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FILOZOFIA POLSKA W LATACH PRZELOMU 

!• Blaski i cienie zmian w r. 1989/90 

Panuje szeroko rozpowszechnione mniemanie, ze rok 1989/90 byl dla 
spoleczenstwa polskiego rokiem wielkiego przelomu. I trudno temu 
przeczyc, ale - dodac trzeba - tylko w pewnym ograniczonym sensie. 
Niew£^tpliwie mialy w tym czasie miejsce doniosle przemiany. Wymieri-
my najwazniejsze: likwidacja ustrojowych podstaw kolektywizmu 
i opartej na nich gospodarki planowej, powrot do ustroju wlasnosci 
prywatnej i gospodarki wolnorjmkowej, obalenie monopolu partii 
komunistycznej, wprowadzenie zas na to miejsce wielopartyjnego 
systemu demokracji liberalnej, koniec polityki wdrazania w swiadomosc 
spoleczenstwa ideologii marksistowskiej przy pomocy administracyjnych 
organöw wladzy, zabezpieczenie natomiast prawno-spolecznych 
warunköw dla realizacji zasady wolnosci myslenia, slowa i dzialania we 
wszystkich dziedzinach zycia spolecznego, a przede wszystkim w intere-
suj^cych nas obszarach polskiej kultury i nauki. 

Wszystkie te przemiany nie siegn^ly jednak tak gl^boko, aby zdolaly 
w radykalny sposöb wyeliminowac, a przynajmniej zneutralizowac 
strukturalne i personalne uklady poprzedniego ustroju. Pozostaly one 
w wi^cej lub mniej zmienionych formach organizacyjnych i w znacz^cy 
sposöb wpiywaj^^ nadal na ksztalt polskiego zycia spoleczno-kulturalne-
go, a ostatnio nawet politycznego. Rekonstrukcja zaistnialych w zwi£|zku 
z tym sytuacji w poszczegölnych sektorach tego zycia moglaby stanowic 
przedmiot osobnych, wcale nie latwych do opracowania tematöw. Na 
razie poprzestac wypada jedynie na wyci^gni^ciu koncowego wniosku: 
chc^c zdac spraw§ z sytuacji filozofii polskiej na przestrzeni ostatnich 
lat (1989-1995) trzeba uwzgl^dnic - w odpowiednich oczywiscie 
granicach - niektöre przynajmniej jej uwarunkowania, si^gaj^ce 
korzeniami poprzedniego okresu. 
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2. WstQpne rozröznienia 

Sytuacja filozofii w Polsce w ciqgu calego okresu panowania rezimu 
komunistycznego byla na tyle odmienna, ze dla odtworzenia jej 
dzisiejszego stainu wydaje si§ konieczne omöwienie nie tylko „tradycyj
nych" kierunköw filozoficznych, ale takze stanowisk filozofii marksistow
skiej. Z tego tez wzglidu zamierzon^^ relacj^ oprzec trzeba na wst^pn3an 
wyodr^bnieniu tych dwu przeciwstawnych orientacji. 

Opozycja: „filozofia marksistowska" - „filozofie tradycyjne" nie möwi 
jednak wszystkiego. Wiadomo bowiem, ze tzw. filozofie tradycyjne, 
wyrazniej möwi^c „niemarksistowskie", mialy w tym okresie nadal 
zröznicowany wyg^d. Dla zarysowania dalszego biegu niniejszej relacji 
wystarczy wyodr^bnienie dwu orientacji: filozofii chrzescijanskiej 
oraz - uzyjmy znowu niekonwencjonalnego okreölenia ~ „filozofii 
pozachrzescijanskiej". Po l ini i tego wielce niedoskonalego, ale praktycz-
nie uzytecznego schematu, potoczy si^ kolejny etap naszych rozwazan. 

3. Filozofia polska w ostatnim dziesi^cioleciu Polski Ludowej 

a) Filozofie pozachrzeöcijanskie 

Jest faktem oczywistym, ze w pierwszych pi^ciu latach po zakoncze-
niu wojny przedstawiciele tradyc3rjnej filozofii pozachrzescijanskiej 
cieszyli siq znaczns^ swobody w rozwijaniu dzialalnosci dydaktyczno-na-
ukowej. Okazalo si^ ponadto, ze mimo strat poniesionych podczas 
okupacji zdolni byli podejmowac powazne inicjatywy badawcze. 
Wznowiono szereg czasopism, dzialac zacz^lo Polskie Towarzystwo 
Filozoficzne, ukazalo si^ kilka cennych na szeroka^ miar^ zakrojonych 
publikacji. Nazwiska ich autoröw i wspölpracowniköw möwi^ same za 
siebie: R. Ingarden, W. Tatarkiewicz, C. Znamierowski, T. Kotarbinski, 
T. Czezowski, K . Ajdukiewicz, M . Ossowska. 

Nadszedl jednak rok 1949. Partia uznala, ze mozna juz przyst^pic do 
realizacji komunistycznej polityki kulturalnej. Likwidacji ulegla Polska 
Akademia Umiej^tnosci (PAU), na jej miejsce powolano do zycia Polsk^ 
Akademie Nauk (PAN), w ci^gu jednego dnia zwolniono z pracy 200 
profesoröw, w t3nn takze wszystkich wymienionych uprzednio filozoföw 
(„czarny dzien nauki polskiej"). Niezalezne czasopisma „Przegla^d 
Filozoficzny" i „Kwartalnik Filozoficzny" zostaly zawieszone. W swiecie 
polskiej filozofii wszechwladnie zapanowala filozofia marksistowska, 
dopiero zreszt^ raczkujg^ca, gdyz poza A. Schaffem nie miala w skali 
krajowej znanych przedstawicieli. 

Stan ten utrzymywal si^ do r. 1956/57. „Odwilz gomölkowska" 
sprawila, ze wielu filozoföw starszej generacji powröcilo z naukowego 
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wygnania na swe pierwotne stanowiska w uniwers5i:etach, po pewn)mi 
czasie pocz^l si^ ukazywac „Kwartalnik Filozoficznjr", na lamach 
marksistowskich czasopism publikowali swe prace takze niemarksi-
stowscy autorzy. Niemniej proces starzenia si§ filozoficznej elity, 
a przede wszystkim zerwane pierwotnie, a pozniej oslabione kontakty 
z mlodjrm pokoleniem filozoföw i inne jeszcze przyczyny postawily 
skuteczn^ zapor^ dla wytworzenia si§, a raczej odrodzenia si^, silnych 
twörczych osrodköw, w ktörych idee mistrzöw znalazlyby pomyslne 
warunki dla dalszej ich rozbudowy, hs{dz tez staly si§ kuzni^ nowych 
teorii i koncepcji. Stosunkowo najwi^kszs^ zywotnoöc w tym kierunku 
wykazywaly kr^gi filozoficzne skupione woköl fenomenologii R. Ingarde-
na oraz zwolennicy szkoly Iwowsko-warszawskiej. Ideowy spadek po 
innych znakomitosciach polskiego zycia filozoficznego przej^li co 
najwyzej poszczegölni uczniowie, ktörzy jednak nie mieli warunköw dla 
uzyskania tak znacz^cej pozycji, jak ich nauczyciele. Choc wi^c 
pozachrzescijanskie filozofie nie ulegly calkowitej eksterminacji, to 
jednak ich rola i ideowe promieniowanie nie przypominaly w nicz3mi 
stanu z pierwszych lat powojennych. Ten stan rzeczy charakteryzuje 
szczegölnie ostatnie dziesi^ciolecie komunistycznego rezimu w Polsce 
niepodleglej. 

b) Filozofia chrzescijanska 

Pora przejsc teraz na teren filozofii chrzescijanskiej. Takze ta 
filozofia w czasach panowania komimizmu nie miala lekkiego zycia. Co 
prawda, podobnie jak pozachrzescijanskie filozofie tradycyjne w pierw
szych latach po wojnie zazywala znacznego pokoju, ale wkrötce takze 
dla niej nadszedl czas pröby. W 1952 r. zlikwidowano wydzialy 
teologiczne na Uniwersytecie Jagiellonskim w Krakowie i Uniwersytecie 
Warszawskim, zamkni^to niektöre czasopisma filozoficzne, represjom 
poddany zostai Katolicki Uniwersjrtet Lubelski (KUL), dzialalnosc 
wydawnicza zredukowano do minimalnych rozmiaröw, utrudniano na 
wszelki sposöb kontakty z zagranicznymi osrodkami mysli chrzescijan
skiej, nad caloscig^ polskiej filozofii chrzescijanskiej zawisla grozba 
dalszych dyskr5rminacyjnych poci^gni^c ze strony komunistycznej 
wladzy. 

