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Abstract 
The article introduces the criticism of the Polish version of “philosophy of life” (Lebensphilopsohie) 
developed by Stanisław Brzozowski and further developed by Bogdan Suchodolski. Being the 
most distinguished Polish representative of “new humanism”, Suchodolski criticises in two 
dimensions the philosophy of life developed by Brzozowski, his tendency to reshape man on 
behalf of the ideal of power and to impose on people, on behalf of the same ideal, the will of 
organised groups. Suchodolski confronts these ideals by referring to the tradition of the human 
being who distances themselves from the fascination of power in favour of moderation and inner 
harmony as well as the ideal of humanity, striving for the harmonious and sustainable 
development of the contemporary civilisation. 
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Streszczenie 
Artykuł przedstawia problem krytyki polskiej wersji „filozofii życia” (Lebensphilopsohie) rozwijanej 
przez Stanisława Brzozowskiego dokonanej przez Bogdana Suchodolskiego. Suchodolski będący 
na polskim gruncie najwybitniejszym przedstawicielem nurtu „nowego humanizmu” dokonuje 
krytyki „filozofii życia” rozwijanej przez Brzozowskiego w dwu wymiarach, jej tendencji do 
przetwarzania człowieka w imię ideału mocy i narzucania w imię tegoż ideału woli 

                                                
  Prezentowany tekst został wygłoszony na konferencji Niepokorni – rekonstrukcje, konteksty, inspiracje. Polska radykalna 
filozofia społeczna przełomu XIX i XX w., która odbyła się w Łodzi w dniach 24–25 maja 2013 r., i dotychczas nie był 
publikowany. 
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zorganizowanych grup ogółowi. Suchodolski przeciwstawia tym ideałom nawiązanie do tradycji 
człowieka dystansującego się od fascynacji mocą w imię ideałów umiaru i wewnętrznej harmonii 
oraz ideał ludzkości dążącej do nadania rozwojowi współczesnej cywilizacji harmonijnego 
zrównoważonego charakteru. 
 
Słowa kluczowe: Stanisław Brzozowski, Bogdan Suchodolski, Lebensphilosophie, nowy 
humanizm, alterglobalizm 
 
 
 
1. UWAGI WSTĘPNE 

 

Przedmiotem niniejszych rozważań jest kwestia wyznaczania miejsca w historii polskiej myśli 

filozoficznej i społecznej formacji określanej jako „niepokorni”. Próba taka zostaje 

przeprowadzona przez wskazanie momentu, w którym dorobek „niepokornych” staje się 

punktem wyjścia do prezentacji stanowiska, które uznać można za przekraczające go i ukazujące 

ograniczenia dezaktualizujące w perspektywie określanej przez Stanisława Brzozowskiego 

„filozofią dojrzałości dziejowej”. Chociaż z perspektywy późniejszej historii przekroczenia owego 

nie można uznać za ostateczne, to jednak wyznacza ono horyzont wartości i diagnoz 

teoretycznych, aktualnych i zasługujących na dyskusję także dzisiaj. 

 Momentem takim okazała się ogłoszona w 1933 roku monografia Stanisław Brzozowski. 

Rozwój ideologii (Suchodolski, 1933) pióra młodego i zdobywającego dynamicznie wzrastającą 

popularność intelektualisty i badacza obszaru humanistyki Bogdana Suchodolskiego (1903–1992).  

 Rozważania niniejsze stanowią świadomą próbę przekroczenia czysto historycznego 

spojrzenia i uchwycenia „dziejowości” jako istotnego wymiaru historii polskiej filozofii. Dlatego 

analizując pracę Suchodolskiego, staram się wziąć w nawias wszystkie okoliczności, które 

zaciemniają obraz wybranego problemu, i włączyć go w inne historie.  Musi być tak jak bylo 

pierwotnie , że to zupełnie zmienia sens: Dlatego analizując pracę Suchodolskiego, staram się 

wziąć w nawias wszystkie okoliczności, które zaciemniają obraz wybranego problemu włączając 

go w inne historie. Mam na myśli to, że coś jest zaciemnione dlatego, że łączy się z różnymi 

innymi historiami niż opowiadana, dlatego te inne eliminuję. 

 Marginalne znaczenie ma z tej perspektywy to, że koncepcja stosunku do Brzozowskiego 

ostatecznie dojrzewa w trakcie pisania książki, a jej pełne sformułowanie pada dopiero w 

odpowiedzi na krytykę Manfreda Kridla1, gdy przyparty do muru autor wygłasza zdanie, które 

staje się dla mnie punktem wyjścia odczytania dzieła:  

                                                
1 Jak stwierdza ten wybitny historyk literatury i jeden z czołowych „brzozowszczyków” dwudziestolecia: „Pan 
Suchodolski uważa, że Brzozowski, jeżeli chodzi o istotę jego »doktryny«, dziś już nie może dopomóc ludziom w 
przezwyciężaniu chaosu i barbarzyństwa, grożących zalewem kulturze, gdyż »dziś najgłębszym dla nas zagadnieniem 
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W rzeczywistości zaś poświęciłem sprawie krytyki Brzozowskiego bardzo wiele miejsca w swej 
książce i usiłowałem ją oprzeć nie tylko na długich rozmyślaniach i badaniach własnych, ale 
również ugruntować i rozwinąć na pewnych podstawach powszechnych, a mianowicie na 
zasadach współczesnego humanizmu, to jest światopoglądu, który posiada dziś już wielką 
literaturę naukową i który szczególnie w pismach I. Babbitta i H. de Mana stanowi w moim 
mniemaniu najoryginalniejszy i najtrwalszy dorobek umysłowy naszej epoki (Suchodolski, 1935,  s. 
54). 

