ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I M Y Ś LI

S P O Ł E C Z N E J , T. 7, 1961

Jerzy Ładyka

LIBELT A HISTORIOZOFIA HEGLOWSKA
Łatwo zauważyć, iż K arol Libelt swą pracę pisarską wiązał ściśle
z problem am i praktycznym i. Obok twórczości naukowej, przez całe życie
upraw iał publicystykę, która pozostawała w nierozłącznym związku
z jego działalnością nauczycielską, polityczną oraz społeczną. Współcześni
znali go jako filozofa, historyka, pedagoga, krytyka literackiego, jako
niezwykle ruchliwego działacza politycznego, oświatowego, jako niestru
dzonego szerzyciela hasei postępu gospodarczego.
Wspominając o tym nie staw iam y przed sobą jako zadania charakte
ry sty k i postaci Libelta — chodziło tylko o zwrócenie uwagi na pewien
znam ienny ryś. Był człowiekiem tkw iącym w sam ym środku 'skompliko
wanych problemów współczesności, był zaangażowany bezpośrednio we
wszystkie niem al ważniejsze w ydarzenia dokonujące się w Polsce w la
tach 1830— 1875 *.
Cała twórczość teoretyczna Libelta pom yślana jest jako próba stwo
rzenia podstawy dla określonej praktyki społecznej, a czynnikam i okreś
lającym i tę twórczość były w ogromnej mierze potrzeby wysuwane przez
współczesność. W w ypadku polskich myślicieli dziewiętnastowiecznych
jest to zjawisko typowe.
Diagnoza współczesności, jej dynam iki i procesów rozwojowych, ana
liza konfliktów społecznych, ekonomicznych, w ypadków politycznych,
ocena roli poszczególnych klas czy stanów, poszczególnych instytucji itd.
znajdowała się w centrum uwagi myślicieli zajm ujących społeczne po
zycje przeciwstawne.
Horyzont myślowy epoki znaczyły takie zasadnicze procesy, jak z jed
nej strony — rozkład usitroju feudalnego, gdy w raz ze zmianą dotych
czasowych form gospodarki feudalnej pękały tradycyjne więzie społeczne
1 Per, W. Hahn, K arol L ib elt, Lwów 1907.
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splecione ściśle z świadomością religijną, a rodziły się nowe form y współ
życia itd., z drugiej zaś strony i— kom pleks spraw związanych z u tratą
niepodległości narodow ej.
W kontekście aktualnych spraw społecznych i politycznych dokony
wała się również recepcja heglizm u w Polsce, głównie w latach czter
dziestych, w okresie dużego ferm entu intelektualnego (zwłaszcza w Kon
gresówce i Wielkopolsce), który nie przypadkowo pokryw a się ze wzros
tem fali rew olucyjnej i bezpośrednim i przygotow aniam i do powstania.
Przebieg recepcji był w ielokierunkowy i skomplikowany. Odnaleźć jed
nakże w Polsce można stanowiska pokryw ające .się z utarty m podziałem
kontynuatorów Hegla na „lew icę” i „praw icę”. Pierw sze reprezentuje
Dembowski, drugie natom iast przedstaw iciele „filozofii narodow ej”,
w których poczet, obok Trentowskiego, Cieszkowskiego, Krem era, zali
czany jest również K. Libelt. Stosunek filozofów narodow ych do doktry
ny Hegla wyznacza głównie jego krytyka. Jest to krytyka uwikłana
w systemotwórcze, spekulacyjne rozważania, mimo całej swej abstrakcyjności związane, jak wspomniano, z aktualnym i problem am i społecz
nymi, m oralnym i i politycznym i kraju. Dotyczy bezpośrednio problemów
związanych z odpowiedzią na pytanie, czym jest historia i jaki jest jej
sens, co jest podm iotem rozwoju dziejowego, w jaki sposób realizuje
się postęp, jaką rolę w życiu społeczeństwa i człowieka odgrywają czyn
niki racjonalne, a jaką irracjonalne, czym jest naród, jaka rola przypada
jednostce w procesie tworzenia przyszłości?
Rozwiązania tych pytań, dane przez filozofię heglowską, a zwłaszcza
przez należących do „lewicy” kontynuatorów Hegla, spotkały się z ostrą
dezaprobatą „filozofów narodow ych”. Koncepcje Hegla atakowali oni za
panteizm, panlogizm 2, jednostronny krytycyzm , za niezdolność do tw ór
czego działania. K rytyka ta nie była jednakże -celem sam ym w sobie.
Na jej gruncie zarówno Trentowski, jak i Cieszkowski budują system y
filozoficzne, których zamierzeniem jest udzielenie odpowiedzi na wyżej
formułowane pytania przy równoczesnym włączeniu elementów, które
pom inął Hegel. System y „narodowe” m ają przy ;tym ambicję stworze
nia syntezy dwóch prądów rozdzierających dotychczas filozofię (m ateria
lizm, idealizm) i przeniesienia jej w ten sposób ze sfery myśli w sferę
życia, przekształcenia jej w narzędzie działania „czynu” 3. K rytykując
Hegla filozofowie „narodow i” snuli swoje koncepcje na osnowie filozofii
autora Fenom enologii. Przejaw iało się to w podejmowaniu szeregu w ąt
2 Por. B. Trentowski, Myślini, Poznań 1944, s. 14 oraz A. Cieszkowski, Bóg
i Palingenezja, Poznań 1912.
3 Por. B. Trentowski, Chowanna, t. II, Poznań 1842, s. 423, A. Cieszkowski.
P rolegom ena do historiozofii, Poznań 1908, s. 108.
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ków filozofii heglowskiej, w form alnym ksztąłcie (systemów, w Ich kon
strukcji oraz w aparaturze pojęciow ej4. U trudnia to niew ątpliw ie właś
ciwe odczytanie zawartości teoretycznej prac mesjanistów. W w ypadku
Libelta trudność ta jest zwielokrotniona. O ile punktem wyjścia pomysłów
Cieszkowskiego i Trentowskiego był bezpośrednio system heglowski,
o tyle dla Libelta podstawa ta zostaje rozszerzona właśnie o główne dzieła
dw u wyżej wym ienionych m yślicieli. N ajw ażniejsze prace Cieszkowskie
go oraz Trentowskiego były Libeltowi doskonale znane i w y k o r z y s t a n e
przy opracowaniu S y s t e m u u m n i c t w a 5. K onstrukcję swego system u opie
ra na przykład Libelt w sposób niewolniczy na schemacie M y ś lin i T ren
towskiego, ponadto włącza do s w y c h rozważań w sposób m e c h a n ic z n y
szereg koncepcji i wątków zaczerpniętych u Cieszkowskiego6. Nic są to
bynajm niej jedyne źródła teoretyczne filozofii Libelta, ale te w łaśnie
zależności w ybijają się na plan pierwszy.