Mimo to nawet w tych najci^zszych dla siebie czasach filozofia 
chrzescijanska znajdowala si^ w lepszej sytuacji, anizeli pozachrzescijan
skie srodowiska filozoficzne. Ostal si^ K U L , od r. 1954 funkcjonowala 
Akademia Teoiogii Katolickiej (ATK) w Warszawie zalozona na miejsce 
zlikwidowanych wydzialöw teologicznych, uczono nieprzerwanie filozofii 
w wyzszych seminariach duchownych, pewn^ pomoca^ sluzyly ocalale 
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z pogromu czasopisma wydawane przez Stowarzyszenie Pax, a takze 
„Wi^z" i „Znak", nieco pözniej takze na ATK, 

Z czasem obostrzenia te pocz^ly ulegac coraz wi^kszjrm luzom. Nowe 
perspektywy rozwojowe otworzyl przed filozofia chrzeöcijansk^ rok 
1956/57, kolejng^ ulg? przyniost rok 1968 i 1970, a juz zgola wyrazn^ 
poprawy mozna bylo obserwowac w ostatnim dziesi^cioleciu. Zmienilo 
si§ w sensie pozytywnym nastawienie wladz administracyjnych, przed
stawicieli wyzszych uczelni koscielnych (KUL, ATK) dokooptowano do 
naukowych organöw P A N , coraz cz^stsze stawaly si§ kontakty dialogowe 
katolickich filozoföw z uczonymi marksistowskimi, doplyw zagranicznej 
literatury ulegl stopniowej normalizacji, powstawaly nowe czasopisma, 
ostatni w okresie komunizmu V Ogölnopolski Zjazd Filozoficzny nie 
tylko standi otworem dla filozoföw röznych orientacji, w tym takze 
chrzescijanskich, ale przemienil si^ w forum dla prezentacji odmiennych 
poglg^döw, a nawet niekiedy ostrych slöw krytyki pod adresem filozofii 
marksistowskiej i polityki kulturalnej panstwa. 

Mozna wi^c stwierdzic, ze filozofia chrzescijanska stan^la na progu 
nadchodz^cych zmian we wzgl^dnie dobrej kondycji inst3i1;ucjonalnej 
i doktrynalnej. 

c) Filozofia marksistowska 

Wspomniano wyzej, ze dla odtworzenia stanu tradycyjnej filozofii 
w Polsce postkomunistycznej instruktywnym elementem bidzie 
zwröcenie uwagi na zmiany, jakie dokonaly siq röwniez w lonie filozofii 
marksistowskiej. 

W ci^gu calego panowania rezimu komunistycznego w Polsce 
obowig^zywala oficjalnie jednolita, „podr^cznikowa", jak to si^ dzis möwi, 
wykladnia marksizmu-leninizmu, dawniej zwana „lini^ generaln^". 
Czynniki partyjne czuwaly, aby w tresc tej wykladni nie wkradly si^ 
idee obce marksizmowi. Z ich inicjatywy wszelkie odchylenia od tego 
kierunku pi^tnowano jako przejawy rewizjonizmu b^dz wr^cz odst^p-
stwa od autentycznego rozumienia marksistowskiej mysli. Takze nie-
marksistom nie pozwalala cenzura na poddawanie krytyce globalnie 
wzi^tej filozofii marksistowskiej. Mozna bylo jednak - w pözniejszym 
nieco okresie - wejsc w polemik^ z poszczegölnymi autorami marksi
stowskimi na temat szczegölowych zagadnien filozoficznych. 

Najpierw po roku 1956, a bardziej jeszcze po roku 1968 i 1970, 
w ktörych doszlo do burzliwych wystE^pien antykomunistycznych, nie 
tylko w zyciu politycznym, ale takze w filozofii marksistowskiej cos 
drgn^lo. Mnozyc si^ pocz^ly nowe interpretacje poszczegölnych cz^sci 
skladowych tego systemu zaröwno na poziomie fundamentalnej teorii 
marksizmu dialektycznego, jak i spolecznej wizji materializmu historycz-
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nego. Niektöre wystqjpienia wywolaly zdecydowany protest ze strony 
oficjalnych organöw partyjnych i sci^gn^ly na „winowajcöw" odpowiednie 
sankcje. Casus „Kolakowski" jest powszechnie na Zachodzie znany, 
gloönym echem za granic^ odbila si§ dezaprobata K C PZPR, z jaka 
spotkala si§ teza A. Schafifa o wyst^powaniu destrukt3rwnej aUenacji 
w spoleczenstwie socjalistyczn3nn. Los SchaflFa podzielil mniej na 
Zachodzie znany L. Nowak z marksistowskiego srodowiska poznanskie¬
go. Jego smiale koncepcje na temat rekonstrukcji dialektyki marksistow
skiej i materializmu historycznego dlugo byly tolerowane. Kiedy jednak 
w y s t ^ i l z tez^, ze hipertrofia wszelkiej wladzy panstwowej, w tym 
takze socjalistycznej, prowadzi do zniewolenia spoleczenstwa i zmusza 
do podj^cia aktöw oporu, zostai wpierw pozbawiony katedry, a w grud
niu 1979 r. intemowany. 

Te drastyczne, ale mimo wszystko indywidualne prz3rpadki wylamy-
wania si^ z kanonöw marksistowskiej ortodoksji, stanowily tylko 
sygnaly, ze proces metamorfozy filozofii marksistowskiej idzie coraz 
bardziej wszerz i w gl^b. Möwic zacz^to o marksizmie „otwartym" 
i „zamkni^tym", pojawilo si^ wyröznienie w marksizmie orientacji 
„scjentystycznej" i „antyscjentystycznej", owszem - jeden z autoröw 
marksistowskich przedstawil klas3^acj^, w ktörej na gruncie wyodr^b-
nienia w marksizmie trzech zrödel ideowej inspiracji (materiaKzm 
historyczny, filozofia przyrody, humanizm „wczesnomarksistowski") 
i jednego pozamarksistowskiego doszedl do wyszczegöbiienia az kilkxma-
stu „szköl" interpretacyjnych w lonie wspölczesnego marksizmu^^. 
Przedstawia siq je jako manifestacje mozliwosci twörczej rozbudowy 
marksistowskiego swiata idei. 

Jednakowoz wydarzenia 1980 r. dowiodly, ze sprawy posun^ly si^ 
znacznie dalej. Kiedy partia dla ratowania swego stanu posiadania 
zastosowala szokowe uderzenie w postaci stanu wojennego, w filozoficz
nym swiecie marksistowskim röwniez zawrzalo. Stalo siq cos, co 
wczesniej w tak szerokiej skali nie mialo miejsca. Ki lku marksistöw, jak 
np. A. Synowiecki, J . Wolenski, J . Gockowski, J . Pawlica nie tylko 
wys t^ i lo z partii, ale takze zerwalo w ogöle z marksizmem, inni, wsröd 
nich J . Szacki, B. Wolniewicz czy S. Samowski oddali legitymacje 
partyjne, ale pozostali przy wczesniej uformowanej orientacji filozoficz
nej. Chociaz wi^c chyba wi^kszosc marksistowskich filozoföw pogodzila 
si§ z nowĝ  sytuacji, to jednak tak znaczny exodus wybitnych filozoföw 
daje duzo do myslenia. Dalszych danych na ten temat dostarczy nam 
jednak rozwöj wypadköw po roku 1990. 