 
                
 Poza obszarem mojej uwagi znajduje się również historyczna recepcja dzieła, które 

niezależnie od licznych krytycznych uwag dotyczących oceny myśli Brzozowskiego spotkało się z 

dużym zainteresowaniem jako pierwsza kompleksowa, naukowa monografia jego twórczości w 

polskiej literaturze przedmiotu (Stępień, 1976; Truchlińska, 2001; Ciążela, 2005). 

 W centrum uwagi znajduje się natomiast to, że Suchodolski staje się najważniejszą postacią 

dwudziestowiecznego humanizmu w Polsce. Jego humanizm prezentował niewątpliwie 

najbardziej płodny nurt tej refleksji.Odnosi się do dwudziestowiecznego humanizmu Podejmując 

krytykę cywilizacji współczesnej, rozwijał koncepcję alternatywnej cywilizacji humanistycznej 

zapowiadającej dzisiejszy alterglobalizm.  

 Jednocześnie należy zauważyć, że niezależnie od wpływu dyskusji wywołanych przez 

Suchodolskiego lata 30. rozpoczynają okres peryferyzacji oddziaływania Brzozowskiego na polską 

myśl filozoficzną. Jego apogeum przypada na lata powojenne. 

 Sytuacja odwraca się radykalnie w nowym tysiącleciu. Zanikowi pamięci o Suchodolskim 

towarzyszy gwałtowny renesans myśli Brzozowskiego, który zdaje się brać na swoim krytyku 

historyczny rewanż. Aby spróbować zinterpretować ten proces, trzeba mu się jednak przyjrzeć. 

 

2. NIEPOKORNI, A WIĘC KTO? 

 

Najpopularniejsza obecnie formuła określająca duchową formację, której najbardziej wyrazistym 

przedstawicielem był Brzozowski, formuła „niepokornych” jest o tyle niedoskonała, że uwikłana 

w kontekst swojej proklamacji – w sprzeciw wobec dominujących bezwzględnie w polskiej 

polityce po II wojnie światowej opcji wychodzących od uznania powojennego ładu 

geopolitycznego za oczywisty. Rodowody niepokornych Bohdana Cywińskiego (Cywiński, 1971) to 

źródło, z którego się wywodzi i okazuje być przewrotną kontynuacją politycznej analogii, którą 

                                                                                                                                                   
życia i myśli jest: jaka może i powinna być podstawa ludzkiego współżycia«, aktualność przyznaje tylko bardziej 
ubocznym wątkom ideowym jego dzieła. Ale ani jednego, ani drugiego swego stwierdzenia nie udowodnił. Co się zaś 
tyczy owego »najgłębszego« zagadnienia współczesności, sądzę, że łączy się ono ściśle z tymi problematami, z 
którymi zmagał się Brzozowski, a mianowicie: czym ma być człowiek nowoczesny, jaką miarą ma być mierzony, jak 
może się ostać w walce z »żywiołem« poza sobą i w sobie, a tym samym na jakich podstawach ludzkość może w 
ogóle istnieć, a ludzie współżyć ze sobą”. (Kridl, 1934, 5; Stępień, 1976). 
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po II wojnie światowej spopularyzowali tak zwani realiści cudzysłów przywrócić odwołujący się 

do polityki lojalistów w epoce popowstaniowej w takich dziełach, jak Margrabia Wielopolski 

Ksawerego Pruszyńskiego (Pruszyński, 1946) czy Dzieje głupoty w Polsce Aleksandra Bocheńskiego 

(Bocheński, 1947).  

 Analogia, jak pokazała historia, okazała się wyjątkowo trafna. Opozycja antysystemowa 

powtórzyła niemal dokładnie drogę niepokornych, a tym samym uwiarygodniła również znane 

powiedzenie o powtarzaniu historii. Problemem jest tutaj to, że „niepokorni” mający wyrażać 

bunt przeciwko „pokorze” lojalistów – „realistów”, są jednak sami w sobie czymś więcej niż 

politycznymi nonkonformistami mogącymi stanowić natchnienie dla opozycji antysystemowej  lat 

70. XX wieku.  

 Metafora „niepokornych” jest o tyle wygodna, że niedookreślona, gdyż polski radykalizm 

obejmowany tym mianem eksplodował w różnych kierunkach ideowych i politycznych, których 

spectrum obejmowało najprzeróżniejsze opcje i skrajności. Niedookreślenie staje się 

problematyczne, gdy uświadamiamy sobie, że zróżnicowanie polityczne i ideowe przesłania 

bardzo daleko idącą wspólnotę przesłanek filozoficznych ruchu. Obejmuje on nurt, który określić 

można jako antypozytywistyczny zarówno w sensie związków polskiego pozytywizmu z polityką 

lojalizmu i realizmu, jak i w sensie intelektualnym i filozoficznym polskiego wkładu w myśl 

przełomu antypozytywistycznego. 

  Ten aspekt tożsamości niepokornych najlepiej, jak należy zauważyć, ujął jeden z ostatnich 

„nieprzejednanych” – epigon idei powstaniowej Adam Asnyk. Duch swoiście straceńczego uporu 

przenikający całą jego twórczość najdobitniej wyraża formuła ze znanej satyry na pozytywizm 

krakowski Historyczna nowa szkoła. Mówi ona, że konserwatywny metodologiczny pozytywizm 

szkoły krakowskiej wyraża dążenie: „by zgiąć bytu żądzę dziką przed dziejowych praw logiką” 

(Ciążela, 2010, s. 23–24) . 

 Konfrontacja „bytu żądzy dzikiej” z „dziejowych praw logiką” wyraża najlepiej, co należy 

podkreślić, sens myślenia „niepokornych”, wpisując ich niejako mimochodem, ale wyjątkowo 

trafnie, w antypozytywistyczny bunt w myśli europejskiej przeciwko zamknięciu historii w 

przewidywalne schematy, otwierający nowe horyzonty myślenia o świecie jako nieobliczalnej, 

nieprzewidywalnej, groźnej, ale i fascynującej całości. 