F akt ten zasługuje na uwagę. Trudno bowiem w trakcie le k tu ry tek 
stów Libelta uchronić się od wrażenia, iż myśliciel nasz ak cen tu jąc za
sadnicze tezy charakterystyczne dla „filozofii narodow ej” usiłuje rów no
cześnie wydostać się poza krąg irracjonalnych konsekwencji system ów
Cieszkowskiego i Trentowskiego. I można by powiedzieć, że k ry ty k a
Hegla przeprowadzona przez Libelta ma w pewnym sensie c h a ra k te r ^nie
konsekw entny , jeśli za k ry teriu m oceny uznać stanowisko d w u w yżej
wym ienionych filozofów. W gąszczu irracjonalnych koncepcji „filozofii
narodow ej” chce Libelt znaleźć jakieś m iejsce dla swoiście r o z u m i a n e g o
racjonalizm u, co wyraźnie widać w pozytyw nym wykładzie jego h isto rio 
zofii, zwłaszcza w szeroko rozbudowanej teorii „ustaw i czynu”. W ydaje
się, że tendencja ta wiąże się z szeregiem innych elem entów, w ątków ,
które składają się na pewien specyficzny typ prepozytywizm u h a rm o n i
zującego z libeltowską postawą społeczno-polityczną, ze z d e c y d o w a n y m
sprzeciwem wobec stru k tu ry feudalno-stanowej, wreszcie z id ealizacją,
a nieraz wręcz utopijnym spojrzeniem na te form y uspołecznienia, k tó re
tworzy kapitalizm.
Niniejsze uwagi nie m ają bynajm niej n a celu c h a r a k t e r y s t y k i cało
k ształtu poglądów L ibelta ani naw et całej jego filozofii s p o ł e c z n e j . Ze
względu na w stępne stadium nie są one również w 'stanie p r z e ś l e d z i ć n ie 
4 P °r- A. Kroński, K o n c e pcja filozoficzn a m e s ja n is tó w polskich, „ A r c h i w u m
Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. II, s. 90 i nast.
5 Por. K. Libelt, Filozofia i k r y t y k a , t. I, rozdz.: P isarze s ta n o w ią c y p r z e j ś c i e
do filo zofii słowiańskiej, Poznań 1874 Libelt .omawia tam P rolegom ena z u r H i s t o ń osophie, G ott und Palingenesie A. Cieszkowskiego oraz Grundlage d e r u n i v e r s e l l e n
Philosophie i inne prace B. Trentowskiego.
6 Wyraźnym przykładem jest koncepcja osobowości Boga i n i e ś m i e r t e l n o ś c i
duszy zaczerpnięta z pracy A. Cieszkowskiego Bóg i Palingenezja.
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konsekwencji, których w tekstach Libelta jest sporo, a które, jak się w y 
daje, są w znacznym stopniu w ynikiem kom pilatorskiego typu um ysłowości filozofa. Chodzi w zasadzie o szkicową próbę prześledzenia filozofii
historii Libelta, w yodrębnienie w niej w yróżnionych w yżej wątków
ideowo-światopoglądowych, w szczególności zaś splotu irracjonalno-konserw atyw nych tendencji z tendencjam i prepozytywistycznym i. Rozwa
żania skoncentrow ane są wokół stosunku L ibelta do historiozofii Hegla.
OCENA WSPÓŁCZESNOŚCI I JEJ MIEJSCE W SCHEMACIE
HISTORIOZOFICZNYM

Najdogodniejszym punktem wyjścia w tych rozważaniach jest obraz
współczesności, jakim operuje Libelt; obraz ten bowiem jest jedną z istot
nych przesłanek — choć nie jedyną — k ry ty k i heglowskiej historiozofii.
W arto od razu nadm ienić, że szeroko rozumiemy ów obraz. Chodzi
nam nie tylko, a często i nie głównie, o wypowiedzi dotyczące bezpośred
nio zjawisk i wypadków ówczesnych. Oceny współczesności wypowiadane
są często w sposób pośredni, w ynikają z analizy spraw na- pierw szy rzut
oka bardzo od niej odległych. W szczególności obraz współczesności, jej
tendencji rozwojowych i sprzeczności związany jest u Libelta ze sche
m atem historiozoficznym, którym operuje, i z miejscem, które w tym
schemacie wyznacza w łasnej epoce. Współczesność ocenia Libelt z róż
nych punktów widzeń. Niekiedy chodzi m u o współczesny m om ent roz
woju narodu i to rozpatryw any z punktu widzenia im manentnego rozwoju
narodu. Innym razem te sam e spraw y ujm u je na tle szerszym, tak że
dotyczą one nie tylko Polsiki. Współczesność polska jest niekiedy ujm o
wana jako rezultat historii narodu, historii odizolowanej w pew nym sen
sie od dziejów innych narodów, kiedy indziej zaś traktow ana jako fra g 
m ent szerszej całości — m echanizm u dziejów powszechnych. Te różne
punkty widzenia splatają się, a niekiedy nie są dość jasno wyróżniane.
Dzieje się to nieprzypadkowo. Można w stępnie zasygnalizować, iż zmien
ność punktów widzenia L ibelta je st refleksem dw u różnych kursujących
w tym okresie koncepcji ogólniejszych. Z jednej strony chodzi mianowi
cie o historystyczną koncepcję konserw atyw nych rom antyków , którzy
stojąc na stanow isku organiczności narodu, ciągłości życia społecznego,
wyizolowywali w zasadzie historię narodow ą z historii pow szechnej; roz
wój narodowy mógł być dzięki tem u rozpatryw any niezależnie od postę
pu ogólnoludzkiego7. Z drugiej zaś strony chodzi o historystyczną kon
7
T. Kroński, Rozw a żania w o k ó ł Hegla, Warszawa 1960, PWN, s. 114 i nast.;
J. Szacki, M ochnacki i p ro b le m historii, „Archiwum Historii Filozofii i M yśli
Społecznej”, t. IV, s. 70 i nast.
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cepcję sformułowaną przez Hegla, która w centrum procesu rozwojowego
umieszcza właśnie postęp ogólnoludzki, za treść jego uważając rozwój
sam ©uświadamiania wolności. Rozwój iten dokonuje się wprawdzie po
przez narody, są one jednakże rozumiane jako etapy rozwoju ducha abso
lutnego, W e l tg e is tu 8. Obie te *— schematycznie tu wyróżnione tenden
cje — funkcjonują w system ie Libelta, przejaw iają się również w jego
ocenie współczesności.
