, poczynając od 
korzystania z usług agencji pracy tymczasowej, „wypożyczającej” pracownika 
niezbędnego w danej chwili, przez stosowanie „umowy zero godzin” (0 hours 
contract) – zatrudnionych wzywa się do pracy tylko wtedy, gdy są potrzebni 
i płaci tylko za przepracowany czas, co oznacza, że może to być nawet pełny 
wymiar czasu pracy w danym okresie, ale może się również zdarzyć miesiąc, 
w którym nie zarobią nic. Łukasz Guza, powołując się na dane brytyjskiego 
urzędu statystycznego, pisze, że na koniec 2014 roku w takiej formie było za-
trudnionych w Wielkiej Brytanii 700 tysięcy osób. Co więcej, w niektórych 
branżach (np. w gastronomii, hotelarstwie, ochronie zdrowia czy edukacji) 
tacy pracownicy stanowią ponad 10% wszystkich zatrudnionych, a w części 
firm – nawet 90% ogółu zatrudnionych (np. McDonald’s czy Sports Direct)26. 
Z pewnością tendencje związane ze stosowaniem „umów zero godzin” rozwi-
ną się również w Polsce, wyraźnie przyczyniając się do dalszego rozproszenia 
i indywidualizacji etosu pracy.

Kolejny problem, którego nie da się rozwiązać na poziomie podmiotu go-
spodarczego, dotyczy tego, czy można – a jeśli tak, to w jako sposób – zrekom-
pensować jednostce niepewność w świecie pracy, czy nawet, jak stwierdza Le-
szek Gilejko, przekształcić ją z lęku i zagrożenia w nowe szanse? Wydaje się, że 
poważny dyskurs publiczny na ten temat nie został jeszcze w Polsce podjęty. 

25 Ł. Guza, Najlepszy pracownik? Darmowy, „Dziennik Gazeta Prawna”, 3–6 kwietnia 2015 roku, s. A 8.
26 Idem, Pracownik na żądanie, „Dziennik Gazeta Prawna”, 13–15 listopada 2015 roku, s. A 10.
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Na marginesie tego pytania pojawia się inne, równie istotne: czy te nowe szan-
se stojące przed jednostką, która będzie poświęcać pracy zawodowej mniej 
czasu, będą wykorzystywane głównie do rozwoju kapitału ludzkiego, jak to 
jest dotychczas, czy też do rozwoju potencjału kapitału społecznego? Wycho-
dząc już poza listę dalszych istotnych pytań o sposoby rozwiązywania proble-
mów wynikających z procesu przewartościowywania treści pracy, form pracy 
i form zatrudnienia, należy dodać, że od czasu pierwszych refleksji Szczepań-
skiego na temat dualnego stosunku Polaków do pracy, zarazem wzięcia przez 
państwo wielu pracowników „na utrzymanie” w ramach polityki pełnego za-
trudnienia, w socjologicznych refleksjach dotyczących zmian w treści etosu 
pracy przewijają się dwa główne stanowiska. Jedno z nich koncentruje się na 
uwarunkowaniach ograniczających czy uniemożliwiających proces wykształ-
cania się etosu pracy we współczesnej Polsce (deficyty systemowe, ideologicz-
ne, strategie indywidualne), drugie zaś – na uwarunkowaniach generujących 
kryzys dotychczasowego (w założeniu badawczym i interpretacyjnym) etosu 
pracy, który najczęściej jest różnie definiowany. Z jednej strony jest przywo-
ływana tylko perspektywa jednostkowa (postawy wobec pracy, miejsce pracy 
w deklarowanym systemie wartości, zachowania w sytuacji pracy), z drugiej – 
perspektywa grupowa czy systemowa (ideologia pracy, ideologie korporacyj-
ne, kultura organizacyjna, etyka zawodu, profesjonalizacja zawodowa, rozwią-
zania organizacyjne, oczekiwania społeczne wobec przedstawicieli zawodów 
i instytucji zaufania społecznego). W wypadku odwoływania się tylko do per-
spektywy jednostkowej, którą dość łatwo opisać, zdiagnozować i zinterpretować 
na podstawie badań ilościowych, praca nadal zajmuje bardzo wysoką pozycję 
w systemie wartości Polaków. Na przykład według reprezentatywnych badań 
Głównego Urzędu Statystycznego z 2015 roku27 praca zawodowa ma bardzo 
duże znaczenie dla  37,7% badanych w wieku szesnastu i więcej lat, a duże – 
dla 39,7% Polaków. Tylko dla 8,6% badanych praca ma średnie znaczenie, dla 
2,3% – małe i jedynie dla 9,8% nie ma wcale znaczenia.