 Tak rozumiane idee „niepokornych” przykuwają uwagę ze względu na swój organiczny 

związek z buntem przeciwko pozytywizmowi i scjentyzmowi – filozofią twórczości i życia 

symbolizowanych przez Diltheya, Nietzschego, Bergsona, Sorela, Jamesa. „Niepokorni” 

przyciągają uwagę jako polscy uczestnicy tego ruchu i jego współtwórcy. Prowokują do stawiania 

pytań, czy ich dorobek nie jest zapoznanym – ze względu na peryferyjność polskiej kultury – 
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cennym wkładem w to dziedzictwo, zasługującym na miejsce znacznie bardziej widoczne niż 

zajmowane dotychczas. 

 Pytania te stawiane są najczęściej w kontekście oceny myśli Brzozowskiego postrzeganego 

jako sztandarowa postać całej formacji. Również dlatego, że odzwierciedlał owego ducha 

nieprzewidywalności. W jego drodze życiowej ujawniła się najpełniej owa specyficzna ideowa i 

polityczna ambiwalencja, która jest najbardziej znaczącą, a jednocześnie najbardziej niepokojącą 

cechą radykalizmu przełomu wieków. Brzozowski zdążył w swym krótkim życiu być lewicowcem 

i prawicowcem, kantystą, nietzscheanistą, marksistą, nacjonalistą i katolikiem. Inspirował, a 

czasem do dziś inspiruje, radykalną lewicę oraz radykalną prawicę, socjalistów, 

anarchosyndykalistów, nacjonalistów, państwowców – piłsudczyków i katolików (Bielik-Robson 

et al., 2011; Urbanowski, 2012). Inspirował, ale i niepokoił, a czasem chyba nawet przerażał.  

 Trudno bowiem nie zauważyć, że z perspektywy późniejszych wydarzeń myśl przełomu 

XIX i XX wieku nabrała charakteru prologu do wydarzeń późniejszych, stając się w oczach wielu 

obserwatorów tym, czym Oświecenie stało się dla rewolucji francuskiej. Apologia woli, 

przemocy, żywiołu i brutalnej siły zdawała się zapowiadać nadciągającą katastrofę dziejową. Nie 

podejmując, żywych do dzisiaj, kontrowersji w tych kwestiach, należy pamiętać, że takie ich 

traktowanie było i pozostaje bardzo ważnym elementem samookreślania się wobec tego 

dziedzictwa.  

 Chociaż należy też zauważyć, że oceny te stają się wraz z upływem czasu coraz mniej 

zrozumiałe. Dramat I wojny i związane za nią traumatyczne przeżycia2 poszły w zapomnienie. 

Późniejszą historię doskonale tłumaczy ideologiczna formuła dwóch „totalitaryzmów”, przed 

którymi chroni nas spiżowa tarcza „liberalizmu”. Atmosfera stabilizacji i „powrotu” praw historii 

odradzająca się po II wojnie światowej i trwająca do dziś3 wyzwala raczej sympatię, a czasem 

fascynację dokonaniami przełomu antypozytywistycznego jako tego, co już raz „wstrząsnęło 

światem” (Reed, 1934), niż budzi obawy.  
   

3. PUNKT WYJŚCIA BOGDANA SUCHODOLSKIEGO 

 
Rozprawa habilitacyjna Bogdana Suchodolskiego o „ideologii” Stanisława Brzozowskiego 

przyjęta została w 1932 roku na Uniwersytecie Warszawskim i ogłoszona drukiem w roku 

                                                
2 Na pamięć zasługuje manifest Józefa Kretza-Mirskiego U progu nowej ery. Rzecz o wojnie, kulturze i wychowaniu 
ogłoszony we Lwowie w 1919 r.Ukazuje on, że także przed Auschwitz niektórzy potrafili dostrzec, iż „kultura 
europejska jest śmietniskiem”(Kretz-Mirski, 1919; Adorno, 1986, 314). 
3 Trudno moim zdaniem traktować długo oczekiwany i spełniający wszelkie wymogi realizacji koniecznych 
prawidłowości dziejowych upadek bloku wschodniego jako coś zaskakującego i ujawniającego twórczą 
nieobliczalność i nieprzewidywalność historii. Raczej ujawnia on jej beznadziejny wręcz brak oryginalności, 
wzmagając poczucie braku alternatyw i nieprzewidywalnych możliwości.   
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następnym. Autor podejmuje w opracowaniu próbę samookreślenia się wobec Brzozowskiego 

przez postawienie pytania o aktualność jego propozycji intelektualnych dla młodego 

powojennego pokolenia niepodległej Rzeczypospolitej. 

 Prowadząc badania nad Brzozowskim, niespełna trzydziestoletni (urodzony w 27 grudnia 

1903 roku) Bogdan Suchodolski posiada już znaczące doświadczenia intelektualne. Jest też 

bogatszy o dwa doświadczenia dziejowe, które tworzą zasadniczy kontekst jego myślenia – I 

wojnę światową i wielki kryzys z 1929 roku, w czasie którego powstaje omawiane opracowanie. 