Współczesność rozpatryw ana jest przez Libelta w trzech niejako
płaszczyznach: Społeczno-ekonomicznej, filozoficznej (w sensie stanu oświaty, albo szerzej, wiedzy) oraz moralnej. Trudno powiedzieć jedno
znacznie, czy w swoim schemacie historiozoficznym Libelt w yodrębnia
współczesność jako odrębną epokę ze względu na jej rolę szczególną
w dziejach ludzkości; stanowisko takie dominuje wyraźnie w pierwszej,,
krytycznej części S y s t e m u u m n i c t w a 9. Podkreśla się tu ta j w ielką rolę
[słowiańszczyzny, która w kraczając na arenę dziejów otwiera w historii
ludzkości nową epokę. Nowość i przełomowość tej epoki m iałaby pole
gać na dojściu do głosu czynnika irracjonalnego, który stać się ma pod
staw ą dla „czynu”, „twórczości”, dla realizacji królestw a bożego na zie
mi, tzn. likw idacji wszelkich konfliktów m iędzyludzkich i realizacji ide
ału moralnego. Jednakże w pozytywnym wykładzie historiozofii Libelta
stanowisko to ulega pewnej m odyfikacji10. M odyfikacja ta jest konsek
w encją całości poglądów Libelta, a w szczególności jego koncepcji „czy
n u ”. Libelt nie wiąże tu nierozłącznie kategorii „czynu” z jakąś okreś
loną (u Cieszkowskiego „trzecią”) epoką ludzkości. „Czyn” nie jest rów
nież działaniem znam iennym dla przyszłości jako wyróżnionej epoki
w procesie historycznym . „C zynu” nie rodzi dopiero świat współczesny —
jest on kategorią podstawową dla całych dziejów ludzkości11. Dlatego
też współczesność stanowi w gruncie rzeczy nie wyróżniające się w sto
sunku do innych ogniwo historycznego procesu. Przem iany zachodzące
8 T. Kroński, jw., s. 124 i nast. Libelt formułuje tą m yśl w sposób następu
jący: „Od czasu rozwinięcia się filozofii historii, nabraliśmy przekonania, że dzie
je narodów nie są chaotycznym zamętem wypadków, ale że isą raczej organicznym
rozwojem 'nieskończonego ducha, ducha porządku i mądrości — że są wielkie idee
czasu, rozwijające się do wiedzy ludów i przechodzące w czyn i upostaciowanie
się zewnętrzne przez dzieje — że jest postęp w dziejach, odbywających się kro
czeniem wieków naprzód, do coraz wyższych pojęć, do coraz wznioślejszych praw
i instytucji, do coraz większego uszczęśliwienia narodów”. K, Libelt, P is m a p o 
m niejsze, (t. II, Poznań 1850 s. 362.
9 Filozofia i k r y t y k a , jw., t. I. rozdz. III, C h a r a k te r y s ty k a filo zofii słowiań
skiej, rozdz. V, M is ty c y z m u w a ż a n y ja ko przejście do filozofii słowiańskiej.
10 Tamże, t. II, s. 88 i nast.
11 Tamże.
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jednak' w ostatnich dziesiątkach la t stw arzają podstawę do przypuszczeń,
że przed ludzkością otw ierają się szczęśliwsze perspektyw y. Libelt bo
g ie m rezygnując ze sztywnego podziału dziejów na poszczególne epoki,
podziału, który m iałaby uwieńczyć epoka „syntezy”, zachowuje jednak
samą koncepcję .„syntezy” 12. W tym mianowicie sensie, iż historia dotych
czasowa jest procesem, w trakcie którego kształtują się i doskonalą for
m y współżycia, co w rezultacie zm ierza do stworzenia stanu harmonii,
w postaci realizacji ideałów dobra, praw dy i pięk n a13. I współczesność
w łaśnie brzem ienna jest w szereg elem entów sprzyjających realizacji
tych zasad. Widoczne to jest w szczególności w dziedzinie zjawisk eko
nomicznych, społecznych i politycznych. Przem iany, jakie się dokonu
ją w tych dziedzinach, m ają charakter nieodwracalny.
„Reformy socjalne — pisze Libelt — stały się gwałtowną potrzebą
czasu. Każdy czuje, że na częściowe popraw ki i koncesje już za późno, że
tym i przystaw kam i ruiny całego budynku nikt nie w strzym a — ale że
radykalnej trzeba form y” 14. N ieodw racalnym procesem jest zmierzch
feudalizmu, gospodarki opartej na niewolniczej pracy chłopstwa, gospo
darki zacofanej, zmierzch społeczeństwa stanowego, opartego na wyzys
ku i ucisku. Nieodw racalnym procesem jest walka ludów o wolności spo
łeczne i polityczne, o „nolwe system y organizacji społeczeństwa” 15.
Rewolucja francuska stanowi w dziejach wielki pomnik wolności,
zapoczątkowała ona kształtow anie się narodów nowoczesnych, w sensie
„polityczno-dziejowym”, tzn. otw arła epokę, w której poszczególne naro
dy zdobyły samoświadomość własnego istnienia jako narodu. „Narodo
wości w znaczeniu społecznym zawsze istniały, odkąd się rodziny na
plem iona rozmogły, zaś w znaczeniu politycznym i dziejowym są dopie
ro wynikiem nowych, rzekłbym najnowszych czasów: odkąd się narody
iupełnoletniły i spod ojcowskiego praw a rządów wyzwoliły, co na nie
kładły nie tylko praw a karności, ale naw et własności jakby rzeczo
w ej” 10.
W interp retacji Libelta oznaczało to tyle, iż stany niższe uwalniają
się spod ucisku feudalnego (ekonomicznego i społecznego), zdobywają
12
teraźniejszość jest łącznikiem przeszłości i przyszłości, bo jest córą pierw
szej, a matką drugiej, jest poczęta i poczynająca i dlatego filozofia, ogarniając
teraźniejszość, musi wychodzić z przeszłości oraz budować przyszłość, ogarnia
więc wszystkie trzy kategorie czasu w jeden. Pod tym względem będzie to filo
zofia żywota i czynu, a zatem rzeczywista zatracicielka zastarzałych przesądów...”,
Filozofia i k r y t y k a , jw., Ł I, s. 105.
Tamże, t. III, s. 221 i nast.
14 Tamże, t. I, s. 2.
15 P ism a pom niejsze, :jw., t. I, 'S. 177 i nast.
16 Tamże, t. VI, Poznań 1851 s. 40.
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p ra w a polityczne, uzyskują dostęp do oświaty, kultury, możliwość spra
wowania urzędów państwowych bez względu na stan. W szczególności
■chodzi o lud, który zdobywa samowiedzę swej przynależności do narodu.
Rewolucja roku 1848 zakończyła proces kształtowania się nowoczesnego
narodu. Zakończyła bowiem proces rozwoju ustroju politycznego, któ
rego początki stanowiła władza despotyczna, który następnie ewoluował
poprzez m onarchię oświeconą, m onarchię konstytucyjną, a odnalazł swo
je uwieńczenie w republice.
W republice współczesnej — gdyż ani republiki starożytnej, ani szla
checkiej nie uważał Libelt za idealny (dojrzały) ustrój. Przyznaw ał co
najw yżej, iż zawierały one pewne form y przejściowe, ograniczone, które
swój kształt doskonały znalazły w republice współczesnej. Określa ją
w sposób następujący: „Nie tylko ustawodawstwo, ale i władza wyko
nawcza w najwyższej instancji, rozciągnione na wszystkich obywateli
państw a, jest form ą rządu republikańską. Do ludu zatem stoczona zosta
ła całkow ita władza państwa, m ajestat ludu bezwarunkowy, w żadnej
jednostce nieodbity, ale na całej m asie wolnego obywatelstwa, jak na
firm am encie politycznym, pośw ięcający’' 17.