Być może jednak dopiero zejście na poziom analizy typu case study 
i uruchomienie perspektywy grupowej odnoszącej się do zderzenia dwóch 

27 Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r., Warszawa 2015, s. 6.
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światów – świata pracy i świata kapitału – pozwoliłoby na podjęcie bardziej 
udanej próby systematycznego przebudowywania masowej wyobraźni na te-
mat tego, na jakich zasadach (wartościach) powinny opierać się zarówno zin-
dywidualizowane, jak i grupowe treści etosu pracy w społeczeństwie, w któ-
rych praca w tradycyjnym rozumieniu – co do treści i formy zatrudnienia czy 
czasu pracy – staje się dobrem coraz rzadszym. Tym bardziej że procesy „od-
standaryzowania” pracy (określenie Ulricha Becka)28, choćby w odniesieniu 
do freelancerów, wywołują uzasadnione obawy o to, czy ich wyraźnie zindy-
widualizowane podejście do wykonywanej pracy, nacechowane koncentracją 
przede wszystkim na celach i ich osiąganiu (z pominięciem relacyjnego trakto-
wania pracy), nie uchyli zasadności mówienia w ogóle o etosie pracy w sensie 
grupowym. Freelancing, jak pisze Agnieszka Cybal-Michalska29, charakteryzu-
je się bowiem wysokim poczuciem emocjonalnej niezależności i dużo mniej-
szą dbałością o tradycyjne formy wzajemnej lojalności występujące w grupach 
pracowniczych. Co więcej, można przypuszczać, że inne osoby podzielające 
w tej nowej formule wspólnotę losu pracowniczego mogą być traktowane czy-
sto instrumentalnie – jako jeden z dostępnych sposobów kumulowania kapi-
tału kompetencyjnego wolnego od aspektów etycznych.

Wydaje się zatem, że trudno byłoby zidentyfikować jednoznacznie określo-
ne przesłanki służące do rozstrzygnięcia dylematu, czy socjolog zajmujący się 
pracą w jej różnych wymiarach powinien koncentrować się przede wszystkim 
na przemianach istoty i treści współczesnego etosu pracy, czy też raczej na – 
być może ciekawszej – analizie zespołu czynników składających się na szeroko 
rozumianą kontrideologię pracy, za pomocą której lepiej będziemy mogli zdia-
gnozować zarówno zróżnicowany charakter procesów i zjawisk zachodzących 
w świecie pracy, jak i zróżnicowany charakter procesów wpływających na war-
tościowanie czy doświadczanie pracy przez jednostkę, również na jej postawy 
wobec innych pracowników. Zwłaszcza zaś pracowników funkcjonujących coraz 
częściej w takich systemach pracy, które nie tylko mają pozaformalny charakter 