 Oba te doświadczenia wyznaczają zasadnicze kierunki jego poszukiwań. Aby uzmysłowić 

sobie, z czym mamy do czynienia, warto przytoczyć początkowy fragment rozważań z 

opublikowanego w 1923 roku (pierwszego opatrzonego własnym nazwiskiem przez 

dziewiętnastoletniego autora) tekstu pod nieco zagadkowym tytułem Pokrewieństwo poglądów 

Cieszkowskiego, Trentowskiego i Euckena poświęconego przyszłości religii w świecie dotkniętym 

wojennym doświadczeniem: 

 

Uważa się powszechnie za fakt niezaprzeczony, iż wojna obniża ogólny poziom życia etycznego, 
również jednak stwierdzić można, iż jednym z rozlicznych skutków wojny jest i – wobec ogólnej 
depresji i demoralizacji – być musi silna reakcja, właśnie etycznej natury. Im bardziej odległa 
okazuje się rzeczywistość od ideału, tym silniejsza musi być wola zrealizowania go. Wojna 
współczesna niewątpliwie w całej grozie odsłoniła zagadnienie wartości życia, wartości i sensu 
kultury i wskazała znowu na odwieczne zagadnienie życia religijnego, a w związku z nim etyczno-
społecznego. Powojenny stan duszy ludzkiej określić by można jako wytrwałe i pracowite,  niekiedy 
– a być może często – tragiczne dążenie do rozwiązania wysuniętych zagadnień, do odpowiedzi na 
dręczące – dziś bardziej niż kiedykolwiek – pytania i wątpliwości, dążenie, jakby się wyraził  
Avenarius, do deproblematyzacji (Suchodolski, 1923, s. 210). 

  
 

Chociaż w przytoczonej deklaracji pobrzmiewa nuta swoistego optymizmu związanego z wiarą w 

żywiołową korektę naruszonego ładu, a dialektyczne koncepcje przywołanych w tytule myślicieli 

zdają się ten optymizm potwierdzać, to zarówno logika późniejszego wywodu, jak i późniejszych 

przemyśleń coraz wyraźniej go podważają, popychając młodego autora ku pytaniu o znaczenie 

świadomych wyborów i decyzji wobec żywiołowych procesów rozwoju.  

 Decydujące znaczenie na kształtowanie się poglądów młodego Suchodolskiego wywiera 

Georg Simmel, którego teksty o „tragedii kultury” uświadamiają mu naturę żywiołowego rozwoju 

kultury4 stającej się dla niemieckiego socjologa, co podkreśla Znaniecki, praktycznie synonimem 

życia społecznego. Prowadzą też one młodego myśliciela, już w latach 20., do przyswojenia sobie 

                                                
4 Inspirację simmlowską najbardziej bezpośrednio ukazuje tekst O kulturze (Suchodolski, 1929), który włączony 
zostaje następnie do pracy Uspołecznienie kultury (Suchodolski, 1937) pod nowym, ale bardzo wymownym tytułem 
Życie kultury.  
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simmlowskiej formuły wyobcowania stanowiącej od tej pory jego ulubione narzędzie analizy 

procesów rozwoju kultury. 

 Fascynacja żywiołowym rozwojem nie oznaczała jednak w przypadku Suchodolskiego jego 

akceptacji. Uznanie dokonań „filozofów życia” jako analityków współczesności wielokrotnie 

pojawiające się na kartach rozpraw Suchodolskiego nie oznacza aprobaty ich uznania prymatu 

życia. Wręcz przeciwnie, wyznacza rytm gorączkowych poszukiwań sojuszników pozwalających 

przekroczyć ten horyzont. Takimi sojusznikami dla budowania podstaw teoretycznych, dla 

zdystansowania się wobec niszczycielskiej dynamiki „życia” stają się wielcy moraliści podejmujący 

hasła humanizmu. Najważniejszymi z nich okazują się Stefan Żeromski (Suchodolski, 1929) ze 

swoim bezkompromisowym humanitaryzmem i wielokrotnie powtarzaną przez Suchodolskiego 

maksymą „Człowiek jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno, choćby się nie 

umiało powiedzieć, dlaczego jej krzywdzić nie wolno” (Ciążela 2010, s. 341) oraz amerykański 

myśliciel i krytyk literacki Irving Babbitt. Szczególne znaczenie na rozwój myśli Suchodolskiego 

miał ten ostatni, chociaż w polskiej kulturze poza jego twórczością praktycznie nie zaistniał. 

 Babbitt był erudytą i eklektykiem, którego poglądy w oryginalny i osobisty sposób 

nawiązywały do idei renesansowego humanizmu i jego krytyki kultury, ukazując mocne strony 

związanego z nimi moralizmu. Nawiązania do augustiańsko-pascaliańskiej triady rządz: libido 

sciendi, libido sentiendi, libido dominandi, jako gotowych zniewolić człowieka w każdym czasie i 

obszarze życia w perspektywie umiaru i racjonalnego dystansu otwiera drogę budowania filozofii 

nawiązującej dialog między wielką przeszłością humanistycznej refleksji a jej teraźniejszością i 

wyzwaniami przyszłości (Ciążela, 2005, s. 74–46). 

 Gdy jednak mówimy o Suchodolskim i Babbitcie, nie sposób nie zauważyć, że fascynacja 

nie jest bezwarunkowa. Ten pierwszy pozostaje dzieckiem swojej epoki, a swój humanizm stara 

się odnieść bezpośrednio do dokonujących się przemian. By się o tym przekonać, wystarczy 

sięgnąć do będącej dziełem jego pióra recenzji podręcznika należącej do czołowych pedagogów 

sanacyjnego „wychowania państwowego” Hanny Pohoskiej z 1931 roku, w którym realia 

wielkiego kryzysu stają się oczywistym punktem odniesienia dla przedstawianych opinii: 

    

Obywatel dzisiejszy nie jest człowiekiem, wchodzącym w jakiś bezpośredni i bezwymiarowy stosunek 
z Polską; on żyje gdzieś w określonej przestrzeni i zajmuje jakąś placówkę; jest rolnikiem, który 
boryka się z kryzysem agrarnym, jest robotnikiem fabryki, redukującej czas pracy, jest bezrobotnym 
i umierającym z głodu, jest przemysłowcem, którego przedsiębiorstwo się chwieje, jest 
rzemieślnikiem, nie mogącym wytrzymać konkurencji z produkcją maszynową, jest mieszkańcem 
wsi przerzuconym do miasta i tracącym oparcie duchowe, jest samotnym i uwolnionym z więzów 
wszelakich człowiekiem, poszukującym wewnętrznego pionu, jest członkiem zrzeszeń i organizacji, 
współmieszkańcem miasta, osady i wsi, wszędzie tu w walce, zmaganiach i pracy rozstrzyga się 
przyszłość Polski i świata, wszędzie tu potrzeba wskazań, pouczeń i uświadomień obywatelskich. 
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Nauka obywatelska musi wnikać we wszystkie te zakątki życia. Tej nauki ani nie daje książka p. 
Pohoskiej, ani do niej nie nawołuje (Suchodolski, 1931, s. 436). 