Za pozytywne zjawisko współczesności uznawał Libelt szeroko pojęty
postęp gospodarczy w rozwoju przem ysłu, handlu, kom unikacji18, sło
wem rozw ój tych dziedzin, które um ożliwiały zw ielokrotnienie produkcji
dóbr m aterialnych i udostępnienie ich szerszemu zakresowi ludzi.
Współczesność charakteryzuje również ogromny rozwój wiedzy; roz
szerzył się poważnie horyzont możliwości poznawczych człowieka. Libelt
m a na m yśli rozkw it wszystkich dyscyplin naukowych, w szczególności
jednak podkreśla wielką rolę filozofii i koncepcji historiozoficznych, k tó 
re um ożliwiły poznanie praw rozwoju dziejów. Ta ocena odnosiła się
w szczególności do heglizm u jako doniosłego zjaw iska współczesności.
Libelt przypisyw ał duże znaczenie filozofii Hegla, przede wszystkim
;ze względu na to, iż odkryła ona racjonalny charakter rzeczywistości,
tzn. uzasadniła rozumność świata, logikę, której jest on podporządkowa
n y 19. Hegel stworzył system , w edle którego możma w sposób racjonalny
wytłum aczyć poszczególne zjawiska rzeczywistości, zrozumieć ich sens
jako części całościowego procesu składającego się z wielu następujących
po sobie etapów. Heglizm w yjaśniając rozum ny charakter procesów roz
wojowych umożliwiał równocześnie uznanie zachodzących zmian spo
łecznych i politycznych za konieczne. Zdaniem Libelta — Hegel zakoń
czył długotrw ały proces poszukiwań istoty rzeczywistości; jest nią
17 Tamże, t. I, s. 109.

18 Tamże, t. IV, s. 73 i nast.
19 Filozofia i k r y t y k a , jw., t. I, s. 64.
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czynnik duchowy, o skom plikow anej stru k tu rze logicznej, poznaw alnym
przez człowieka. I fakt ten zmienia w sposób zasadniczy pozycję czło
wieka w świecie. Stw arza bowiem możliwość nie tylko pojmowania sen
su przeszłości, ale także rozum ienia teraźniejszości, a w pew nym sen
sie — również przewidywania przyszłości. Świat ludzki uzyskuje nie
jako możność szybszego niż dotychczas rozwoju, dzięki temu, iż „światło
rozum u” jest w stanie przezwyciężać przeszkody w postaci niewiedzy,
ciem noty itd. Zdaniem Libelta niem ożliwa jest po Heiglu żadna filozofia,
k tóra chcąc sprostać wym aganiom wiedzy i potrzebom ludzkim nie
uwzględniłaby dorobku heglowskiego. Sam bezustannie deklaruje w ier
ność tak pojętym osiągnięciom H egla20. <
Nie ulega wątpliwości, iż Libelt wyróżnia we współczesności zjawiska
pozytywne dla tych samych względów, dla których ceni niem iecką filo
zofię idealistyczną. Można, co więcej, domyślać się, że specyfikę współ
czesności, zachodzące w niej przem iany społeczne i polityczne uważa,
za uw arunkow ane w dużej mierze przez fundam entalny dorobek hegliz
mu.
Choć Libelt niejednokrotnie w ysuwa pod adresem Hegla zarzut a b strakcyjności21, to jednak naiwnością byłoby przypuszczać, iż nie za
uważał on związków, jakie istnieją pom iędzy abstrakcyjną logiką filo
zofa berlińskiego, a praktyką życia społecznego. Właśnie Libelt podkreś
lał, iż tak się może wydawać jedynie „niepoświeconym” (nieoświeconym),
którzy chcą naukę Hegla traktow ać jako „pajęczą wysnówkę samej
m yśli”, jak o i,,widziadło fata m organa”. Oni wlłaśnie „nie widzieli tych
tajem nych, nieprzeliczonych mostów, które m imo rozerw ania ducha od
m aterii prowadzą od świata niewidomego do świata widomego, od myśli
do rzeczy, od teoryi do praktyki i choć na oczy własne patrzyli się na
20 „Metoda dialektyczna Hegla jest najwyższą jego zasługą. Jest to kamień'
filozoficzny, którego dotąd na próżno szukała filozofia czystego rozumu i filozofia
w ogólności ... Metoda ta jest j e d y n i e żywotna i w każdej żywotnej filozofii
uwydatnić się musi...”. Filozofia i k r y t y k a , t. I, s. 63. „...owoce tej filozofii (heglow
skiej — J. Ł.) nie mogą być dla nas stracone i wnijść muszą do nowej filozofii”.
Tamże, s. 65....... To co rozum zdobył (chodzi o osiągnięcia filozofii Hegla — J. Ł.).
tego mu nikt nie wydrze i zamachy nań ludzi wstecznych, co by radzi ślepotę;
średnich wieków powrócić, aby dlatego ludy były szczęśliwe, iżby były bezrozumne — zamachy te są bazwładne”. Tamże, s. 78.
21 „Abstrakcją w naszym znaczeniu jest to, co się oderwało od 'W szelkiego
kształtu, od wszelkiej materialności i dlatego jest martwe, jest życiem in potentia,
ale nie żywotem, nie in actu. Pod tym względem abstrakcją jest i absolutna idea
Heglowska, jako najwyższa pełnia wiedzy, najwyższe c o n , c r e t u m — i najniż
sza idea b y t u (das Sein), żadną, a żadną wiedzą niewypełniona”. Tamże, t. I,
s. 18.
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rew olucyje w świecie naukow ym i społecznym, nie pojmowali, aby to było
tego tajem nego związku dziełem ” 22.
C harakterystyka współczesności nie ogranicza się jednakże do opisu
zjawisk pozytywnych dostrzeganych przez Libelta, jak Wspomniano,
zwłaszcza w dziedzinie życia społeczno-politycznego i w dziedzinie wie
dzy. Zwracając uwagę na te zjawiska Libelt trak tu je je, raczej jako możli
wości i tendencje rozwojowe; nie w yczerpuje to jednak rzeczywistości
współczesnej. Przem iany społeczne — Libelt dostrzega ich antyfeudalny ch arakter — nie dokonują się we w szystkich krajach. Ale naw et i tam
gdzie zaszły o wiele dalej niż np. w Polsce, sytuacja 'nie zawsze zmieniła
się na lepsze. We Francji, Anglii i innych krajach zachodnich miej.sce
arystokracji i szlachty zajęła oligarchia finansowa, „bogaty przez w y
zyskiwanie ubogiego staje się bogatym ” 23. Rewolucja francuska wraz
z efektam i pozytywnym i przyniosła skutki niszczące. W szechwładnie roz
panoszyły się egoizm, żądza użycia. Podważone zostały podstaw y m oral
ności w yrastające na gruncie chrześcijańskich zasad miłości bliźniego.