28 U. Beck, The Brave New World of Work, Oxford 2000.
29 A. Cybal-Michalska, Orientacje indywidualizm versus kolektywizm jako wzory mentalności – przy-
czynek do dyskusji na temat odmiennych etosów pracy, [w:] Człowiek w kontekście pracy. Teoria – empi-
ria – praktyka, red. M. Piorunek, Toruń 2009, s. 35.
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(jak wspomniana praca „wolnych strzelców” poza organizacją formalną), ale 
także są związane z realizacją karier zawodowych traktowanych w kategoriach 
autonomicznego zjawiska, coraz słabiej powiązanego z konkretnym zawodem. 
Praca przez wielu pracowników, zwłaszcza tych wysoko kwalifikowanych, za-
czyna być coraz częściej postrzegana przede wszystkim w ujęciu podmioto-
wym, a nie relacyjnym, co pozwala na pojmowanie współcześnie rozumianej 
kariery również w kategoriach „kariery bez granic” (boundaryless career)30, dla 
realizacji której afiliacje organizacyjne nie mają już tak fundamentalnego zna-
czenia. Dodatkowymi charakterystycznymi cechami tak pojmowanej kariery 
jest zarówno zwiększona mobilność pracownicza, jak i zacieranie się granic, ze 
wszystkimi tego konsekwencjami, między życiem zawodowym a życiem oso-
bistym czy rodzinnym jednostki. Nie bez znaczenia jest również to, że te nowe 
treści w sposobie realizacji kariery zawodowej wpisanej w nowe sytuacje pra-
cy mogą generować mechanizmy dezorganizacji społecznej.

Jeśli więc chcemy mówić o przemianach współczesnego etosu pracy, po-
winniśmy być może częściej koncentrować się na tych wymiarach wykony-
wanej pracy, w których istotne elementy określonej etyki pracy i – szerzej – 
ideologii pracy tracą znaczenie w procesie organizowania motywacji, działań, 
aspiracji i zachowań jednostek oraz – coraz częściej rozproszonych terytorial-
nie (np. w sytuacji telepracy) – zespołów pracowniczych wokół określonych, 
podstawowych wartości związanych z pracą. Taka sytuacja wpływa na rozwi-
janie przez pracowników wielu nowych strategii adaptacyjnych i interpreta-
cyjnych związanych z pracą, które mogą być wpisywane w pojawianie się no-
wych jakościowo zmian w obrębie postaw wobec pracy, które można określać 
mianem kontrideologii pracy. Tym bardziej że każda ideologia, w tym ideolo-
gia pracy – rozumiana jako zespół poglądów, ocen i uzasadnień dotyczących 
pracy jako jednej z najważniejszych wartości społecznych, religijnych, etycz-
nych, psychologicznych i ekonomicznych – aby była społecznie zakorzeniona, 

30 Zob. m.in.: R.J. Defilippi, M.B. Arthur, The boundaryless career: a competency-based perspective, „Jo-
urnal of Organizational Behavior” 1994, t. 15, nr 4; P.H. Mirvis, D.T. Hall, Psychological success and the 
boundaryless career, „Journal of Organizational Behavior” 1994, t. 15 (July); S.E. Sullivan, The Chan-
ging Nature of Careers; A Review and Research Agenda, „Journal of Management” 1999, nr 25; P. Boh-
dziewicz, Współczesne kariery zawodowe: od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego, „Zarządza-
nie Zasobami Ludzkimi” 2010, nr 3–4.
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czyli skuteczna, musi być obecna i spójna na wszystkich poziomach struktura-
lizacji życia społecznego: makro-, mezo- i mikrospołecznym.