 
 
 
4. KRYTYKA BRZOZOWSKIEGO W ROZPRAWIE SUCHODOLSKIEGO 
 

Krytyka podręcznika Pohoskiej powstała w okresie finalizowania prac nad rozprawą o 

Brzozowskim wyraźnie wskazuje kierunek refleksji Suchodolskiego. Jest to krytyka w duchu 

renesansowych humanistów rozprawiających się z myślą scholastyczną przez odwołanie się do 

praktyki życiowej stającej się miernikiem teorii i stanowiącej punkt wyjścia ku krytyce jej założeń. 

Podejście to stanowi źródło wielu nieporozumień w recepcji książki, jako że Brzozowski 

swoim filozoficznym nastawieniem zdaje się wyznaczać pole dyskusji nad swoim dorobkiem. 

Suchodolski nie przyjmuje tego dyktatu. Wręcz przeciwnie, zderza pole Brzozowskiego z 

własnym: 

 

Wprawdzie niewątpliwą słuszność ma Brzozowski, głosząc, iż więź, łącząca jednostkę ze 
zbiorowością, z narodem, jest głębsza niż rozum i świadoma wola – ale w chwili, gdy z tych 
głębin wychodzimy na światło dnia, na powierzchnię konkretnego życia, powstają możliwości i 
obowiązki zgoła nowe. Wśród skomplikowanych stosunków społeczno-gospodarczych i 
kulturalnych nie wystarcza szczycić się uczuciową więzią i głębszym niż rozum instynktem 
(Suchodolski, 1933, s. 199).  

 
Problem polega na tym, że zdaniem Suchodolskiego stanowiące królestwo Brzozowskiego 

obszary „głębsze niż rozum i świadoma wola” oceniane być winny właśnie z perspektywy 

„światła dnia”. Brzozowski zostaje przez Suchodolskiego odczytany jako zwolennik filozofii życia 

manifestującej się w aprobacie jego irracjonalnej natury, ujawniającej się w relacjach między 

kulturą a światem pozaludzkim. To ona właśnie organizuje kulturę. Jej trwała obecność nadaje 

jedność myśli Brzozowskiego w kolejnych fazach rozwoju, niezależnie od tego, czy człowiek 

walczy z pozaludzkim światem, czy zdobywa się na zaufanie do niego i poczucie organicznej z 

nim jedności.  

Filozofia bezwzględnego indywidualizmu, filozofia pracy, filozofia narodu, a w końcu 

religijny mistycyzm są zdaniem Suchodolskiego wariantami rozwiązania tego samego problemu, 

który świat ludzki określa poprzez relację ze światem pozaludzkim, światem rzeczy samych w 

sobie, ze światem niepoznawalnego, światem poza nami, prowadząc do bezwzględnego 

podporządkowania tej relacji całego świata stosunków międzyludzkich, tracących z tego punktu 

widzenia wszelką autonomię i swoistość. Tutaj tkwi jego zdaniem zasadnicza słabość myśli 

Stanisława Brzozowskiego niedostrzegająca jako samodzielnych zagadnień indywidualnego, jak i 
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społecznego wymiaru ludzkiej egzystencji, oraz konieczności funkcjonowania wartości 

porządkujących relacje międzyludzkie jako samoistnego celu kształtowania kultury. 

Zagadnieniem, które budzi szczególne zainteresowanie Suchodolskiego, jest filozofia 

pracy Brzozowskiego, jako że jest to jego zdaniem węzłowe zagadnienie kultury współczesnej. 

Praca dla Brzozowskiego jest sposobem zmagania się człowieka z nieludzkim światem i jako 

czynnik określający ludzką kondycję staje się miernikiem ludzkiej kultury, siły ludzkości w walce z 

obojętnym światem. 

Filozofię tę Bogdan Suchodolski w sposób bezwzględny i konsekwentny krytykuje, 

zwracając uwagę, że koncentracja na pracy i walce z przyrodą odwraca uwagę od wartości 

ludzkich, a podporządkowując całe życie tej walce, niewoli samego człowieka. Podmiotem 

domyślnym jest tutaj "filozofia pracy" Stanisława Brzozowskiego. Praca nie może być celem 

samym w sobie i jedynym miernikiem ludzkiej kultury. Wręcz przeciwnie, może być ona źródłem 

zniewolenia i upadku człowieka, czego liczne dowody można znaleźć w świecie współczesnym. 

Praca sensowna to praca dająca człowiekowi poczucie spełnienia, rozwoju wewnętrznego oraz 

praca, która nie przysłania mu innych wartości. Jak ujmuje ten problem: 

 
Wreszcie, czy posiadanie środków potrzebnych do życia jest istotnie wyłącznie wynikiem walki z 
przyrodą? Dziś możemy na niej wywalczyć tak wiele dóbr, iż... niszczymy je bezrozumnie. I 
dlatego ta »władza ludzkiej ręki nad materią« nie wydaje się nam zupełnie »jedyną podstawą 
ludzkiej swobody«; rozumiemy bowiem dobrze, iż najważniejszą sprawą jest podział dóbr, a nie 
wywalczanie ich na przyrodzie. Zdobyć możemy ich dosyć – sprawiedliwie podzielić nie umiemy. 
A podział dóbr to kwestia wewnętrzna ludzkiego świata, to sprawa nastawienia psychicznego 
człowieka, jego pojęć i wartościowań. Tu właśnie, w tej czysto ludzkiej płaszczyźnie, kryje się zło i 
dobro zarazem, i dlatego  potrzebną jest przede wszystkim władza ludzkiej ręki nie nad materią, 
ale nad nami samymi: nad psychiką, pożądaniami, zawiścią, głupotą (Suchodolski, 1933, s. 91). 

