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kompendium. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, ze brak podobnych opra
cowan, i to chyba nie tylko w jqzyku polskim. Po drugie, zyjemy 
w czasie, w ktörym kraje bylego bloku wschodniego przechodzy trudny 
okres przeksztalceii gospodarczych, spolecznych i politycznych. Ujawnia 
siq coraz wiqksza chqc wejScia w struktury militame i gospodarcze 
Europy Zachodniej. I gdy politycy naszych krajöw möwiy, ze chcemy 
tam wejSe razem, to musimy siq nawzajem lepiej poznaö. Odnosi siq to 
takze do naszych rodzimych tradycji filozoficznych, ktöre musimy 
podobnie poznawaö, jak poznajemy to, ze mamy wiele wspölnego zaröw
no w historii jak i w kidturze - w tej dawniejszej, i w tej najnowszej. 

Jözef BREMER SJ 

Assen IGNATOW, Selbstauflösung des Humanismus, Die philoso
phisch-anthropologischen Voraussetzungen für den Zusammenbruch des 
Kommunismus (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschafl;, 1996), ss. 
156. Seria: Schriftenreihe des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche 
und internationale Studien, Köln; Bd. 30. 

„Upadek systemu komimistycznego wskazuje na oslabienie wiarygod-
noSci idei kommiistycznych. Tym samjmi na nowo rodzi siq pytanie 
0 zawartoäö prawdy w ideach marksistowskich. [...] Kto myöli -
a mniemanie takie jest bardzo rozpowszechnione - ze ideologia byla 
tylko fasady, za ktöry kryjy sie pewne 'rzeczywiste interesy^, ten nie 
zrozumial fenomenu komunistycznego" (s. 7), To zdanie z Przedmowy do 
wyzej wymienionego opracowania stanowi niejako mysl przewodniy, 
ktöry rozwija Autor, skupiajyc siq na filozofii marksizmu (marksizmu-
leninizmu), a jeszcze dokladniej: na jej antropologicznyin wymiarze, tj. 
na problemie, ktöry mozemy okresliä jako humanistyczny problem 
marksizmu. Filozofia Marksa i Engelsa przeszla swego rodzaju ewolucjq, 
ktöra przebiegala w dwöch fazach: w fazie wczesnej, okreSlanej jako 
humanistyczna, bazujycej na antropologicznie zorientowanej filozofii, 
1 w fazie drugiej, w ktörej radykalnie zmienia siq punkt patrzenia na 
czlowieka. Komunistyczny obraz czlowieka - propagowany przez rosyj
skich bolszewiköw - nawiyzuje do tej drugiej fazy. Autor omawianego 
opracowania twierdzi, ze na dlugo przed upadkiem systemu komimi-
stycznego jego marksistowski fundament oderwal siq od tradycji huma-
nistycznej, a sam system stal siq systemem antyhumanistycznym. 

Ignatow stawia sobie za cel dokladny rekonstrukcjq Scislego zwiyzku 
zachodzycego pomiqdzy marksistowsky antropologiy - w pierwotnym 
ksztalcie prezentujycy radykakiy humanizm - a upadkiem komunizmu. 
W krötkim przeglydzie historycznjmi stwierdza, iz zsekularyzowany 
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humanizm marksistowski wyrosl z tradycji filozoficznej, reprezentowa-
nej przez Herdera i Feuerbacha, czyniyc - podobnie jak oni - czlowieka 
najwazniejszy i najogolniejszy zasady metafizyczny. Dalszy rozwöj 
filozofii marksistowskiej doprowadzil najpierw do odrzucenia tej tezy, 
pözniej zas - przede wszystkim w leninowsko-stalinowskiej wersji mark
sizmu - do ideologizacji klasy proletatriatu, a tym samym do jedno-
znacznej negacji tradycyjnego humanizmu. 

Omawiana ksiyzka ma piqc rozdzialöw. W pierwszjrm Ignatow 
rozwija tezq, ze marksistowskie spojrzenie na czlowieka w jego wyraznie 
dogmatycznej postaci, prowadzycej do niszczenia humanistycznych 
przeslanek, wynika z tego rozumienia historii, ktöre jest propagowane 
w marksistowskim materializmie historycznym. Historyczne stawanie 
siq, rozumiane po marksistowsku, okazuje siq po prostu nieprzemy-
slanym i bezkrytycznym przeniesieniem pojqc mechaniki do pojmowania 
historii. „Materializm historyczny ucielesnia panujycy w epoce Marksa 
i Engelsa tendencjq do jednoprzyczynowych wyjaSnien" (s. 34). Twörcy 
materializmu historycznego trwajy przy mysleniu jednoprzyczynow3mi, 
nie dostrzegajyc, iz historia rozwija siq wieloprzyczynowo. Tym samym 
nie istnieje jednolity lancuch przyczynowy, ktöry mialby rozpoczynac siq 
przy stosunkach ekonomicznych, przebiegac przez stany Swiadomosci 
i konczyc siq na walkach ulicznych. Stosunköw spolecznych nie mozna 
modelowac przy pomocy zderzen cial fizycznych, gdyz nalezy one do 
innego porzydku i muszy byc opisjwane przy pomocy innych pojqc. 