W. Kot, Wspölczesne onentacje filozoficzne, Warszawa 1989, s. 199-208. 
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4. Kadra naukowo-dydaktyczna i ogölne orientacje w aktual-
nej filozofii polskiej 1989-1995 

W pierwszych zdaniach niniejszego artykulu podkreiSlono ambiwa-
lentny charakter sytuacji, jaka siq uksztaltowala w wyniku przelomu 
w 1989 roku. Stworzyl on peine warunki i gwarancje dla zasady 
wolnoiäci mysli i slowa. Powstaje wszakze pytanie, jakie efekty przynio-
sly te zmiany w praktyce polskiego zycia naukowego. 

Odnosnie do filozofii odpowiedzi wst^pnej udzielaj^ dane zawarte 
w Informatorze Nauki Polskiej z r. 1980/81 i 1992/93 oraz w Informato-
rze Filozofii Polskiej z r. 1995. Publikacje te rejestruja^ instytuty 
i katedry filozofii funkcjonuj^ce w Polskiej Akademii Nauk i na 
uniwers3d:etach, jako najwazniejszych osrodkach twörczej myiSli 
filozoficznej, w wypadku zas uniwersytetöw takze jej nauczania. Obok 
tego imiennie podaj^ zatrudnions^ w tych inst3rtucjach kadr§ dydaktycz-
no-naukow^. Latwo tez zauwazyc, ze dwa tomy Informatora Nauki 
Polskiej odtwarzaj^ stan inst3^ucjonalno-personalny filozofii polskiej 
z ostatniego roku przed wprowadzeniem stanu wojennego oraz pocz^tko-
wej fazy przej^cia wladzy przez antykomunistyczne partie solidamoscio-
wej proweniencji, natomiast Informator Filozofii Polskiej pozwala si^ 
zorientowac, jak si^ przedstawia rzeczony stan obecnie. 

Nie budzi zdziwienia fakt, ze na schylku ideologicznego monopolu 
marksizmu w Polsce wszystkie instytucjonalne osrodki mysli filozoficz
nej pozostawaly pod wjn-aznq^ kontrola^ uczonych marksistowskich. Nie 
znaczy to, ze zatrudniano w nich wyl^cznie marksistöw. Röwniez w tym 
okresie widniej^ w spisach pracowniköw nazwiska osöb deklaruj^cych 
wyraznie swe odmienne opcje filozoficzne. Marksisci jednak zajmowali 
wszystkie niemal stanowiska kierownicze, oni tez byli najliczniej 
reprezentowani w kadrze naukowej. 

Natomiast znamiennym wydaje si§ fakt, ze w Informatorze Nauki 
Polskiej z r. 1992/93, a nawet w Informatorze Filozofii Polskiej z r. 1995 
wyst^puj^ bez istotnych zmian te same nazwiska, b£|,dz tez - chodzi 
0 stanowiska kierownicze - w niejednym wypadku jedno nazwisko 
marksistowskie zast^ypione zostalo przez inne, röwniez marksistowskie. 
A zatem zrqb kadry dydaktyczno-naukowej w centralnych osrodkach 
mysli filozoficznej pozostal nienaruszony. 

W takim razie czy ta konstatacja oznacza, ze röwniez w ostatnim 
szescioleciu dawna linia podzialu pomiidzy filozofiq marksistowska 
a niemarksistowsk^ filozofiq tradycyjny zachowuje swy waznosc, malo 
tego - przy znacznym oslabieniu pozachrzescijanskiej orientacji 
filozoficznej - przybiera raczej postac opozycji mi^dzy filozofiy marksi
stowska a filozofiy chrzescijanska? 
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W tym miejscu nawiqzac wj^ada do zasugerowanego wczeöniej 
P5d:ania, jak daleko posimyl si^ ideowy ferment w lonie filozofii 
marksistowskiej w nowych wanmkach, kiedy filozofia ta uwolniona 
zostala od takze i jy kr^pujqcego gorsetu partyjnego nadzoru. Czy nowe 
koncepcje filozoföw marksistowskich mieszcz£^ si^ jeszcze w granicach 
filozoficznej tozsamosci marksizmu, czy tez wykraczajy juz poza „istotny 
sens marksizmu", przeobrazajs^c jego podstawowe teorematy? Czy nie 
jest tak w tym lub owym przypadku, ze z marksizmu pozostala tylko 
zewn^trzna oprawa, ale rdzen ukrytej pod niy teorii okreSla juz jakas 
inna filozofia? 

Na ten temat brak jeszcze obszemiejszych i wnikliwszych studiöw, 
jest to zadanie do wykonania. Niemniej pewne sygnaly w tym kierunku 
dajy si^ juz slyszec. I tak kiedy np. o poglydach M . Siemka pisze inny 
marksista, ze filozof ten w swej transcendentalistycznej interpretacji 
praktyki spolecznej „traktuje praktyk^ spoleczny i jej historic jako 
dziedzin^ bytu calkowicie autonomiczny i jed}^!^ w ogöle rzeczywistosc", 
nature zas „redukuje do jakiejs postaci spoleczno-historycznej samowie-
dzy (w sensie heglowskim)"^^, z kolei kiedy znany historyk marksistow-
ski J . Topolski podaje w wytpliwoSc fundamentalny tez§ materializmu 
historycznego, ktöra w czynnikach ekonomicznych upatruje decydujycy 
sil^ nap^dowy ogölnoludzkiego rozwoju spolecznego^^, a wreszcie kiedy 
autor przed laty wydanej ksiyzki pt. Zarys moralnosci socjalistycznej, 
w ukazujycych si§ aktualnie publikacjach nie odwoluje si^ do zadnych 
etyce marksistowskiej wlasciwych kategorii normatywnych, stosuje 
natomiast kryteria etyki utylitarystycznej^\ w takim razie mozna 
w koncu zapytac, co pozostato w tych autorach z marksizmu? 

Pytanie to wydaje si^ tym bardziej uzasadnione, ze te trzy przyklady 
nie zamykajy wcale listy podobnie myslycych autoröw. Mozna zatem 
wysimyc ostrozny hipotez^, ze na naszych oczach zmienia si^ topografia 
polskiej filozofii. Zakladajyc nawet, ze podzial na filozofi^ marksistöw-
sky i niemarksistowskie filozofie tradycyjne nie stracil na aktualnosci, 
to jednak - byc moze - wylania si§ potrzeba wprowadzenia cz^sciowej 
jego korekty: mi^dzy marksistowsky i niemarksistowsky filozofiy tworzy 
si^ synkretystyczna orientacja filozoföw - co do rdzenia gloszonych przez 
nich teorii - blizsza niemarksistowskiej filozofii tradycyjnej anizeli 

M. Hempolinski, Filozofia wspotczesna. Wprowadzenie do zagadnien i kierunköw, 
Warszawa 1989, s. 409-410, przyp. 22, 

J. Topolski, Poglqdy Rözy Luksemburg na rozwöj historyczny, „Nowe Drogi", 1989, 
nr 4, s. 153-163. 

Z. Szawarski, Zarys moralnosci socjalistycznej, Warszawa 1981; Tenze (red,), 
W krqgu zycia i sm ierci. Moraine problemy medycyny wspölczesnej, Warszawa 1987, s. 5-26, 
51-96, 169-242. 



58 Tadeusz älipko SJ 

filozofii autentycznie marksistowskiej. Jest to pewne novum w S3^uacji 
filozofii polskiej ostatniego szeSciolecia, godne mimo wszystko odnotowa-
nia. 

5. Pozachrzescijanskie kierunki tradycyjne 

Wiadomo nam juz z poprzednich rozwazan, ze pluralistyczne ongis 
i zywotne kierunki pozachrzescijanskie filozofii tradycyjnej pod czuly 
opieky rezimu komunistycznego ulegiy znacznej redukcji. Reprezentujy-
cy jy ostatni mohikanie to glöwnie zwolennicy szkoly Iwowsko-warszaw-
skiej oraz fenomenologowie z kr^gu ingardenowskiego. Potwierdza to 
opinia jednego ze znawcöw przedmiotu: „powojenni uczniowie filozoföw 
ze szkoly Iwowsko-warszawskiej nie czuli si§ jej czlonkami, chociaz 
przej^li problematyk^ swych mistrzöw. Szkola Iwowsko-warszawska 
przestala wi^c istniec jako zwarta formacja intelektualna. Pozostala 
jednak tradycja konkretnych badan filozoficznych, glöwnie w logice 
i metodologii"^^. 