 
Problem społeczeństwa, pluralizmu wartości, swobody i możliwości rozwoju zwraca 

uwagę B. Suchodolskiego i kieruje ją Czy nie mamy tutaj w tym dopisku już dwu grzybów w 

barszczu? na rewizjonizm H. de Mana, belgijskiego socjalisty podejmującego krytykę socjalizmu 

marksistowskiego w imię realizacji humanistycznej wizji socjalizmu etycznego. Programowi 

Brzozowskiego, sformułowanemu pod hasłem walki człowieka z przyrodą, zostaje 

przeciwstawiony program pracy jako podstawy pod harmonijny rozwój człowieka i jego relacji z 

innymi ludźmi.  

Zagadnienie oceny myśli Brzozowskiego postawione zostaje najpełniej w ostatnim 

paragrafie książki zatytułowanym Humanizm a religia. B. Suchodolski wprowadza tu pojęcie 

humanizmu jako stanowisko teoretyczne. Jego poglądy stają się punktem odniesienia dla oceny 

postawy Brzozowskiego. Stwierdzając podobieństwo punktu wyjścia, dochodzi do różnic:  
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Babbitt, pojmując naturę ludzką jako dobrą i złą zarazem – żąda od człowieka powściągu i 
umiaru; Brzozowski jest na pozór znacznie bardziej liberalny, gdyż unika moralnej klasyfikacji 
wewnętrznych tendencji naszej osobowości, zachęca do pełnego, nieskrępowanego rozwoju i dba 
tylko o jego intensywność twórczą. Ale –  jak widzieliśmy wielokrotnie –  swoboda ta nie jest 
całkowita i Brzozowski, mimo wszystkich zastrzeżeń, które czyni, wyznacza pewien typ 
człowieka, jako wzór idealny, wymagający od ludzi określonej przebudowy wewnętrznej, 
rezygnacji z wielu marzeń i chęci. Babbitt natomiast w tym właśnie zakresie okazuje się bardziej 
wyrozumiałym i głębiej szanującym nieograniczoną różnorodność możliwości ludzkich; wystarcza 
mu idea  p o w ś c i ą g u   i    u m i a r u  nie żąda  –   p r z e t w o r z e n i a  człowieka; to też 
mimo całej siły dyscyplinującej, jaka bije z jego książek, jest w nich umiłowanie bogatego, 
różnorodnego życia kulturalnego i wiara w wartość »pełnego człowieka«. Dlatego to, ostatecznie, 
stanowisko Brzozowskiego posiada głębszy rys ascetyzmu niż poglądy myśliciela amerykańskiego. 
Obie te różnice sprawiają, iż humanizm Brzozowskiego jest znacznie bliższy religijnemu 
poglądowi na świat niż humanizm Babbitta (Suchodolski, 1933, s. 263–264). 

 
Irracjonalizm leżący u podstaw filozoficznego stanowiska Brzozowskiego ma jeszcze 

jedną istotną cechę, która niepokoi Suchodolskiego. Jest to kwestia ewentualnych związków myśli 

Brzozowskiego z faszyzmem. Jest rzeczą bardzo charakterystyczną, że samo słowo „faszyzm” 

pojawia się tylko w tytule cytowanej pracy W.Y. Elliotta The Pragmatic Revolt in Politics – Syndycalism, 

Fascism and The Constitutional State (1928). Wywód, w kontekście którego pojawia się ta praca, jest 

jednak niezwykle wymowny:  

 
Zależnie zaś od tego, co w danej chwili uwydatnia on (Brzozowski – A.C.) mocniej: przyrodę, 
myśl, która nas sądzi, czy nasz pęd życiowy, któremu ufa – stanowisko jego uzyskuje zabarwienie 
bądź utylitarno-naturalistyczne bądź irracjonalno-mistyczne. W tej dwoistości nie jest on 
odosobniony. W doskonałym studium wykazuje W.Y. Elliott, jak oba te prądy, które nazywa 
pragmatyzmem instrumentalnym i pragmatyzmem romantycznym, splatały się ze sobą w filozofii, 
teorii polityki i życiu zbiorowym, dążąc zgodnie, choć różnymi drogami, do przekonania, iż 
człowiek nie może określić prawdy i sprawiedliwości, że można je znaleźć tylko w rozgrywce sił 
życiowych, w zwycięstwie mocniejszego, w ostającym się micie. Nieodpowiedzialny, impulsywny 
mistycyzm i wyczekujący na powodzenie utylitaryzm podały sobie dłonie ponad pognębionym 
człowiekiem, który zwątpił we własny sąd, we własną świadomą wolę, w ludzkie cele i zadania. I 
w tym właśnie zwątpieniu widzi Elliot najgroźniejszego wroga cywilizacji współczesnej, źródło 
chaosu, który uniemożliwia rozwiązanie naczelnego problemu: współżycia ludzkiego 
(Suchodolski, 1933, s. 169) 5. 

 
 

W tym miejscu można się z pracą Suchodolskiego rozstać, jako że przedstawione formuły 

wskazują – jak sądzę – jednoznacznie, z jaką krytyką Brzozowskiego mamy do czynienia. 

Pozostaje jeszcze kwestia znaczenia, jakie posiadają omówione treści dla historii i dziejów polskiej 

filozofii. 