Nawet pobieżna analiza treści przekazów masowych w mediach tradycyj-
nych i elektronicznych pozwala wskazać na incydentalną obecność proble-
matyki pracy postrzeganej w kategoriach pozaefektywnościowych. Również 
rozwiązania odnoszące się do pracy wpisane w logikę neoliberalnie pojmo-
wanego systemu rynkowego generują liczne deficyty odnoszące się do pojmo-
wania pracy w kategoriach autotelicznych, wynikających z antynomii między 
ideą indywidualizmu i wolności jednostki z jednej strony a pragnieniem po-
czucia bezpieczeństwa i wspólnotowości z drugiej. Wydaje się jednak, że naj-
więcej przesłanek przemawiających za tym, by pracy nie postrzegać jako istot-
nej wartości życia zarówno indywidualnego, jak i społecznego występuje na 
poziomie podmiotów gospodarowania – przedsiębiorstw i różnych instytucji 
szeroko pojętego sektora usług. Dotyczy do polityki płac, polityki zatrudnie-
nia, organizacji pracy, stosunków między pracownikami a kadrą zarządzającą 
czy fizycznych warunków pracy. Trudno zatem oczekiwać, aby postrzeganie 
przez pracowników własnej roli w sytuacji pracy i ich stosunek do pracy jako 
wartości pojmowanej instrumentalnie czy autotelicznie wolne były od wielu 
racjonalizacji. Tym bardziej że z dostatecznie ugruntowanych analiz i interpre-
tacji amerykańskich socjologów i psychologów pracy wynika, że „sytuacja pra-
cy silniej wpływa na osobowość jednostki niż osobowość na pracę, zwłaszcza 
zaś […] oddziałuje na percepcję wartości i myślenie przede wszystkim dlate-
go, że stawia człowieka wobec pewnych wymagań, którym musi się on starać 
sprostać”31. Wydaje się zatem, że wprowadzone trzydzieści pięć lat temu przez 
Jana Jerschinę32 pojęcie kontrideologii pracy – użyte do socjologicznych roz-
ważań dotyczących postaw wobec pracy w systemie socjalistycznym – nadal 
ma, w zupełnie odmiennym systemie pracy, swoje zastosowanie, choć w per-
spektywie logiki gospodarki rynkowej i praktykowanego systemu rynkowego 
nabiera dodatkowych znaczeń.

31 M.L. Kohn, C. Schooler, Praca a osobowość. Studium współzależności, tłum. B.W. Mach, Warsza-
wa 1986, s. 117.
32 J. Jerschina, System wartości młodych robotników i inteligencji w procesie przemian, „Kultura i Spo-
łeczeństwo” 1983, nr 2.
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Istota i odmiany kontrideologii pracy

Dokonując krótkiego przypomnienia sposobu operacjonalizacji pojęcia 
„kontrideologia pracy” i trzech odmian tego zjawiska, należy przede wszyst-
kim stwierdzić, że termin ten oznacza nie tyle antyideologię w rozumieniu so-
cjologicznym, ile żywiołowo wykształcane postawy i zachowania wobec pra-
cy, którym trudno byłoby przypisać wszystkie cechy atrybutowe jakiejkolwiek 
ideologii społecznej. Wartości przypisywane tak rozumianej kontrideologii są 
także spontanicznie artykułowane i nie stanowią określonych, zwartych syste-
mów postaw i uzasadnień. Mogą być jednak traktowane jako zgeneralizowany 
wskaźnik osłabienia etosu pracy, a w konsekwencji zarówno jego sfragmenta-
ryzowania, indywidualizacji, rozproszenia i niespójności, jak i osłabienia po-
tencjału kapitału społecznego czy dezintegracji społecznej na wielu poziomach 
struktury społecznej. W odniesieniu do diagnozowania etosu pracy w Polsce 
w systemie socjalistycznym Jerschina pojęcie kontrideologii pracy odnosił przed 
wszystkim do takiego typu postaw i zachowań pracowniczych, którym można 
przypisać stosunkowo niskie wartościowanie pracy przy jednoczesnym ujaw-
nianiu postaw roszczeniowych związanych z sytuacją pracy, niewspółmier-
nych do wkładanego wysiłku. Tendencję tę autor określał w kategoriach tzw. 
instrumentalizmu dowolnego33, funkcjonującego na zasadzie minimum wysił-
ku – maksimum korzyści (dochodu). W tamtym okresie różnił się on istotnie 
od pozostałych dwóch odmian stosunku jednostki do pracy: instrumentali-
zmu naturalnego i instrumentalizmu „wymuszonego”. Instrumentalizm natu-
ralny generowany był głównie przez skojarzenie takich cech pracowniczych 
jak niski poziom wykształcenia i kwalifikacji oraz wykonywanie uciążliwej, 
brudnej a zarazem monotonnej pracy. Instrumentalizm „wymuszony” czy – 
mówiąc inaczej – instrumentalny stosunek do pracy, kształtowany był przede 
wszystkim przez wiele czynników spatologizowanego systemu pracy, prowa-
dzącego, jak to również wynikało z moich badań prowadzonych w drugiej 