Skoro tak si^ rzeczy majy, wypada chocby pokrötce zdac sprawy 
z najwazniejszych na tym polu osiygni^c. A wiyzy si^ te osiygni^cia 
z kilkoma czynn3TOi w tych dziedzinach filozofami. W Srodowisku 
warszawskim na wyszczegölnienie zaslugujy najpierw badania J . Pelca 
z dziedziny semantyki logicznej j^zyka naturalnego, a sekunduje mu 
w tym J . J . Jadacki. W tym samym srodowisku w zakresie logiki 
matematycznej zwraca uwag^ dzialalnosc A. Grzegorczyka, Opracowal 
on mi^dzy innymi aksjomatyczny teori^ cudzyslowöw. W kr^gu 
lubelskim na czolo wysuwa si^ J . PaSniczek, ktöry koncentruje si^ na 
badaniach kwantjnEikatoröw. W mysl jego teorii kwantyfikatory sy 
nazwami przedmiotöw odpowiednio: ogölnych i szczegölowych. W seman-
tyce tej logiki dopuszcza si^ przedmioty sprzeczne, nie istniejyce itp. 
W Krakowie pod auspicjami J . Perzanowskiego przeprowadza si§ 
badania B C K algebry, ktöre sy algebraicznymi odpowiednikami 
rachunku logicznego, ten zas stanowi cz^sc wspölny logiki intuicjoni-
stycznej oraz logik wielowartosciowych. Intensywne studia logiczne 
uprawia siq takze w innych osrodkach uniwersyteckich, ktörych 
szczegölowe omawiac niepodobna. Ogölnie tylko podsumowac mozna, ze 
majy one charakter prac specjalistycznych przy niedoborze szerzej 
zakrojonych syntez. 

W dziedzinie filozofii teoretycznej, glöwnie ontologii i antropologii, 
znikn^ly z pola widzenia niemarksistowskie systemy materialistyczne, 
aczkolwiek materialistycznie zorientowanych filozoföw jest bardzo wielu. 

J. Wolenski, Filozofia polska 1945-1989, „Znak", 44 (1992), s. 103-104. 
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Nie budujy jednak ogölnych materialistycznych systemöw swiatopogly-
dowych. Na placu pozostala wlasciwie jedjmie fenomenologia, ktörej 
symboliczny postaciy w Polsce jest R. Ingarden. Tymczasem, jak 
podkresla juz raz cytowany autor, „Ingarden nie stworzyl szkoly 
fenomenologicznej", aczkolwiek „cala wspölczesna scena filozoficzna 
w Polsce nosi pi^tno Ingardena"^^. Liczba zjrjycych jego uczniöw 
znacznie zmalala. Niektörzy, jak J . Tischner i W. Strözewski, wchlon^li 
w siebie tyle pozaingardenowskich wytköw mySlowych, ze zaslugujy na 
osobne omöwienie. Najwiemiejszym z uczniöw Ingardena okazal si^ 
chyba A. Pöltawski. Inspiracje mistrza rozwijal wczesniej przede 
wszystkim w teorii poznania, ostatnio przeszedl na teren aksjologii, 
rozwazajyc swiat rozwoju osöb ludzkich w aspekcie realizacji wartoSci. 

Ki lka slöw warto poswi^cic S5^uacji etyki po stronie pozachrzeScijan-
skich kierunköw filozofii tradycyjnej. Po zalamaniu si^ rezimu komuni
stycznego nie ukazala siq zadna reprezentat5rwna publikacja par 
excellence marksistowska, aczkolwiek wielu prominentnych etyköw 
marksistowskich nadal jest czynnych na polu filozofii. Mozna wi^c 
zaryzykowac stwierdzenie, ze etyka marksistowska znikn^la z widowni 
polskiej etyki filozoficznej. Na jej miejsce weszly jednak inne orientacje 
etyki laickiej, wyraznie inspirowane przez zachodnio-europejskie 
kierunki etyki sjrtuacjonistycznej i permisywnej. W tym swiecie 
zaznacza si^ obecnosc materialistycznych orientacji swiatopoglydowych, 
szczegölnie w formulowaniu antropologicznych zalozen propagowanych 
poglydöw etycznych. Na czolo wysuwa si§ utylitaryzm majycy utalento-
wanego rzecznika w osobie Z. Szawarskiego, Z tego zrödla czerpie 
przewodnie idee, przy pomocy ktörych usprawiedliwia swoje permisywne 
rozwiyzania wspölczesnych dylematöw etycznych, takich jak np. 
problem aborcji, zaplodnienia pozaustrojowego czy tez diagnostyki 
prenatalnej. 

Inny dziedziny, w ktörej obserwuje si§ ozywienie naturalistycznych 
kierunköw laickich, jest ochrona srodowiska. Duzy aktywnosc wykazujy 
zwolennicy etyki biocentrystycznej skupieni woköl Z. Piytek na 
Uniwersytecie Jagiellonskim w Krakowie. Sydzi ona, ze optymalny 
podstawy dla rozwiyzania problemu ekologicznego stwarza pozbawienie 
czlowieka uprzywilejowanej pozycji we wszechswiecie i przyznanie tym 
samym atrybutu podmiotowosci moralnej wszystkim istotom zyjycych, 
przede wszystkim zwierz^tom. 

Art. cyt., s. 102. 
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6* Filozofia chrzescijanska 

Przelom roku 1989 strzysnyl z filozofii chrzescijanskiej ostatecznie 
kr^pujyce jy wi^zy, uwolnil od obaw przed arbitraJnymi ingerencjami 
cenzury, prz5nvr6cil pelny swobody ruchöw. JeSli w nowych warunkach 
filozofia ta doSwiadcza trudnoSci, to biory si^ one przede wszystkim 
z trudnej kondycji finansowej calej w ogöle nauki polskiej, slabo przez 
czynniki panstwowe wspieranej. Totez relacja z aktualnego stanu 
filozofii chrzescijanskiej w ostatnim szeScioleciu stanowi w gruncie 
rzeczy tylko kontynuacj§ i uzupelnienie obrazu zarysowanego z grubsza 
w toku poprzednich wywodöw. 

N a podkreSlenie zasluguje najpierw bezspomy fakt rozbudowy 
instytucjonalnej struktury filozofii chrzeScijanskiej. W chwili obecnej 
czynne sy w Polsce trzy duze oSrodki dydaktyczno-naukowe na poziomie 
szköl wyzszych, a mianowicie wydzialy filozoficzne na Katolickim 
Uniwers3^ecie Lubelskim (KUL), w Akademii Teoiogii Katolickiej 
w Warszawie (ATK) oraz na Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT) 
w Krakowie, uznanej oficjalnie dopiero w Polsce solidarnosciowej. Status 
Papieskich Wydzialöw Teologicznych oraz uznanie panstwowe uzyskaly 
seminaria w Warszawie, Wroclawiu i Poznaniu. Ponadto jako uczelnia 
koscielna z prawami panstwowymi fimkcjonuje Wydzial Filozoficzny 
Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Nadal kontynuujy swy dzialal-
noSö liczne wyzsze seminaria diecezjalne i zakonne, w ktörych obok 
dydaktyki podejmuje si^ takze, choc w mniejszym zakresie, inicjatywy 
badawcze. Zupelnie niedawno powstal Uniwersytet Opolski, a na nim 
Wydzial Teologiczny. 