W rozdziale drugim mamy przedstawiony ogölny schemat „dia
lektycznego" rozwoju humanizmu, ktöry juz w sobie sam3mi zawiera me
chanizmy prowadzyce do destrukcji tradyc3r3nie rozumianego humaniz
mu. Rzecz3rwisty czlowiek, ktöry mysli, pragnie i odczuwa, zostaje -
przez Marksa i Engelsa - ujqty jako czqsc czy fimkcja pewnej rzeczywi
stosci (np. systemu ekonomicznego), ktöra ani nie mysli, ani nie pragnie, 
ani nie odczuwa rzecz3wistoSci, nie jest osoby i w tym sensie jest ona 
nie-ludzka. Autor wzmiankuje tez krötko paramarksistowskich mySli
cieli (Lukacsa, starszego Kolakowskiego, Goldmanna, Kosicka i innych), 
ktörzy bez zastrzezen rezygnujy z prymatu porzydku ekonomicznego 
nad duchowym. 

Najbardziej rozbudowanym jest rozdzial trzeci ksiyzki: Poszczegölne 
aspekty destrukcji (s. 63-117). Ignatow analizuje dwa takie aspekty. 
Jednym jest zjawisko podporzydkowania osoby, jako moralnie dzialajy-
cego podmiotu, prawidlom postqpu spoleczno-gospodarczego. Jednostka 
zostala zlozona w ofierze na oltarzu historii, a miary moralnoSci staje 
siq zgodnosc z postqpem socjalno-ekonomicznym. Aspekt ten zostal 
przedstawiony bardzo plastycznie na przykladach. Jeden z nich opiera 
siq na pamiqtnikach Trockiego, dla ktörego p3^anie o represje w epoce 
rewolucyjnej otrzymuje specyüczny charakter, od ktörego „odbijajy siq 
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bezsilnie wszystkie humanitarne komunaly" (s. 66). Drugim aspektem 
jest sprowadzenie samorealizacji osoby i jej osobistego szczqscia do 
uczestnictwa w przemianie Swiata. Tutaj - opröcz dziel filozoficznych -
autor analizuje przyklady z literatury, takie jak dziela Majakowskiego, 
Pawlenki, Polewoja i innych. Socjalizm jako droga narodöw do wolnosci 
i do szczqscia - to nie tylko jedna z programowych tez partii komuni-
stycznej, lecz takze jedno z hasel komxmistycznego eudajmonizmu. 
Stosunkowo szeroko omawia Ignatow temat marksistowskiego widzenia 
zjawiska umierania oraz zwiyzany z tym problem - psychologicznie 
trudnej do zniesienia - radykalnej skonczonosci, ktöry prowadzil do 
tego, ze w ujqciu marksistowskim Smierc stawala siq tabu. Z drugiej 
strony jednak dodaje, ze „duchowe procesy erozyjne, uciyzliwa ewolucja 
wewnqtrzna filozofii komunistycznej doprowadzily takze do swoistej 
'rehabilitacji' pytania o smierö" (s. 100). Przykladowo wymienia autoröw 
przyznajycych siq wprawdzie do marksizmu-]eninizmu, ale nie bqdycych 
tak bardzo pod jego kontroly (Schaff, Garaudy), jak i autoröw radziec-
kich (Gajdenko, Frolow, Dawydow). Wyrazem marksistowskiego anty-
humanizmu jest jego bezradnosc w obliczu pytania o Smierc, na ktöre 
odpowiadano tezy o nieSmiertelnoSci gatunku czy tezy, iz Smiertelnosc 
jest conditio sine qua non ludzkiej lo-eatywnoSci. 

W rodziale czwartym i piytym Ignatow przybliza nam na nowo 
tematykq antropologicznych braköw komunizmu i jego politycznego 
upadku, poswiqcajyc zarazem sporo miejsca pröbom jego oz3rwienia. 
Zdaniem Autora sluszne jest wskazywanie na niewydolnoSc ekonomicz
ny systemu komunistycznego czy na jego zasadnicze defekty polityczne 
Przyczyny jego zalamania siq lezy jednak glqbiej, mianowicie w jego 
zafalszowanym obrazie czlowieka. Autor rekapituluje poprzednie 
rozdzialy möwiyc, iz kultura duchowa, ktöra w najwlasciwsz3ma znacze
niu tego slowa jest osiygniqciem osoby, w ideologii komunistycznej byla 
rozumiana jako coS uwarunkowanego przycz3niowo i w dodatku przez 
bezosobowe stosunki gospodarcze. Antropologiczne uböstwo komunizmu 
doprowadzilo do jego politycznej katastrofy. 