Dem okratyzacji społeczeństwa towarzyszy rozpanoszenie się intrygi, pry
w aty, am bicji, nieokiełznanych nam iętności. Świat współczesny jest
w oczach Libelta św iatem rozluźnionych więzi społecznych na skutek
braku prawdziwych więzi m oralnych, na skutek u traty wierności zasa
dom religii chrześcijańskiej, z której właśnie w sposób najbardziej kon
sekw entny w ynikają postulaty wolności, równości i braterstw a. „I n a
stały czasy upadku wszelkich potęg m oralnych, upadku religii, wiary,
poszanowania sprawiedliwości, miłości Boga i bliźniego. Na tych gru
zach z jednej strony zawładnęła siła, z drugiej żądza dobrobytu; bogact
wo i zbytek kolosalny obok najstraszliw szej nędzy i poniżenia prole
ta ria tu ” 24.
Te destrukcyjne zjawiska są w szczególności niebezpieczne dla Pols
ki — rozdartej rozbiorami, której grozi wynarodowienie zarówno ze
względu na antypolską działalność zaborców, jak i z powodu braku po
szanowania i wierności dla tych wartości, które stanowią podstawę ist
nienia narodu. W artości te — to poszanowanie tradycji w postaci zwy
czajów i obyczajów, w postaci w iary przodków, w postaci przywiązania
do kościoła katolickiego i religii chrześcijańskiej. Religię pojm uje przy
tym Libelt szeroko — nie tylko od strony dogm atycznej, ale jako system
zasad, kultów, obrzędów25, a narodowość jest dlań nieoddzielna od pier
w iastka religijnego. W dodatku egoizm szlachty nie godzącej się na ja22 Tamże, s. 104.
23 P ism a pom niejsze, jw., t. I., s. 335.
24 Filozofia i k r y ty k a , jw., t.. I, s. XVIII.
25 Tamże, t. II, s. 97.
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kiekolwlek reform y uniemożliwia prawidłowy rozwój gospodarki, a brak
społecznych i .politycznych swobód ludu paraliżuje aktywizację podstawo
wego elem entu „żywotności narodu”, jaki właśnie lud stanow i26.
Wszystko to powoduje gromadzenie się sprzeczności we współczesnoś
ci, które tak czy owak rozwiązane być muszą. Może to przybrać postać
rewolucji, a to nie zawsze jest potrzebne i korzystne27. Zaostrzenie
sprzeczności sprzyja w dodatku kształtow aniu się rozm aitych koncepcji
rewolucyjnych, m ających ch arak ter burzący i dla społeczeństwa szkodli
wy. Chodzi tu w szczególności o koncepcje kom unistyczne podważające
prawo do własności pryw atnej, które „jest stare jak ród ludzki” 28.
Pokrótce scharakteryzow ana ocena współczesności wprowadza nas,
jak się wydaje, w centrum podejm owanej przez autora Filozofii i k r y t y k i
problem atyki filozoficzno-społecznej. L ibelt aprobuje, a naw et przyj
m uje z entuzjazm em efekty rozwoju nowej form acji w dziedzinie eko
nomicznej i politycznej. Ale proces rozwoju kapitalizm u złączony jest
z rozsadzaniem tradycyjnych, na feudalnym gruncie w yrosłych form wię
zi społecznych, więzi przepojonych pierw iastkiem religijnym , z rozsadza
niem stereotypów wzorów osobowych, podryw aniem autorytetu dotych
czasowych wartości m oralnych. I głównie te właśnie procesy stają się,
jak widzieliśmy, przedm iotem k ry ty k i Libelta. Oceniane są przezeń jako
sym ptomy kryzysu m oralnego, którego trzeba uniknąć lub też, k tó ry
trzeba przezwyciężyć. W ty m kontekście dokonuje też Libelt k ry ty k i
heglowskiej historiozofii. Sens tej krytyki jest najw yraźniej praktyczny.
Spekulatyw ne m edytacje w rejonach wysokiej abstrakcji uwikłane są
przy tym w realia życia społecznego, politycznego, kulturalnego itd.
KRYTYKA PANLOGIZMU HEGLOWSKIEGO

Zwracano już wyżej uwagę, iż Libelt daleki był od kwestionowania
wszelkich wartości teorii heglowskiej. Równocześnie zaś nie ulegało
dlań wątpliwości, że istnieje organiczny związek pomiędzy negatyw 
nym i sym ptom am i życia współczesnego a ograniczonością heglizmu, w y
nikającą z jego jednostronności. Racjonalny ład proponowany przez heg
lizm nie jest w stanie zapewnić ładu moralnego, mało tego, pozostaje
w sprzeczności z tym i elem entam i ładu moralnego (dogmaty religijne),,
które m ają ch arakter odwieczny i niezmienny.
W ten sposób heglizm, mimo swej doniosłości, staje się przeszkodą
dla realizowania przyszfłości, której cechę podstawową m a stanowić h a r
26 Filozofia i k r y t y k a , s, 314.
27 P ism a pom niejsze, jw., t .II, s. 171 d nast.
28 Tamże, t. VI, s. 284.
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monijność, „syntetyczność”, przezwyciężenie „jednostronnego” charakteru
teraźniejszości i znam iennych dla niej sprzeczności. W wypadku społe
czeństwa polskiego ograniczoność heglizmu oznacza ponadto negację pod
stawowych elem entów wchodzących w skład więzi narodowej. Heglizm
stanowić m iałby usprawiedliw ienie negacji wszelkich postulatów w y 
suwanych w imię społeczeństwa jako całości a więc jako narodu29.
Na czym — w ujęciu Libelta — polega owa jednostronność i ograni
czoność heglizmu, rzutująca na jego filozofię społeczną i na praktyczne
wnioski z heglizmu wysnuwane?
Hegel do granic ostatecznych doprowadził rozwój koncepcji przedmiotowości myśli, wiedzy, idei. Istota św iata sprowadzona została bez