Wi^kszej wszakze wagi jest sprawa doktrjniy filozoficznej, jaky si^ 
w tych instytucjach kultywuje. Najstarszy tradycjy cieszy si§ PAT 
w Krakowie dzi^ki dlugie wieki trwajycym powiyzaniom z Uniwers3rte-
tem Jagiellonskim. Pod wzgl^dem twörczoSci naukowej prym wiedzie 
jednak K U L . Przez caly czas swego istnienia jest on ostojy tomizmu 
w Polsce. Pierwotnie przewazaly tam wplywy tomizmu tradycyjnego 
wjego rzymskiej bydz lowanskiej wersji, jednakowoz aktywnosc 
naukowa S. Swiezawskiego, a po nim M . A. Krypca przewazyla szal^ na 
korzysc tomizmu egzystencjalnego. Fundamentalne tezy tego kierunku, 
a wi^c realistyczna teoria poznania, koncepcja sydöw egzystencjalnych, 
transcendentalnej struktury bytu czy metafizycznych zastosowan 
analogii bytu zostaly wypracowane jeszcze w okresie trudnych lat 
K U L - u za rzydöw komunistycznych. Aktualna twörczosc Krypca 
rozciyga si^ na obszary filozofii j^zyka i kultury. Dzi^ki filozofii 
uprawianej w podobnym duchu przez wspölpracowniköw i zwolenniköw 
Krypca srodowisko lubelskie zyskalo sobie miano „szkoly lubelskiej". 
Reprezentujy jy A. B. St(^pien (teoria poznania i estetyka z wyTazn3nn 
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nachyleniem do fenomenologii), Z. J . Zdybicka (filozofia religii i Boga), 
S. Mazierski (filozofia przjo-ody). Znaczny aktywnoSc przejawia ponadto 
S. Zi^ba jako kierownik katedry bioetyki oraz T. Styczeii, inicjator 
i kierownik Inst3^utu Jana Pawla II, wspomagany przez A. Szostka 
i W. Chudego. Styczen jest przede wszystkim etykiem; fenomenologiczne 
sympatie wyciskajy charakterystyczne pi^tno na jego poglydach, totez 
poswi^cimy mu kilka chwil uwagi. 

T. Kotarbinski spopularyzowal w Polsce ide§ ^etyki niezaleznej", 
zinterpretowanej jednak po mySli etyki laickiej. Styczeü - teista 
i zwolennik etyki obiekt3wnej i absolutnej - w odpowiedzi Kotarbinskie-
mu podejmuje si§ wykazac, w jakim zakresie mozliwe jest budowanie 
tego rodzaju etyki, kiedy zas metodologiczna poprawnoSc zmusza do 
wyjscia poza jej czysto laickie uprawomocnienie. Punktem wyjScia dla 
Stycznia jest podstawowy fakt doswiadczenia etycznego, ktöre w rozu
mieniu tego filozofa ma charakter fenomenologiczny, bezposrednio zas 
ma za przedmiot przezycie powinnosci moralnej. Jest to wszakze 
przezycie powinnosci do gl^bi przenikni^te tresciy personalistyczny. 
Powinnosc, o ktöry tu chodzi, jest powinnosciy afirmowania osoby 
ludzkiej dla jej W5nrözniajycej jy od innych b5i:öw godnosci. W tym 
przezyciu znajduje Styczen pomost dla sformulowania naczelnej zasady 
moralnej. Brzmi ona: osobie jako osobie nalezy si^ od osoby jako osoby 
afirmacja jej osobowej godnosci. Dokonujyc tego uogölnienia, etyka 
spelnia fundamentalny postulat etyki niezaleznej. Kiedy jednak 
w etycznej praktyce nasuwa si§ koniecznosc ustalenia slusznosciowego 
aspektu podejmowanych dzialan, Styczen - przechodzyc na teren teorii 
sumienia - uznaje koniecznosc uwzgl^dnienia antropologii filozoficznej. 
Tym bardziej ostatecznosciowe wyjasnienia kategorycznej mocy 
obowiyzywania w sumieniu powinnosci moralnej domaga si§ odwolania 
do stwörczej mocy Absolutu, ktörego darem jest czlowiek, widziany 
w calosciowej perspektywie swego moralnego powolania. 

Opierajyc si^ na tych przeslankach ogölno-etycznych, w ostatnich 
swoich pracach wyst^puje Styczen zdecydowanie w obronie ludzkiego 
zycia przeciwko zagrozeniom ze strony wspölczesnej cywilizacji 
inspirowanej „kultury smierci", tkwiycy korzeniami we wspölczesnych 
permisywnych trendach filozoficzno-etycznych. 

Drugim osrodkiem chrzescijanskiej mysli filozoficznej, bliskim „szkole 
lubelskiej", jest Wydzial Filozofii Chrzescijanskiej w Akademii Teoiogii 
Katolickiej w Warszawie. W dziedzinie logiki i metodologii nauk 
reprezentuje jy na tej uczelni E. Nieznanski. Jego zainteresowania 
skupiajy si^ na problematyce formalizacji teodycei, przede wszystkim 
dowodöw na istnienie Boga ze szczegölnym uwzgl^dnieniem badan nad 
argumentem ontologicznym K. Gödla, sformalizowanym na gruncie 
logiki modalnej. W ogölnych kategoriach filozofii matematyki, informa-



62 Tadeusz älipko SJ 

tyki i teorii symulacji, a takze filozofii cybernetyki rozwija swe poglydy 
M . Lubanski, podczas gdy S. W. Ölaga (11995) i K. Kloskowski 
kont5niuujy twörczo wytki mySlowe czynnego niemal do chwili Smierci 
K. Klösaka (tl980). W tym tez kr^gu filozofii przyrody z inicjatywy 
B. Halaczka podj^to badania nad problematyky bioetyczny, uprawiane 
dziS glöwnie przez J . Dol^g^. 

Najblizsi tomizmowi egzystencjalnemu sy E . Morawiec i M . Gogacz 
oraz B. Bejze. Pierwszy z nich przedmiotem swych studiöw czyni 
podstawy metafizyki, natomiast Bejze podejmuje wysilki unowoczesnie-
nia doktryny i nauczania filozofii Boga. Gogacz natomiast propaguje 
swojy wlasny odmian^ tomizmu, ktöry nazywa „tomizmem konse-
kwentnym". Jest to koncepcja charakteryzujyea si§ nie tylko hermetycz-
nym stylem filozofowania, ale röwnoczesnie nader spekulat3wn3an 
racjonalizmem. Wychodzyc z poj^cia „relacji istnieniowych", buduje 
etyk^ „chronienia osöb", oparty na zasadzie wzajemnego upodobania 
osöb, ktörego kulminacjy jest milosc, implikujyca wiar§ i nadziej^. 
Wartosci te stwarzajy klimat, w ktörym rozwija si^ i dojrzewa prawdzi-
wie ludzkie wspölzycie osöb. 

Inaczej zorientowany etyk§ glosi T. Slipko. Swy dzialalnosc filozoficz
ny zapoczytkowal w Krakowie, potem dlugie lata rozwijal jy w Warsza
wie, obecnie dopelnia swe poglydy znowu w Krakowie, Punktem wyjScia 
jest dla niego röwniez doswiadczenie etyczne, rozumiane jednak 
w sensie swiadomosciowych intuicji jednostek i grup spolecznych bez 
jakichkolwiek wtr^töw filozoficznych w postaci jego fenomenologicznego, 
egzystencjalnego czy hermeneutycznego rozumienia. Doswiadczenie to 
stwarza problemy etyczne, ale ich nie rozwiyzuje. Dla ustalenia 
fundamentalnych zasad etycznych niezb^dne jest odwolanie si^ do 
antropologicznej i teistycznej wizji czlowieka i swiata. Röwnoczesnie 
kieruje si^ przeswiadczeniem, ze naczelne zasady etyczne sformulowane 
przez filozofiy tomistyczny w pewnjrm zakresie wymagajy reinterpreta-
cji, ktöra by uwolnila je od teoretycznych obciyzen, cz^sciowo uwarunko-
wanych niedoprecyzowaniem mysli sw. Tomasza, cz^sciowo zas 
jednostronnosciy pözniejszych tej mysh komentarzy. 

Realizujyc ten program badawczy wysuwa wpierw propozycja 
odmiennego rozwiyzania zagadnienia podstawowych cz5mniköw 
konstytuujycych moralny wartosciowosc aktu ludzkiego. Opierajyc si^ 
na rozröznieniu aktu prostego i zlozonego, w odwiecznym sporze 
obiektywizmu z subiektywizmem i sjrtuacjonizmem zajmuje stanowisko 
posrednie. Z aktem prost)nn wiyze poj^cie aktu wewn^trznie dobrego/zle-
go, w akcie zlozonym determinujycy rol^ przypisuje celowi, ktöry 
implikuje jednak odnosni^ do moralnej jakoSci srodköw uzytych dla jego 
realizacji. Ponadto wprowadza nowe elementy w wyjasnienie genezy 
i struktury swiata wartosci, w kontekscie zas analizy zjawiska konfliktu 
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wartosci uwydatnia rol^ agresji jako czynnika, ktöry zacieSnia zakres 
aktu wewn^trznie zlego. W konsekwencji agresja stawia agresora poza 
granicami przyslugujycych mu praw. Przy pomocy tych zalozen 
przedstawia nowe rozwiyzania w dziedzinie obrony zycia, sekretu, 
przede wszystkim zaS granicznych S5rtuacji wchodzycych w zakres 
wspölczesnej bioetyki. 