                                                
5 W jeszcze ostrzejszy sposób problem ten postawi dwa lata później w kontekście dyskusji nad książką 
Suchodolskiego Karol Irzykowski: „(…) dzisiejsze problemy tak bardzo różnią się od problemów ówczesnych – 
zarówno co się tyczy Polski, jak i socjalizmu czy kultury, że książki Brzozowskiego nie mogą dać odpowiedzi na 
zagadnienia aktualne. Można powiedzieć, iż wskutek dialektyki dziejowej pewne idee rozdwoiły się i wykazują 
obosieczność. Stało się z nimi coś podobnego, jak z jego mistrzem Sorelem, który w ostatnich latach życia 
błogosławił Lenina, a wychował Mussoliniego”. (Irzykowski, 2000, 517; Ciążela, 2008). 
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5. KONTYNUACJA WĄTKÓW KRYTYKI BRZOZOWSKIEGO W DALSZEJ 
TWÓRCZOŚCI SUCHODOLSKIEGO 
 

Suchodolski był osobowością twórczą, do dziś trudną do ogarnięcia i sproblematyzowania. 

Proszę Pani -Tekst jest skrótowym ujęciem, gdzie kolokwialne skróty pomagają w osiągnięciu 

syntezy. Można to jednak napisać np tak: Twórczość Suchodolskiego jest zjawiskiem złożonym i 

wielowymiarowym. W każdej kwesti, którą podejmuje krzyżuje się wiele różnych wątków i 

kierunków poszukiwań. Gdy jednak próbujemy określić  zasadniczy kierunek jego poszukiwań, 

warto zestawić z przedstawionymi poglądami na temat Brzozowskiego dwie – niestety bardzo 

współcześnie brzmiące – kwestie z opublikowanej w roku 1947 pracy Wychowanie dla przyszłości. 

Pierwsza dotyczy diagnozy współczesności: 

 

Z tej racji właśnie określiliśmy naszą epokę, jako epokę tylko możliwej obfitości. Jest ona możliwą 
technicznie. Jest ona możliwą, gdy przeliczyć naszą energię, którą rozporządzamy, nasze surowce, 
które posiadamy na zdolność produkcyjną i wydajność tę ocenić w stosunku do ilości ludzi na 
świecie. Nie istniała nigdy na ziemi podobna możliwość. Ale czy stanie się rzeczywistością – to 
właśnie zależy od naszej umiejętności wyzyskania sił, które mamy w ręku. Sytuacja jest zaś 
szczególnie tragiczna, ponieważ te same siły techniczne, które skierowane ku rozumnej produkcji 
mogą zapewnić powszechny dobrobyt jakiego nigdy nie było, użyte w służbie tradycyjnej postawy 
egoizmu i imperializmu, mogą spowodować zniszczenia, które nie miałyby równych sobie w 
dziejach. Jesteśmy pokoleniem, od którego rozumu i dobrej woli zależy przyszłość może w 
stopniu większym, niż jakiegokolwiek innego pokolenia. Jesteśmy pokoleniem, które powinno 
rozumieć dziejową nowość możliwości, które stają przed nami, rozświetlić tym rozumieniem 
postawę jednostek i grup, uciszyć tą świadomością tendencje agresji, uspokoić uczucia lęku i 
obaw. Jesteśmy pokoleniem, które powinno rozpocząć realizować te możliwości. (...) W epoce, 
która jest po raz pierwszy w historii epoką możliwej obfitości. Epoką, która albo te możliwości 
zacznie realizować – albo pozwoli siłom zniszczenia zawładnąć życiem (Suchodolski, 1947, s. 22–
23). 

 
  

I drugi z cytatów formułujący perspektywę wychowawczą: 

 
Wytworzenie nowego sumienia, które czuje odpowiedzialność za więcej niż dostrzega naocznie w 
bliskim promieniu, jest sprawą zasadniczego znaczenia dla naszej epoki. Na tym właśnie polega 
jedna z jej cech głównych – a zarazem specyficznych trudności – iż proces techniczno-
gospodarczego powiązania różnorodnych rejonów kuli ziemskiej zaczął się i dokonuje  Tak jest w 
cytacie, może tego słowa nie ma, ale kiedyś było?  To tekst z 1947. Suchodolski był polonistą a ja 
nie chcę sie bawić w aktualizację pisowni itd. Jak Pani chce niech Pani zmienia się znacznie 
prędzej, niż proces kształtowania się nowej postawy, dzięki której mogłoby się zawiązywać 
poczucie światowej jedności ludzkiej, technicznie już możliwe a ekonomicznie bardzo potrzebne. 
Ta nowa postawa nie zrodzi się sama przez się jako kontynuacja dawnych. Jak poczucie 
przynależności do narodu było czymś zasadniczo innym niż poczucie przynależności do rodu, tak 
i poczucie przynależności do ludzkiej rodziny współzamieszkującej ziemię będzie czymś zupełnie 
nowym. Uczucia tej przynależności i wymagany przez nie normatywizm muszą być kształtowane 
od podstaw (Suchodolski, 1947, s. 25–26).  
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Chociaż z dzisiejszej perspektywy może wydawać się to trudno uchwytne, to 

prezentowane powyżej formuły nie tylko powstały przed wywołującą do dziś sprzeczne opinie 

konwersją B. Suchodolskiego na marksizm i włączenia się w intelektualne konstelacje PRL-u, ale i 

warunki, na których do nich doszło. Zarysowana tutaj zostaje pewna perspektywa dobra 

wspólnego, w którą PRL wpisuje się jako fragment większej całości, której dobro okazuje się 

racją najwyższą. Jest to nadzieja na realizację jednoczącej ludzkość humanistycznej wspólnoty, 

która powinna dojść do głosu pomimo różnic i podziałów.  