reszty do myśli. Egzystencja natom iast m yśli ma- charakter przedm ioto
wy, a nie indyw idualny30. Idealna, m yślna treść świata uznana została
przez Hegla za jedyną rzeczywistość, zatem za ostateczny element w szyst
kiego, co istnieje. Na niepowodzenie skazany jest zabieg, jakiego dokonuje
Hegel usiłując całą rzeczywistość rozłożyć na pojęcia logiczne, usi
łując zamknąć w logiczne form uły to, co ze swej n atu ry przerasta
te formuły. Panlogizm heglowski nie 'jest w stanie wytlłumaczyć rze
czywistości realnej, zmysłowej. Koncepcja heglowskiej idei absolutnej
nie jest w stanie wytłum aczyć pochodzenia św iata przyrodniczego. Li
belt podejm uje w ty m w ypadku zarzuty Schellinga kierowane pod ad
resem Hegla. Schelling stwierdzał, że słabość Hegla w ystępuje najw y
raźniej w momencie, kiedy zachodzi potrzeba wyjaśnienia przejścia od
29 Filozofia i k r y t y k a , jw., t. I, s. 73 i nast.
30 Oto wyjaśnienie pojęcia myśli przedmiotowej, zwanej też duchem, bądź ro
zumem przedmiotowym. „Atoli, co jest, ten pojmujący się urozum przedmiotowy? Co
jest ta jego rzeczywistość? — Weźmy za przykład i d e ę p a ń s t w a , będącą m a
nifestacją rozumu w stosunkach społecznych ludzkości. Państwa wszystkie, jakie
są, były i będą, są tylko fenomena, są zjawiska, w tej zewnętrznej postaci urzęd
ników, wodzów, królów, ustaw i narodów, przypadkowe i bez rzeczywistości. P ań
stw o rzeczywiste jest jego i d e a , jest n u m e a o n owych f e n o m e n ó w , jest
rozum rozwijający się w tych narodach, ustawach, prawodawcach i przychodzący
do wiedzy siebie. To, .co się tam rozwinęło, bez względu igdzie i przez kogo, leżało
w konieczności rozumu, stanowiącego istotę państwa. Familia i społeczność były
i są w nim koniecznymi momentami i państwo jest tych momentów przeniknieniem. Jego wewnętrzne urządzenia — formy rządu — jego stosunek do innych
państw, jego ostateczne przeznaczenie — być rozwojem ducha dziejowego — to
wszystko tak jest zawarte w idei państwa, jak w wyobrażeniu trójkąta zawarte
są prawdy trójkątowe bez względu, gdzie tę postać trójkątową upatrzymy — bo
trójkąt jako trójkąt jest tylko prawdą, a nie ten lulb ów trójkąt materialny. Roz
wój idei państwa jest tylko rozwojem tych prawd rozumu, które w niej są uta
jone niewidomie, materialność zaś tego rozwoju, to jest ludzie i narody, jest
przypadkową i nie sięga w rzeczywistość idei sam ej”. Tamże, s. 13.
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logiki do rzeczywistości. Tutaj pow staje przepaść, której Hegel zapełnić
nie potrafi, ograniczając się jedynie do „słownych igraszek” w rodzaju
stwierdzenia „idea oddziela się od siebie, jako przyroda” 31. Ale chodzi
nie tylko o słabości teoretyczne koncepcji heglowskiej. Jeśli rzeczywis
tość ma ch arakter wyłącznie idealny, .to wszystko, co ponadto istnieje,
przestaje być godne jakiejkolw iek uwagi. Świat przyrodniczy i to, co
Libelt nazywa „zmysłowością” w życiu społecznym, wyłączone zostaje
z procesu rozw oju ducha, zanegowane, sprowadzone do zjawiska przypad
kowego, bo nierzeczywistego. „Przed rozumem w pył się obraca wszelka
m aterialność” 32. Rozum w koncepcji heglowskiej m a charakter krytycz
ny. K rytycyzm ten niewątpliwie posiada pewne znaczenie pozytywne,
pozwala bowiem odróżniać praw dę od fałszu, zabobonu. Jednakże w uję
ciu heglowskim krytycyzm się absolutyzuje. Ponieważ istotą ducha jest
wyłącznie rozum, w ięc z tego wynika wniosek, że ta sfera rzeczywistości,
w której rozum nie odnajduje siebie, jest fałszem i przesądem. Rozum
heglowski .ma więc ch arak ter jedynie destrukcyjny, nie -zawiera w so
bie pierw iastka twórczego, a ponadto ograniczony do sfery abstrakcji
naw et w swej roli burzyciela okazuje się w gruncie rzeczy bezpłodny33.
Tak sform ułowane zarzuty zawierają im p lic ite określoną interpre
tację heglizmu. In terp retacja ta staje się w yraźniejsza w analizie wnios
ków, które — zdaniem Libelta — z heglowskiej koncepcji św iata m iały
by wynikać. Na pierw szy plan wysuwa się tu problem osobowości boga.
Negacja bowiem rzeczywistości nazywanej przez Libelta m aterialną,
zmysłową, oznacza w w ypadku rzeczywistości społecznej przekreślenie
znaczenia tych wszystkich elementów, które poza racjonalną świado
mością, rozumem, składają się na życie poszczególnych jednostek i na
rodów. Chodzi tu Libeltow i o takie zjawiska, jak instynkt, uczucie, w y
obraźnia, przeczucie, proroctw a, natchnienia. Oznacza odrzucenie w iary
ludu, tradycji (zwyczajów, obyczajów), negację religii rozum ianej jako
zespół kultów i obrządków, oznacza odrzucenie pierw iastka narodowoś
ci — słowem wszystkiego, co ,,z antyrozum ow ych pierw iastków w ypły
w a”, ale co, zdaniem Libelta, odgrywa w życiu społecznym nie m niej
szą rolę niż rozum. Czynniki irracjonalne, w szczególności religia i n a
rodowość, pełnią bowiem funkcje scalające narody, w yodrębniają je jako
indywidua i zapobiegają procesom atomizacji w ew nątrz narodu. Heglizm
musi dalej w konsekw encji prowadzić do negacji istnienia Boga osobo
wego, a także nieśm iertelności duszy indyw idualnej. Jeśli bowiem istota
31 Cyt. wg IC. Fischer, G eschichte d e r neuern Philosophie, t. VII, Heidelberg
1867, s. 248.
32 Filozofia i k r y t y k a , jw., t. I, s. 16.
33 Tamżą s. 17.
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świata sprowadza się do idei, to w ynika stąd bądź w ogóle zaprzeczenie
istnienia boga, jak to ma miejsce u Feuerbacha i innych współczesnych
myślicieli, którzy, zdaniem Libelta, wyciągnęli ostateczne konsekw encje
z heglizm u34, albo w najlepszym w ypadku panteizm. Popada to w sprze
czność nie tylko z dogm atam i religii chrześcijańskiej, lecz także — cha
rakterystyczny to m oment dla filozofii Libelta —- z odwiecznymi wie
rzeniam i ludu. Jest to zarzut wyjściowy i bynajm niej nie bagatelny.
Spór o uznanie boga osobowego posiada bowiem doniosłe znaczenie prak
tyczne. „System um nietw a” L ibelta zbudowany jest w ten spcsóib, że
główne jego założenia pozostają w zgodzie z głównymi założeniami k a 
tolicyzmu. Dzieje się tak bynajm niej nie ż powodu fanatycznego przy
wiązania Libelta do dogmatów chrześcijańskich (świadczy o tym jego
postawa tolerancyjna, której w yraz nietrudno znaleźć w szeregu pu
blikacji)35, lecz z powodu przeświadczenia, iże jedynie religia chrześci
jańska może stanowić odpowiednią podstaw ę dla moralności, dla w łaści
wego ułożenia stosunków międzyludzkich, pełnić funkcję więzi m oralnej
spajającej społeczeństwo36.
Problem atyka filozofii religii jest też ściśle zespolona z historiozofią
i filozofią społeczną.