Z dokonanego dotychczas przeglydu wynika, ze filozofia tomistyczna 
ma najsilniejsze oparcie w srodowisku lubelskim, na wzgl^dnie mocnych 
nogach stoi jeszcze w Warszawie, mimo ze w obu tych oSrodkach 
dochodzy wyraznie do glosu wplywy innych niz tomizm, najcz^Sciej 
fenomenologicznych kierunköw. Radykalnej zmianie ulega sjd^uacja 
w srodowisku krakowskim. Prym wiody tu W. Strözewski i J . Tischner, 
ktörych dominujyca pozycja przesun^la w cien zwolenniköw „czystego 
tomizmu". Poniewaz w filozofii Strözewskiego tomistyczne idee 
odgrywajy mimo wszystko wazny rol^, na pierwszym miejscu skreslic 
nalezy krötky charatkterystyk^ przewodnich idei jego filozofii. 

Strözewski jest filozofem, ktöry zasi^giem swej mysli obejmuje 
historic filozofii, filozofiy hytn, etyk§, a takze last but not least -
estetyk^, ogöt zas jego poglydöw okresla si^ mianem „fenomenologii 
dialektycznej". Trzy dzialy jego filozoficznych przemyslen wydajy si^ 
szczegölnie interesujyce. Pozwalajy bowiem wysledzic szlaki myslowe, 
ktöre doprowadzily go do przeksztalcenia tomizmu w fenomenologi^. 

W ogölnej teorii bytu Strözewski podejmuje pröb^ zharmonizowania 
dwu podstawowych teorii: transcendentaliöw (to sy reminiscencje 
tomistyczne) oraz wartosci (tu juz przemawia fenomenologia). Przeciw-
stawiajyc si^ pozachrzescijanskim, ale i chrzescijanskim naswietleniom 
ich wzajemnej relacji, dochodzi w koncu do wniosku, ze dla rozwiyzania 
tego zagadnienia nalezy w konstytuowaniu si§ transcendentaliöw 
przyznac decydujycy rol§ tzw. aktom preferencyjnym, czyli aktom 
pozydania, nast^pnie zas sprowadzic je do rz^du postulatöw usensownie-
nia ludzkich zachowan (tu si§ wyczuwa szczypt^ kantyzmu). W ten 
sposöb wartosci stajy si^ swoistym sposobem istnienia bytu na tej 
zasadzie, ze miast okreslac taky czy inny jego cech^ przenikajy 
i usensowniajy jego tresc. W tym tez kontekscie zmienia si^ egzysten-
cjalna kondycja czlowieka: zyjyc w swiecie bytöw, zanurzony jest tym 
samjm w swiecie wartosci, ktöre nie tylko przez5wa, ale je tez tworzy. 

Z tego zrödla wyplywa jego „etyka afirmacji". Skoro istnienie jest 
wartosciy, w takim razie wszystko, co istnieje, jest dobre, a to jest 
wlasnie istota afirmacji. Rozbudowujyc t^ fundamentalny zasady 
w odniesieniu do czlowieka, ukazuje kierunek jego duchowej dynamiki. 
Dynamika ta zmierza do przelam3rwania tego, co go w jego istnieniu 
kr^puje i pomniejsza, a wi^c do realizowania tego, co wyzsze, doskonal-
sze, a szcz5rtem tego jest milosc. W swym moraln3an ksztalcie ogarnia 
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najpierw drugiego czlowieka, ale takze nizsze od niego kategorie bytu, 
aby wznoszyc si^ coraz wyzej osiygnyc stan, ktöry Strözewski okresla 
jako „moralnoSc integralny". 

W innym zgola Swiecie ksztaltuje si^ mySl filozoficzna J . Tischnera. 
Jesli w jego filozofii wyst^pujy wytki tomistyczne, to tylko jako 
przedmiot jego krytycznych, nieraz zenujyco niekompetentnych uwag. 
Totez budujyc wlasny wizj^ filozoficzny, czerpie pelnymi garSciami 
z pozachrzescijanskich zrödel filozoficznych. Najsilniejszy wplyw 
wywarly nan b^dyce wspölczeSnie na fall idee fenomenologii ingarde-
nowskiej, egzystencjalizmu i filozofii dialogu. Zapozyczone z tych 
kierunköw wytki mySlowe drogy ewolucyjnego rozwoju przetwarza we 
wlasny filozoficzny wizj^ czlowieka. 

Nie przeto dziwnego, ze u podstaw tej wizji lezy elementame 
doSwiadczenie o charakterze etycznym. Tischner okreSla je jako 
doswiadczenie „Ja aksjologicznego" i upatruje w nim zarazem twörczy 
sil^ konstj^uujycy czlowieka jako osob^ i twörc^ samego siebie. 
Jednakowoz w wyniku wspomnianej ewolucji mysli Tischnerowskiej Ja 
aksjologiczne dopelnione zostalo przez doSwiadczenie drugiego czlowie
ka. Oparta na takich podstawach etyka nie zmierza jednak do tego, aby 
odslonic przed czlowiekiem tajemnic§ konstytuowania si^ w nim swiata 
wartosci i wytyczania mu drög godnego czlowieka post^powania. 
Tischner stwierdza tylko, ze wartosci sy, ze tworzy pewien lad, ze w tym 
ladzie panuje pewna hierarchia, ze podstawy tej hierarchii zaklada 
prawda, ktöra otwiera przed czlowiekiem drogi prowadzyce w sam glyb 
swiata wartosci. U ich kresu wylania si^ znowu idea Ja aksjologicznego. 
Samo w sobie jest ono irrealne, niemniej mobilizuje czlowieka do 
dzialan, ktöre przyblizajy go do dobra w pelni nigdy nieosiygalnego. 

W tym tez tkwiy zrödla dramatu czlowieka. Jego biedzie nie zaradza 
spotkanie z drugim czlowiekiem, dopöki nie odsloni on przed nim 
prawdy swojego oblicza, ale zagubi si^ w mrokach zaklamania, Wtedy 
niszczeje wzajemnosc mi^dzyludzka, a zycie ludzkie przenika zlo. 
Mozliwosc przezwyci^zenia tej ogölnoludzkiej plagi upatruje Tischner 
w poczuciu odpowiedzialnosci, ktöre budzi nadzieje, ze czlowiek jednak 
odpowie na wezwanie wartosci. Okazj^ do realizacji tych postulatöw 
stwarzajy konkretne sytuacje zyciowe. W rozwazaniach Tischnera na 
ten temat uprzywilejowane miejsce zajmuje problematyka pracy. 

Eseistycznie uj^ta filozofia Tischnera cieszy si§ powodzeniem 
w kr^gach inteligenckich, profesjonalnie z filozofiy nie zwiyzanych. 
W filozoficznych i teologicznych instytutach koscielnych sytuacja 
przedstawia si^ röznie. Nie brak w srodowisku krakowskim filozoföw 
(np. A . Jarnuszkiewicz, J . Bukowski) ideowo bliskich Tischnerowi, ale 
czynni sy takze tacy, ktörzy jak np. P. Lenartowicz czy S. Ziemianski, 
ktörzy nie odst^pujy od tomizmu. Owszem, akceptujyc jego fundamen-
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talne tezy dyzy do rozbudowy tych tez, ktöre pozostajy w zaleznosci od 
rozwoju nauki i coraz lepiej poznawanej rzeczywistoSci Swiata i czlowie
ka. Szczegölnie wazny rol^ w tym wzgl^dzie odgrjrwa twörczoS6 
naukowa dwu filozoföw przjrrody: M . Hellera i J . ZyciAskiego, wybitnie 
bieglych w epistemologii i konfi-ontowaniu filozofii chrzeScijanskiej ze 
wspölczesnymi osiygni^ciami szczegölowych dyscyphn naukowych i ich 
interpretacjami filozoficznymi, formulowanjoni ze stanowiska tych 
dyscyplin. 