Ta perspektywa wyznacza zasadnicze elementy postawy Suchodolskiego w okresie 

powojennym. Z jednej strony jest to konsekwentne zaangażowanie się w rozwój i propagowanie 

tendencji, które możemy uznać za zapowiadające dzisiejszy alterglobalizm. Rozwijanie koncepcji 

wychowania dla przyszłości, współpraca z Klubem Rzymskim i propagowanie jego idei, 

propagowanie myśli Georga Pichta, Ericha Fromma oraz optyki nastawionej na globalizację 

wyobraźni, a w końcu niestrudzona aktywność na forum Komitetu Prognoz „Polska 2000” i jego 

najżywiej działającego Zespołu Edukacji i Kultury  (Wojnar, 2006).            

Z drugiej strony pewna wyraźna asertywność wobec walk o władzę i związanych z nią 

konfliktów – unikanie stawiania spraw na ostrzu noża i dążenie do eksponowania celów i zadań 

wspólnych. Te kierunki działania stały się z czasem przyczyną klęski, niepowodzeń, a w końcu 

dzisiejszej nieobecności. Idee odpowiedzialności za przyszłość, ekologia i alterglobalizm spotkały 

się z potężnym sprzeciwem różnych grup interesów, który doprowadził do klęski jego 

inicjatorów. Problematyka globalnej odpowiedzialności została zmarginalizowana na całe 

dziesięciolecia przez promocję idei neoliberalnych i powierzchownego cywilizacyjnego 

optymizmu. 

W Polsce przybierająca na sile walka o władzę sprzyjała eskalacji konfliktów i eskalacji 

negacji możliwości istnienia celów i zadań wspólnych. Polski alterglobalistyczny humanizm padł 

ofiarą tych procesów. Nie znaczny to jednak, że przestał być aktualny. 

 

6. ZAMIAST PODSUMOWANIA 

 

Obserwowany dzisiaj powrót Brzozowskiego jest, jak sądzę, przede wszystkim powrotem 

filozofii żywiołowego buntu i sprzeciwu wobec „dziejowych” czy też raczej „ekonomicznych 

praw logiki”. Siła konsekwencji i pozornej oczywistości ideologii neoliberalnej, porównywalna z 

siłą niegdysiejszych politycznych „realizmów”, wywołuje bunt równie radykalny i irracjonalny, co 

swojego intelektualnego kształtu, jak one. Mówię zarówno o realizmach, jak i neoliberalizmie. 

Sens tej formuły w pełni wyjaśnia późniejszy wywód Nieprzejednani czy też niepokorni 
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Cudzysłowy dla obu pojęć przywróciłbym. naszego czasu, nie w otaczającym świecie, ale w 

wewnętrznej „woli mocy” znajdują siłę dla protestu przeciwko temu, co jest i co zwycięża. Bunt, 

który dochodzi do głosu, to żywioł, którego symbolem staje się Brzozowski jako czerpiący siłę z 

tych właśnie źródeł. 

 Na swój sposób irracjonalizm tego buntu wzmacnia przeintelektualizowany charakter 

odwołujących się do Brzozowskiego środowisk lewicowych. Sytuacji, w której według 

ironicznego powiedzenia: „prawica walczy na ulicach, a lewica walczy o granty”. Racji dla 

samookreślenia poszukuje się najczęściej właśnie w nurtach nawiązujących do woluntaryzmu 

Nietzschego – Foucaulta, Deleuzeʼa, Derridy, edynburskiej szkoły filozofii nauki czy koncepcjach 

Brunona Latoura, by wymienić tylko najpopularniejsze obecnie z nich (co nie jest sprawa łatwą, 

jako że „rynek idei” w tym sektorze okazuje się bardzo dynamiczny).  

 Woluntarystyczny charakter tego światopoglądu ugruntowanego na przekonaniu o 

rozstrzygającym znaczeniu woli dla tworzenia świata, uznającego, że nie tylko wszelka dyskusja, 

ale nawet dostrzeganie przeciwnika, jest jedynie dowodem niebezpiecznej słabości, powoduje, że 

jego najbardziej nieoczekiwaną, ale najbardziej oczywistą, ofiarą staje się filozoficzna debata. Jej 

zamieranie powoduje pojawianie się różnych zjawisk patologicznych, jak chociażby stworzenie 

prawdziwego homunkulusa filozoficznego „humanizmu”, zastępującego w myśleniu 

współczesnych „antyhumanistów teoretycznych” jego realny kształt6. Powoduje też wulgaryzację 

i selektywność recepcji humanistycznej, alterglobalistycznej perspektywy reprezentowanej przez 

myślicieli, takich jak Aurelio Peccei, Georg Picht, Bogdan Suchodolski, Noam Chomsky, 

Immanuel Wallerstein czy Naomi Klein. 

 Zafascynowani krytycznym radykalizmem Brzozowskiego jego dzisiejsi zwolennicy 

zdają się nie dostrzegać, że akurat ten rodzaj woluntarystycznego krytycyzmu i radykalizmu 

wiedzie bardzo łatwo ku apologii mocy i w konsekwencji ku przemocy jako czynnika sprawczego 

dziejów. Prowadzi do odrzucenia wszystkiego tego, co może odgrywać rolę punktu odniesienia, 

być podstawą arbitrażu w nieuchronnych konfliktach i walkach, czegoś, co może się stać 

wspólnym dorobkiem zwycięzców i zwyciężonych, niekoniecznie rozumianym jako dialektyczna 

synteza, ale stanowiącym przesłankę historii człowieka jako czegoś więcej niż specyficznego 

przypadku irracjonalnej woli życia. 

 
 
 
 

                                                
6 Doskonały opis tego „sobotworu”, przedstawiony niestety bez krytycznego dystansu, zawiera podręcznik A. Misia 
Filozofia współczesna. Główne nurty. (Miś 2000, s. 15–16, s. 220–248).  
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