33 Ibidem, s. 16.
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połowie lat 80. XX wieku34, do wyraźnego poczucia deprywacji czy określo-
nych postaci entropii społecznej. Pracownicy, zwłaszcza wielkoprzemysłowa 
klasa robotnicza, stale bowiem doświadczali dysonansu motywacyjnego w sy-
tuacji pracy. Z jednej bowiem strony, na poziomie zabiegów propagandowych, 
podkreślano znaczenie i wartość pracy, z drugiej zaś nie stwarzano warunków 
ku temu, aby ta zmasowana mobilizacja społeczna wokół pracy i efektywno-
ściowo-sprawnościowych treści miała szansę na realizację na poziomie pań-
stwowych podmiotów gospodarczych. Co więcej, odwołując się do wyników 
badań prowadzonych i zaprezentowanych przeze mnie35, a dotyczących obec-
ności wątków związanych z pracą w propagandowych przekazach prasowych 
(„Trybuna Ludu”) z lat 1970–1982, można było stwierdzić, że koncentracja 
na efektywnościowo-sprawnościowych treściach pracy pozostawała nie tylko 
w rażącej sprzeczności z możliwościami ich realizacji, ale także treści odwo-
łujące się do samorealizacyjnych, humanistycznych i kreacyjnych możliwości 
tkwiących w pracy były obecne zdecydowanie rzadziej i miały bardzo ogólni-
kowy, hasłowy charakter – praca przedstawiana była głównie jako sposób na 
realizację nowoczesnego patriotyzmu czy przejaw jedności moralno-politycz-
nej społeczeństwa polskiego.

Proponując zatem wykorzystanie stosowanego wcześniej podejścia do anali-
zy przemian etosu pracy okresu gospodarki socjalistycznej, opartego na pojęciu 
kontrideologii pracy, do analizy, diagnozy i interpretacji współczesnego etosu 
pracy w Polsce, można będzie lepiej uchwycić zarówno ciągłość, jak i zmianę 
czynników wpływających na treść etosu pracy polskich pracowników funk-
cjonujących w ramach liberalnej, rynkowej logiki gospodarowania. Co wię-
cej, już obecnie, posługując się pojęciem kontrideologii pracy, możemy stwier-
dzić, że tak jak w okresie przedtransformacyjnym wyłonił się instrumentalizm 
wymuszony rozwiązaniami dotyczącymi rynku pracy i systemu pracy, apliko-
wanymi na poziomie podmiotów gospodarczych, tak obecnie zasadne wydaje 
się wskazywanie występowania „wymuszonej” autoteliczności postaw wobec 

34 D. Walczak-Duraj, Ideologiczne i instytucjonalne uwarunkowania ethosu pracy klasy robotniczej, 
„Acta Universitatis Lodziensis” 1988.
35 Ibidem, s. 92–250.
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pracy (również zatrudnienia), werbalizowanej w badaniach socjologicznych, 
zwłaszcza w badaniach sondażowych. Ten często wymuszony przez rynkowe 
rozwiązania, autoteliczny stosunek wobec pracy jako takiej może mieć jednak 
tylko charakter czysto obronny czy autokreacyjny, słabo powiązany ze zinter-
nalizowaną wartością pracy. Jednocześnie jednak mimo zmiany logiki gospo-
darowania nadal obserwować można przejawy „wymuszanej” instrumentali-
zacji postaw wobec pracy, wywołane jednak zespołem innych czynników, na 
które starałam się zwrócić uwagę w niniejszym opracowaniu. Czynniki te są 
zazwyczaj zapośredniczonym skutkiem procesu uspołeczniania z jednej stro-
ny ryzyka i strat, z drugiej zaś – prywatyzowania korzyści. Procesy te dodatko-
wo idą w parze z apropriacją szans życiowych wielu kategorii społeczno-zawo-
dowych. Aby jednak te intuicje badawcze mogły znaleźć swoje potwierdzenie 
empiryczne, konieczne jest wypracowanie nowego paradygmatu w obrębie so-
cjologii gospodarki. Być może wtedy socjologowie zajmujący się gospodarką 
w paradygmacie nowej socjologii gospodarki36 wyjdą poza ogólne tezy o bra-
ku etosu pracy w Polsce, jego kryzysie lub o jego pełnej artefaktualności czy 
wręcz nieadekwatności analitycznej.