Szeroko zostaly omöwione i krytycznie przeanalizowane pröby 
ratowania ideologii marksistowsldej, przede wszystkim te, ktöre 
podejmuje znany fi^ancuski postmodemista J . Derrida. Zamykajyc oczy 
na zlo wyrzydzone przez marksizm, Derrida popiera miqdzy inn3niii 
komunistyczny mesjanizm: „'mesjanistyczna ontologia' marksizmu jest 
nie do zastypienia". Jako uzasadnienie wskazuje na formalne podobien-
stwa pomiqdzy marksizmem i religiy. To, co wedlug Derridy pozostaje, 
to „moze formalizm strukturalnego mesjanizmu, mesjanizmu bez religii, 
mesjanizmu bez mesjanizmu, pewna idea sprawiedliwosci [...] pewna 
idea demokracji" (s. 149). Zdaniem Ignatowa jest to jedna z symptoma-
tycznych pröb utrz3nnania przy zyciu marksistowskiego obrazu czlowie-
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ka i spoieczenstwa, ktöra w gruncie rzeczy patrzy na czlowieka jako na 
„upiora", co wiqcej, na glöwnego upiora (Hauptgespenst) historii. 

Wiele myäh i analiz zawartych w opracowaniu Ignatowa dotyczy 
spraw znanych polskiemu czytelnikowi, chociazby z trzjrtomowego 
opracowania L . Kolakowskiego Giöwne nurty marksizmu, czy tez 
z przedrukowywanych metody samizdatowy ~ jeszcze w czasach komu-
nistycznych - opracowaA wydawanych np. w paryskiej „Kulturze". 

Pj^anie, ktöre siq tutaj nasuwa, dotyczy glöwnej tezy opracowania: 
czy faktycznie antyhumanistyczna antropologia miala tak zasadniczy 
wpl3W na upadek komunizmu, czy tez raczej przyczyny jego upadku 
byla slabosö gospodarcza? Patrzyc z perspektywy ki lku lat po upadku 
komunizmu i widzyc, z jaky nostalgiy niejeden przy pewnych okazjach 
o nim wspomina, mozna powiedziec, ze gdyby udalo mu siq lepiej 
zaspokoic potrzeby materialne ludzi, wielu moze wcale nie interesowa-
loby siq jego antropologiy. Przyczjma antropologiczna byla z pewnoSciy 
podstawowa, ale w jakiejS mierze ulayta. 

Ksiyzka Ignatowa to szerokie, bo omawiajyce poszczegölne objawy 
dehumanizacji, opracowanie, ktöre dostarcza caloSciowego ujqcia filozofii 
marksistowskiej od strony jej antyhumanistycznych wjmaiaröw. Ksiyzka 
jest napisana przez znawcq problemu, ktöry przyklada wielky wagq do 
obiektywnoSci swoich wywodöw, ktöry nie tylko z duzy doldadnoSciy 
tropi ideowe procesy zachodzyce zaröwno wSröd filozoföw marksi
stowskich w Europie zachodniej, jak i w opanowanej przez ideologiq 
komunistyczny Europie wschodniej, lecz takze imiiejqtnie wiyze je z za
sadniczy tezy swojego opracowania. Widaö to w prz3^aczanych przez 
autora bardzo licznych, zachodnio- i wschodnio-europejskich ^rödlach. 

W kontekScie calego opracowania odrqbnego znaczenia nabiera jego 
ostatni rodzial, ktöry jest niejako ostrzezeniem przed ideologami 
pröbujyc3mii ozywic marksizm, a tym samym antyhumanizm. Nalezy tez 
podkreSlic, ze ksiyzka jest napisana jqzykiem jasnjrm, umozliwiajycym 
latwe Sledzenie mySli autora. 

Jözef BREMER SJ 

Roman DAROWSKI SJ , Poglqdy filozoficzne Antoniego Skorulskiego 
SJ (1715-1777) [Les conceptions philosophiques d'Antoine Skorulski, 
S.J. (1715-1777)], Kraköw 1996, Facultö de Philosophie de la Compa
gnie de Jösus, A 5, pp. 74, Rösumö, p. 54-59. 

Skorulski fut un des plus öminents professeurs de philosophie 
ä l'Acadömie de Vihia au X V I I P siecle et auteur de deux ouvrages 