„Duch przedm iotow y” to zdaniem Libelta podstawowa kategoria his
toriozofii Hegla. Można wyznaczyć za pomocą logicznej analizy przebieg
rozwoju ducha przedmiotowego (uczynił to Hegel), lecz analiza ta nie
odnosi się do zjaw isk św iata zewnętrznego. W interpretacji L ibelta heg
lizm trak tu je narody, a więc niepow tarzalne indywidualności kolektyw ne,
jako współtowarzyszące rozwojowi rozumu świata w pew nym sensie
na zasadzie okazjonalnej. „Nad tym i sporadycznym i jednostkam i unosiła
się pewna wyłącznego charakteru duchowość — dyszał żywot idei, roz
w ijającej się przez pokolenia i wieki niezawiśle od ludzi, wedle następstw
koniecznych, z logicznej n atu ry tejże idei podających się... tak się roz
w ijała idea piękna i wydała sztuki piękne; tak idea praw a i wydała
ustaw y i form y rządu... idea sam a z siebie się rozwijalła, czepiąc się jak
jem ioła pokładów pokoleń ludzkich i narodów ” 37.
Rozwój idei absolutnej założony jest w sposób konieczny w sam ej
3* Tamże, s. 2. Libelt w przypisie wynotowuje nazwiska i prace następujących
filozofów: B. Bauera, Richtera, Straussa, L. Buchnera i in.
35 „Fanatyzm to pożar niszczący, fanatyzm polityczny, tak jak religijny,
wszystko co z nim idzie uważa za herezje i jako taką tępi, aż w końcu w łonie
swym wynajdując herezję sam by ją pożarł i wytępił. Tolerancja jest konsekwen
cją zasady demokratycznej...” Z odczytów wygłaszanych w e Lwowie w 1869 r.
Cyt. wg Hahna, jw. s. 46.
28 Pisma pom niejsze, jw., t. I., s. 154 i nast.
37 Filozofia i k r y t y k a , jw., t. II, s. 83.
15 A rch iw um h istorii filo zo f iii i m yśli sp o łeczn ej
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jej istocie, natom iast działania ludzkie nie w pływ ają na rezultaty tego
rozwoju. Stąd też świat ludzki jest jedynie podścieliskiem wędrówki idei,
wszystkie wydarzenia ludzkie m ają charakter nieważny i przypadkowy
z tej też racji niemożliwością jest uchwycenie i określenie ich sensu.
W arto może przytoczyć jeden z przykładów rozumowania Libelta, który
zasługuje na uwagę ze względu na to, iż ukazuje społeczno-historyczne
przesłanki tej krytyki.
Pod „pręgierzem krytyki czystego rozum u” nie ostają się „najśw ięt
sze rzeczywistości”, stw ierdza Libelt, a mianowicie: narodowość, religia
oraz „um iejętność”, czyli oświata ludu. Jak to wygląda w w ypadku na
rodowości, która w tym akurat fragm encie określona jest jako „pierw
szy, bezpośredni stosunek ludzi do boga, polegający na sam ym instynk
cie narodowym bez w iedzy” (jest to tylko jedno z szeregu nie nazbyt
przejrzystych określeń). Otóż „historia nowszych czasów idąca w równi
•z rozwojem filozofii subiektowego i obiektowego rozumu naucza, jak tą
rzeczywistością pomiatano... daje ona obraz nieustannego ćwiartowania
narodów, przerzucania ich rozczłoni od jednego do drugiego państwa.
Z jednej strony poświęcono idei państwa rzeczywistość narodową, z dru
giej drwiono z tej sam ej idei, bezwładnej w sobie, która się tu da od
dzielać i rozkrawywać bez krwi... rozćwiartować naród, jako państwo,
zabójstwem nie jest — czemu? bo to idea”38.
Historiozofia heglowska nie jest w stanie wskazać właściwego motoru
rozwoju dziejów w przeszłości, a tym samym czy też tym bardziej oka
zuje się bezużyteczna, jeśli chodzi o> odnalezienie kierunku dziejów przy
szłości. Kiedyż bowiem przyszłość może być kształtow ana w sposób
świadomy i zamierzony? Tylko wówczas, kiedy określać ją będzie świa
doma działalność jednostek. Tymczasem w koncepcji heglowskiej czyn
nik ten nie odgrywa zgoła żadnej roli. W systemie heglowskim rozwój
idei dokonuje się mocą własnej energii39. Twierdzenie to jest konsek
wencją in terpretacji dialeiktyki heglowskiej przez Libelta. Libelt dekla
ruje wielkie uznanie dla dialektyki, rozumie ją wszakże jako triadę, za
w ierającą w sobie dwa przeciwstaw ne człony łączące się w syntezę.
W interpretacji Libelta przeciwstawność tych członów jest przypadko
wa, przypadkowa zatem jest i synteza. O sposobie in terpretacji źródła
rozwoju w systemie heglowskim świadczy wyraźnie retoryczne pytanie
postawione pod adresem Hegla „Czy to rozum sam z tezy do antytezy
przerzuca się?” Filozofia heglowska pozbawia twórczej roli wszeiKą in
dywidualność w historii, a także nie wyjaśnia w gruncie rzeczy źródeł
rozwoju świata realnego.
38 Filozofia i k r y t y k a , jw., t. I, s. 74.
3° Tamże, s. 65.
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Heglowskiej koncepcji idei (byt duchowy, abstrakcyjny, „bez krw i”)
przeciwstawia Libelt koncepcję jednostki, zarówno w sensie indywiduum
ludzkiego, jak i narodu, jako osobowości kolektyw nej40.
Jednostkę ujm uje Libelt w swym schemacie jako odbicie nieskończo
nej jaźni boskiej, w formie bytu skończonego ograniczonego41. Pozwala
to obronić „specyficzność”, „szczególność” jednostek i narodów, a więc
te czynniki, które negował heglowski racjonalizm .
L ibelt rozumie boga jako osobę twórczą, która mocą swej wyobraźni
i woli stw arza świat, zaś mocą jej rozumu św iat ten ułożony jest wedle
racjonalnego porządku, czego1w yrazem w świecie przyrodniczym są p ra 
wa natury, zaś w świecie społecznym opatrzność, która kieruje wszel
kim i zjawiskam i. Rzeczywistość jest tw orem i odbiciem istoty bóstwa,
ma ch arak ter organicznej jedności funkcjonującej na zasadzie teodycei.
Człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo boga dysponuje świado
mością, n a którą składa się szereg funkcji psychicznych traktow anych
jako równie ważne i autonomiczne: rozum, wyobraźnia, wola, uczucie,
intuicja itd. Dzięki tym własnościom człowiek pozostaje w kontakcie
z bogiem i kontakt ten może się dokonywać w dw ojaki sposób. Bądź
przez rozum, tzn. przez racjonalne poznanie praw, wedle których roz
wija się rzeczywistość, bądź też przez intuicję, wiarę, uczucie itd., dzię
ki k tó rej uzyskuje wiedzę o rzeczywistości i jej praw ach w postaci oglądu
irracjonalnego. Odpowiednio do tych dwóch form poznawania rzeczy
wistości istnieją dwie — m odernizując term inologię — form y świado
mości społecznej w postaci wiedzy, nauki oraz religii i narodowości42.