Podsumowanie

Przedstawione wyżej rozważania o przechodzeniu od grupowego do zin-
dywidualizowanego i rozproszonego etosu pracy stanowią, jak się wydaje, uza-
sadnioną przesłankę do tego, aby raczej koncentrować się na procesach, zja-
wiskach i mechanizmach generujących różne formy kontrideologii pracy niż 
tylko na identyfikowaniu nowych odsłon rozproszonego i indywidualizują-
cego się etosu pracy. Przesłanka ta może być wzmocniona zwłaszcza wtedy, 
gdy odwołamy się nie tylko do wyraźnych skutków ideologii konsumeryzmu, 
pozostającej w opozycji do ideologii pracy, ale także do poszukiwania przez 

36 Zob. m.in.: M. Granovetter, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, 
„American Journal of Sociology” 1985, nr 91; V.A. Zelizer, Making multiple monies, [in:] Explorations 
in economic sociology, New York 1993; R. Swedberg, Principles of Economic Sociology, Princeton 2003; 
A. Maurer, Socjologiczne spojrzenie na współczesną gospodarkę, tłum. T. Olszewska, K. Grzesiuk, [w:] 
Gospodarka społecznie zakorzeniona. Wybrane problemy z socjologii gospodarki, red. S. Fel, Lublin 2013.
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jednostki innych niż praca możliwości samorealizacyjnych. Problem polega 
jednak na tym, że dla wielu jednostek i grup społecznych inne możliwości sa-
morealizacji niż przez pracę są albo niedostępne, albo społecznie niewypraco-
wane. Od kilkudziesięciu już lat trwa w zachodnim świecie dyskusja na temat 
tego, jakie mogą być te inne niż praca obszary ludzkiej aktywności, które mo-
głyby stanowić zarówno źródło generowania różnych atrybutów społecznego 
znaczenia jednostki, jak i źródło zaspokajania jej potrzeb samorealizacyjnych. 
Sytuacja utrzymywania się na wielu rynkach pracy wysokiej stopy bezrobo-
cia i wśród wysokokwalifikowanych byłych pracowników, i wśród wykształco-
nej młodzieży kończącej studia, oraz towarzyszące tej sytuacji stałe poczucie 
niepewności, wymuszają często wręcz kompulsywną potrzebę doświadczania 
pracy, która zaczyna urastać do rangi jednej z naczelnych wartości życiowych.

Zgeneralizowanym wskaźnikiem złożonych procesów składających się na 
zjawisko kontrideologii pracy jest m.in. obniżenie standardów etycznych wśród 
wykonawców wielu zawodów, w tym zawodów zaufania społecznego, funkcjo-
nujących w szeroko pojętej sferze usług, m.in. w służbie zdrowia i edukacji. 
Pojawia się więc podstawowe pytanie o to, czy w niektórych obszarach gospo-
darki rynkowej zamiast dominującego urynkowienia pracy moglibyśmy pró-
bować ten rynek uspołecznić. Jak dotąd bowiem mamy przede wszystkim do 
czynienia ze wspomnianą tendencją do prywatyzowania zysku oraz uspołecz-
niania ryzyka i strat. Niekorzystny proces urynkowienia pracy w sferze takich 
usług publicznych jak służba zdrowia, oświata czy szkolnictwo wyższe prowa-
dzi m.in. do obniżania się jakości usług, ograniczania dostępności czy pogar-
szania się warunków pracy. Logika urynkowienia pracy w wyżej wymienionych 
obszarach tak specyficznych usług stawia w wyraźnej opozycji paradygmat do-
brych usług i paradygmat zysku37.