7. Poslowie 

Zarysowany w niniejszym szkicu obraz filozofii tradycyjnej w jej 
pozachrzeScijaiiskiej i chrzeScijanskiej postaci nie jest wyczerpujycy. 
Pokrzywdzona na przyklad zostala filozofia spoleczna rozwijana przez 
filozoföw chrzeScijanskich z duzym powodzeniem w Srodowisku 
wroclawskim (J. Krucina i J . Majka, zmarly w r. 1993) i lubelskim. 
Takze o estetyce byly tylko personalne wzmianki, braklo mer5d:orycz-
nych informacji. Ale tez najnowsza literatura filozoficzna nie anonsuje 
wi^kszego na tych polach ozywienia. Totez majyc SwiadomoSc niedosko-
naloSci dokonanych charakterystyk mozna mimo to - jak si^ zdaje 
- wyrazic nadziej^, ze glöwne przynajmniej orientacje tradycyjnych 
kierunköw filozoficznych w ich najnowszej postaci zostaly zrekonstruo-
wane zgodnie z ich autentyczny treSciy. PrzyszloSc natomiast pokaze, co 
si^ wyloni z jej odziedziczonych po poprzednich pokoleniach, jak 
i z najnowszych zrödel filozoficznych inspiracji. 

Obok wjonienionych wczeSniej pozycji przy opracow5waniu tematu 
zostaly uwzgl^dnione nast^pujyce publikacje: 

1. W. Chudy, Krotka historia filozofowania marksistowskiego 
w Polsce, „Ethos", 2 (1989), nr 4, s. 259-277. 

2. Tenze, Filozofia polska po II wojnie äwiatowej. (Szkic), „Studia 
Philosophiae Christianae", 26 (1990), nr 1, s. 129-141. 

3. J . Pawlica (red.), Etyka. Zarys, Kraköw 1992, s. 483-559. 
4. A. B. St^pien, Wstqp do filozofii, wyd. 3, Lublin 1995, s. 270-284. 
5. Tenze, Stan filozofii we wspölczesnej Polsce, w: A. Bronk (red.), 

Filozofowac dzis. Z badan nad filozofiq najnowszq, Lublin 1995, 
s. 313-326, 

6. 1. Dec, Zur Philosophie in Polen nach dem zweiten Weltkrieg 
(Grundrichtungen und Forschungszentren), „Theologisch-Praktische 
Quartalschrifl;", 140 (1992), 3, s. 267-276. 

7. E. Nieznanski, Polen, w: Christliche Philosophie im katholischen 
Denken des 19. und 20. Jahrhunderts I hrgs. von E. Coreth, W. M . 
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Neidl, G. Pfligersdorfer. Band 2: Rückgriff auf scholastisches Erbe, Graz 
1988, s. 804-823; J . Galarowicz, Polen. Nicht-scholastische Strömungen 
in der katholischen Philosophie des 20. Jahrhunderts, Ibid., Band 3: 
Moderne Strömungen im 20. Jahrhundert, Graz 1990, s. 785-798. 

8. M . Gogacz, E . NieznaÄski, T. Ölipko, Polen, w: Geschichte der 
philosophischen Traditionen Osteuropas I hrsg. von H . Dahm und A. 
Ignatow, Darmstadt: WissenschaftHche Buchgesellschaft, 1996, s. 257¬
386. 

Tadeusz SLIPKO SJ 

DDE POLNISCHE PHILOSOPHIE 
IN DEN UMBRUCHS JAHREN 

1989/90-1996 

Zusammenfassung 

Die polnische Philosophie überstand die Wirren des II. Weltkrieges 
-• trotz ihr zugefügten Schadens - in relativ guter Verfassung. Dafür 
sind schon die Namen der fuhrenden Philosophen der Vorkriegszeit, die 
den Krieg überlebten, der beste Beweis. Es genüge, die wichtigsten zu 
erwähnen: K. Ajdukiewicz, P. Chojnacki, T. Czezowski, H . Elzenberg, 
R. Ingarden, T. Kotarbinski, K . Michalski, W. Tatarkiewicz, J . Woro-
niecki, Cz. Znamierowski. Sie waren nicht nur anerkannte wissenschaf
tliche Autoritäten, sondern auch namhafte Vertreter verschiedener 
philosophischen Strömungen, u.a.: der Phänomenologie, der Lemberger-
Warschauer-Logik-Schule, des Empirismus, Intuitionismus und 
Neothomismus. Sie alle standen auf dem Marxismus entgegengesetzten 
Positionen. Ihre Anschauungen können also umfassend als „nichtmarxi
stische Philosophie" bezeichnet werden. Die neuen Verhältnisse der 
Nachkriegszeit hatten aber bewirkt, daß die anfänglich in vielerlei 
Hinsicht mangelhafte marxistische Philosophie dank der Unterstützimg 
der neuen Machthaber auf die Bühne des pohiischen, philosophischen 
Lebens heraufstieg. Auf diese Weise wurde zwar das Feld des philoso
phischen Pluralismus in Polen breiter und reicher, andererseits aber 
hatte die antagonistische und zugleich aggressive Einstellung der 
marxistischen Philosophie zu den bisherigen philosophischen Traditio-
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nen zur Folge, daß eine neue Unterscheidung zwischen der „marxisti
schen'' und „nichtmarxistischen Philosophie" zustandekam und zum 
Gnmdsatz wurde. Innerhalb der „nichtmarxistischen Philosophie" 
wiederum scheint es uns aufgnmd späterer Entwicklxmgen angebracht, 
zwischen außerchristlichen und christüchen Richtungen zu xmterschei-
den. Die genannten Entwicklungen wurden durch große Veränderungen, 
die auf den beiden Seiten der ideologischen Front stattfanden, entschei
dend geprägt. 

In den vier ersten Nachkriegsjahren (1945-1949) genoß das nicht
marxistische, philosophische Denken eine verhältnismäßig große Frei
heit, und das sowohl auf dem didaktischen Felde als auch in der 
Veröffentlichungspolitik. Seit 1949 begann aber ein sich immer mehr 
verstärkender Prozeß zunächst seiner Ausgrenzxmg und dann seiner 
Verdrängung aus den staatlichen Universitäten sowie einer pro
gressiven Knebelung der Äußerungsfreiheit. 

Die christiiche Philosophie wurde jedoch durch diese Diskriminie
rungsmaßnahmen in minderem Maße betroffen: zahlreichen Hinder
nissen und einem aufgezwxmgenen Abbau von organisatorischen Struk
turen zum Trotz hielt immer die K U L (Katholische Universität in 
Lublin) stand; aus politischen Erwägungen riefen die kommunistischen 
Machthaber als Ersatz für die an den staatlichen Universitäten 
aufgelösten Theologischen Fakultäten die Akademie der KathoHschen 
Theologie (ATK) in Warschau mit drei Fakultäten (Theologie, Philoso
phie und Kirchenrecht) ins Leben; in den Priesterseminaren lernte man 
weiter Philosophie; bei allen Schwierigkeiten existierten dennoch in 
einigen Zeitschriften und Verlagen, die mit der kommunistischen Macht 
in Verbindung standen, begrenzte Veröffentlichungsmöglichkeiten. 

Die Reduzierung der nichtmarxistischen Richtungen zum absoluten 
Minimum erlaubte die Einführung der ideologischen Alleinherrschaft 
der marxistischen Philosophie. In Vorlesungssälen und in Veröffentli
chungen war die offiziell vorgeschriebene Linie des Leninismus-
Stalinismus die oberste Pflicht. Spezielle Parteizellen wachten über die 
Reinheit der Doktrin und schützten sie vor dem Eindringen des 
„revisionistischen Schmutzes". 