Ostatni kryzys gospodarczy nie tylko pogłębił niekorzystne tendencje i pro-
cesy w sferze pracy i stosunków pracy, ale także skłonił zarówno świat nauki, 
jak i władzę polityczną w społeczeństwach demokratycznych do redefiniowania 
dotychczasowych podejść do pracy w gospodarce rynkowej, zakorzenionych 

37 Szerzej – zob. D. Walczak-Duraj, Społeczne i moralne konsekwencje urynkowienia pracy w Polsce. 
Przykład szkolnictwa wyższego i służby zdrowia, [w:] Społeczne wymiary pracy w późnym kapitalizmie, 
red. E. Kolasińska, A. Mroziewicz, J. Róg-Ilnicka, „Humanizacja Pracy” 2015, nr 3(281), s. 17–33.
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w logice neoliberalnej. Należy jednak pamiętać o tym, że logika ta, rozpa-
trywana w ujęciu złożonych procesów i zjawisk współczesnego świata, skła-
nia również do rozważań nad koniecznością zastosowania nowego podej-
ścia do całościowej analizy elementarnego podmiotu gospodarowania, jakim 
jest przedsiębiorstwo, i do treści humanizujących pracę oraz stosunki pracy. 
Konieczność tę można również uzasadnić, odwołując się od istotnych zmian, 
jakie zaszły w sposobie myślenia i działania współczesnego człowieka, w któ-
rych coraz wyraźniej zaznacza się prymat hermeneutyki na poznaniem i cha-
osu nad porządkiem. Dodatkowym argumentem na rzecz tezy o wyłanianiu się 
nowych mechanizmów generujących postawy pracownicze noszące znamiona 
kontrideologii pracy („wymuszona” autoteliczność lub „wymuszony” instru-
mentalizm postaw wobec pracy) jest sytuacja tak powszechnie już analizowa-
nego prekariatu jako specyficznej i potencjalnie niebezpiecznej klasy społecz-
nej38, która nieustannie doświadcza poczucia zawieszenia społecznego i braku 
gwarancji dotyczących siedmiu istotnych obszarów: rynku pracy, czyli odpo-
wiednich możliwości pracy, zatrudnienia, czyli odpowiedniej ochrony przed 
zwolnieniem, pracy jako takiej, czyli pewności jej wykonywania i realizacji 
obowiązków z niej wynikających, bezpieczeństwa w pracy, związanego z sze-
roko pojętą ochroną zdrowia pracownika, reprodukcji umiejętności, czyli za-
pewnienia nauki zawodu, stażu, szkoleń, właściwego wykorzystania nabytych 
umiejętności w pracy, dochodu dopasowanego do wykonywanej pracy i sta-
łego wynagrodzenia oraz właściwej reprezentacji, czyli przedstawicielstwa in-
teresów pracowniczych.
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Od skupinového po individualizovaný a rozptýlený pracovní étos 

S h r n u t í

Předmětem úvah obsažených v příspěvku je snaha ukázat a interpretovat jevy a me-
chanismy, které ovlivňují dva procesy v oblasti současných pracovních poměrů. Za prvé, 
proces opouštění skupinového pracovního étosu směrem k individualizovanému, a tím 
i rozptýlenému étosu. Za druhé, důsledky tohoto procesu, jak v morálním prostoru prá-
ce, tak i v zaměstnaneckých vztazích i pracovních poměrech, odcházejících od kdysi 
dosti samozřejmých etických kontextů, které oproti dnešku dříve nebylo nutné stano-
vovat v podobě oficiálních, paraprávních dokumentů, které tvoří široce pojaté etické 
programy (např. etické kodexy či etický audit). 

Zaměstnanci, zejména ti vysoce kvalifikovaní, práci stále častěji začínají vnímat ze-
jména z pohledu podmětného, nikoliv vztahového. Proto lze současně chápanou kari-
éru chápat i v kategorii ”kariéry bez ohraničení” (boundaryless carer), k jejíž realizaci 
již organizační afiliace nemají až tak zásadní význam. Znatelné jsou pomalu i příznaky 
jisté kontraideologie práce a snaha jedince najít v ideologii konzumerismu jiné mož-
ností na seberealizaci než prostřednictvím práce.
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