Dieser Zustand dauerte bis zum Jahre 1956. Das sogenannte „Go~ 
mulkas Tauwetter", das - nach dem Tode Stalins und der X X Tagung 
der KPdSU - in Polen aufkam, hatte zur Folge, daß das ideologische 
Monopol der marxistischen Philosophie geschwächt wurde, was dann 
der nichtmarxistischen Philosophie erlaubte, ihre Positionen zu stärken. 
Viele Philosophen der älteren Generation kehrten aus ihrem wissen
schaftlichen Exi l zurück und durften ihre Stellen an den Universitäten 
wieder besetzen; einige verbotene Zeitschriften (wie z.B. Ruch Filozoficz-
ny) durften erneut herausgegeben werden; viele Arbeiten, die wegen der 
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strengen Zensur auf ihre Veröffentlichung warten mußten, durften nun 
gedruckt werden. Der Alterungsprozeß der philosophischen Elite und 
hauptsächlich der Abbruch, oder zumindest die starke Abschwächung 
der Kontakte zwischen ihr und der neuen Philosophengeneration hatte 
jedoch zur Folge, daß die Rolle imd die geistige Ausstrahlungskraft des 
erneuerten nichtmarxistischen, außerchristlichen Denkens nicht mehr 
mit seinem Zustand aus den ersten vier Nachkriegsjahren zu verglei
chen war. Verhältnismäßig stark pulsierte das Leben in der phänome
nologischen Schule von R. Ingarden sowie in der Lemberger-Warscha
uer-Logik-Schule. Andere Strömungen führten aber zunehmend ein 
Schattendasein. 

Besser war die Lage der christlichen Philosophie. Die Änderung des 
politischen Klimas bedeutete für sie eine Ausbreitung des Tätigkeitsfel
des und neue Entwicklungsaussichten, und dies nicht nur fü r die 
Gruppen, die die Verfolgungszeit überstanden hatten, sondern auch für 
neuentstehende Zentren des philosophisch-theologischen Denkens. 

Für unser Thema sind jedoch neue Tendenzen, die nach 1956 im 
Schöße der marxistischen Philosophie entstanden, von besonderer 
Bedeutung: der Fall „Kolakowski", auch im Westen gut bekannt; 
Schwierigkeiten A. Schaffs wegen seiner Theorie des Entfremdungsphä
nomens in der sozialistischen Gesellschaft; die etwas späteren Probleme 
L. Nowaks wegen seiner These von den „Hypertrophien" (Überwuche
rungen) der sozialistischen Staatsmacht und der daraus folgenden 
Versklavung des Menschen. Diese drei Fälle sind nur die Spitze des 
Eisbergs eines viel breiteren und tieferen Prozesses, der das Gesicht der 
marxistischen Philosophie in Polen zu umgestalten anfing. 

Die oben erwähnten Tendenzen bestimmten gleichzeitig die 
wichtigsten Entwicklungsströmmungen der marxistischen Philosophie, 
die infolge der scharfen, antikommunistischen Proteste 1968 und 1970 
stufenweise anwuchsen, bis sie dann in den Jahren 1989/90 ihren 
Höhepunkt erreichten. Einerseits beherrschte der Marxismus weiterhin 
in den institutionellen Strukturen des philosophischen Leben alle 
Schlüsselpositionen, andererseits aber unterlag er immer mehr einer 
tiefen, ideologischen Zersetzung. Die außerchristlichen philosophischen 
Richtungen ihrerseits begannen mit den Umbruchsjahren 1989/90 
ebenfalls immer mehr an ihrer systemischen Identität eiazubüßen. Dies 
betrifft in besonderer Weise die Ingardensche Phänomenologie und die 
Lemberger-Warschauer-Logik-Schule. Andere philosophischen Untersu
chungen konzentrierten sich hauptsächlich auf enge, spezielle Themen. 
Umfassende, systematische Auffassungen waren kaum ausfindig zu 
machen. Als schöpferischer erwies sich wiederum die Entwicklungsdy
namik innerhalb der christlichen Philosophie. Allgemein gesagt, fand 
sie in der Verbreitung und Vertiefung des sogenannten existentiellen 
Thomismus an Stelle des traditionellen Neothomismus ihren Ausdruck. 
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Folgendermaßen sah in einer allgemeinen Übersicht die Lage der 
polnischen Philosophie in der Endphase der Periode 1956-89 aus. 
Die politischen Veränderungen des Jahres 1989 hatten zur Folge, daß 
die administrativen Kontrollmechanismen, die die bisherigen öffent-
Uchen philosophischen Tätigkeiten nach den Parteibeschlüssen regelten, 
zu funktionieren aufhörten. Es kam die volle Äußerungsfreiheit. 

Welche Auswirkungen hat nun diese Tatsache? Auf den ersten Blick 
fällt eine ungemein lebendige Veröffentlichimgsaktivität auf. Es mehren 
sich Neuerscheinungen, Neuauflagen, Übersetzungen von Büchern 
sowie Veröffentlichungen von Aufsätzen in einst existierenden und 
neuentstandenen philosophischen Zeitschriften. Was jedoch die 
systemische Identität des jetzigen philosophischen Denkens in Polen 
anbelangt, so ist es im Grunde eine lediglich leicht modifizierte 
Verlängerung ihres Zustandes aus der Endphase der Periode 1956-89, 
Nachdem die Ingardensche Phänomenologie und die Lemberger-
Warschauer-Logik-Schule von der Bühne abgetreten waren, blieben nur 
zwei Richtungen am Platz: der Postmarxismus und die christliche Phi
losophie. Solche Folgerungen lassen sich jedenfalls aus dem neuesten 
Informator Filozoficzny 1995 (Philosophischer Wegweiser 1995) ziehen. 
Den Hauptanteil der Beschäftigten in den zentralen wissenschaftUchen 
Institutionen und des Lehrpersonals an den Universitäten und 
Hochschulen bilden weiterhin dieselben Wissenschaftler wie vor 1989. 
Zwar distanzierten sich die meisten ehemaligen Marxisten vom 
Marxismus, aber ihre Weltanschauungsorientierung änderte sich nicht. 
Da entsteht die Frage: was lehren sie? Die Frage ist nicht leicht zu 
beantworten. Schon im Jahre 1989 gab es Stimmen, die von mehr als 
zehn verschiedenen Marxismusversionen sprachen, die aus vier 
grundsätzlichen Inspirationsquellen hervorgingen. Der Prozeß der 
kritischen Beurteilung der marxistischen Hauptthesen selbst schritt 
zweifellos weiter fort. Deshalb hat man es oft unter den ehemaligen 
Marxisten mit Anschauungen zu tun, bei denen für Analytiker 
schwerlich einzuschätzen ist, ob sie noch marxistisch sind, oder schon 
einer anderen, möglicherweise neuen, philosophischen Option angehö
ren. Man hat den Eindruck, der Geburt einer neuen, spezifischen, 
postkommunistischen Philosophie beizuwohnen. Es fehlen aber 
genauere Analysen dieses Phänomens, und es muß demnächst unter die 
Lupe genommen werden. 

Relativ klar ist hingegen die Lage innerhalb der christlichen 
Philosophie. Weiterhin geben hier die Ideen des existentiellen Thomis
mus mit ihren verschiedenen Färbungen den Ton an. Es gibt aber auch 
andere Philosophien, wie die „Philosophie des Dramas", oder solche, die 
Thomismuselemente mit der Philosophie des Dialogs zu vereinen 
suchen. Die Ethik wird gewöhnlich im Geiste des Personalismus in 
seiner intuitionistischen bzw. perfektionistischen Auffassung betrieben. 
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Eine besondere Beachtung verdienen die Untersuchxmgen im Bereich 
der Logik. Die ruhmvollen Traditionen der polnischen Philosophie auf 
diesem Gebiet werden fortgesetzt. Die moderne polnische Logik kann 
beachtliche wissenschaftliche Erfolge aufweisen. 

Die polnische Philosophie geriet demnach in der postkommimisti-
schen Zeit in keine Stagnation. Im Gegenteü, es herrscht in ihr eine 
regsame Lebhaftigkeit, derer Richtungen wir in diesem Artikel zu 
definieren versucht haben. In den neueren Veröffentlichungen über
wiegen Arbeiten aus der Geschichte der Philosophie. Andere konzentrie
ren sich meistens auf sehr spezielle und enge Problematik. Eine neue 
größere philosophische Synthese bleibt bisher immer noch aus. 