Możliwość dwojakiego kontaktu z bogiem, a tym sam ym określenia swo
jego miejsca w porządku m oralnym , odróżnia Libelta od Trentowskiego.
A utor M y ślin i, jak wiadomo, wyróżniał trzecią zdolność poznawczą czło
wieka: ,,m ysł”, mający spełniać funkcję czynnika przezwyciężającego
ograniczoność, jednostronność rozumu i um ysłu. Przezwyciężenie tc do
konywało się faktycznie w sferze irracjonalnej. „Mysł” ponadto stano
wić miał według Trentowskiego zdolność właściwą jedynie przedstaw i
cielom szczepu słowiańskiego4-0’. Libelt zwraca uwagę na pozorny cha
rak ter syntezy władz poznawczych dokonanej przez Trentowskiego za
pomocą kategorii „m ysłu”. Synteza ta m ając na celu przezwyciężenie
jednostronności zarówno „rozum u” (wiedzy empirycznej) i „um ysłu”
(spekulacji), sama popada w jednostronność, właśnie ze względu na w y
40 Tamże, s. 80 i nast.
41 Tamże, s. 94.
42 P ism a pom niejsze, jw., t. II, s. 197.
43 B. Trentowski, Chow anna, jw., s. 39.
15*
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eksponowanie czynnika irracjonalnego44. L ibelt podkreślał niejedno
krotnie, iż nie chodzi m u o tego typu przezwyciężenie jednostronności ra
cjonalizm u heglowskiego, która prowadziłaby do rezygnacji z racjonal
nej interp retacji świata, a więzi moralno-społecznej nadaw ałaby cha
ra k te r irracjonalny. Z wielu sform ułowań w ynika wyraźnie, że w inten
cji Libelta krytyka heglizmu m iała przezwyciężyć jego ograniczoność
przez uzupełnienie system u. Stąd i koncepcja zastąpienia idei absolutnej
przez boga osobowego, na którego istotę składać się m ają zarówno rozum,
jak i wyobraźnia. Nie w nikając w tej chw ili we wszystkie konsekwencje
tego, w gruncie rzeczy eklektycznego zabiegu, podkreślić należy, iż na
daje on pom ysłom Libelta cechę opozycyjności woibec wyraźnie irracjo
nalnej koncepcji Trentowskiego. Libelt poza dwoma wym ienionym i spo
sobami kontaktu człowieka z bogiem, wspomina niekiedy o formie trze
ciej, o objaw ieniu. W gruncie rzeczy jednak — jeśli abstrahow ać od
troski L ibelta o zgodność z ortodoksją katolicką — objawienie nie jest
odrębną formą, sprowadza się ono do poprzednio wyróżnionych. „Obja
wienia — pisze Libelt —■nie tylko są w religii, ale i w naukach, sztukech, w polityce i we wszystkiego rodzaju sztukach urzeczywiszczonych.
Jasne ujrzenie ideału jest objaw ieniem ”45.
L ibelt staw iając w jednym rzędzie poznanie rozumowe obck pozna
nia irracjonalnego uzyskanego drogą w iary, natchnienia, zdawał sobie
sprawę, że w ten sposób uspraw iedliw ia działalność „m odnych proroków ”,
„szarlatanów ”, których w innych m iejscach piętnuje. Dlatego też precy
zuje pojęcie natchnienia pisząc: „N atchnienie nie jest to nadprzyrodzone
zastąpienie praw dy, ale jest nadprzyrodzone jej zatlenie się w nas. Nic
się nie zatli, gdzie się nie ma co zatlić i mała to będzie iskierka, gdzie
mało palnego m ateriału ducha, to jest mało wiedzy, m yśli i usposobienia.
Tylko w głowie myślącej Newtona uposażonej obszerną nauką, mógł spa
dek iabłka z jabłoni nagle rozświecić m yśl graw itacji św iatów ” 46.
Tak więc k rytyka Hegla przerasta w pozytywnie sform ułowany sy
stem poglądów, który podejm ując szereg wątków heglowskich stara się
jednakże inaczej je zorganizować przez włączenie do innej całości. P ró
ba obrony i włączenia do procesu dziejowego tych wszystkich czynników,
które według Libelta negował czy też których nie doceniał heglizm, słu
ży uzasadnieniu określonego ideału człowieka, jednostki i jej stosunku
do społeczeństwa. Libelt chciałby pogodzić uznanie koncepcji zmiennoś
ci i postępu historycznego w swoistych racjonalnych prawidłowoś
ciach z przekonaniem , iż dla zagwarantowania prawidłowego realizowa
41 Pismai p om n iejsze, jw., t. II, s. 197.
45 Filozofia i k ry t y k a , jw., t. II, s. 186.
*6 Tamże, t. I, s. 205.
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nia tego procesu (zachowania właściwych proporcji rozwojowych, unik
nięcia konfliktów społecznych, ustrzeżenia się od dysharm onii w stosun
kach jednostki z całością społeczną) koniecznym w arunkiem jest przyję
cie istnienia wiecznych, niezm iennych zasad określających form y więzi
społecznej oraz m oralnej, tj. zasad, z którym i jednostka utrzym uje więź
„bezpośrednio” poza historią i jej procesem rozwojowym. N ietrudno
dostrzec, że cała ta koncepcja wiąże się ściśle u Libelta z aktualną sytu
acją polskiego społeczeństwa rozdartego rozbiorami. W więziach o cha
rak terze irracjonalnym w idział L ibelt niejako rekom pensatę braku pań
stwowości. W yraźna jest tendencja do utożsamienia narodowości z sy
stem em wierzeń, obyczajów, więzi em ocjonalnych nie poddających się
racjonalizacji i różnych od „porządku racjonalnego”, którym jest pań
stwo i prawo. Prowadzi to siłą rzeczy do niekonsekwencji, których Libelt
rozwiązać nie potrafi, co w ynika z faktu, iż założenia „system u um nictw a” posiadają niew ątpliw ie ch arak ter eklektyczny.
Przechodząc obecnie do przeglądu niektórych problem ów historio
zofii Libelta będziemy m ieli możność zwrócenia uwagi na ten dwutorowy
charakter jego rozważań.
KONCEPCJA NARODOWOŚCI

Treścią dziejów ludzkości według autora S y s te m u u m n i c tw a jest roz
wój ideałów dobra, praw dy i piękna. Realizowały się te wartości w prze
szłości i one również wyznaczają kierunek rozwoju przeszłości.
Są zatem celem, ale nieziszczalnym w życiu ziemskim. O ile L ibelt
stwierdza, że celem historii jest królestwo boże na ziemi, o ty łe podkreśla
równocześnie, że jego realizacja absolutna jest czymś niemożliwym.
„Z niepodobieństwa osiągnięcia zupełnej szczęśliwości na ziemi wypada
i usprawiedliw ia się oczekiwanie jej po śmierci, poza względnymi sto
sunkam i ziemskimi, w k ra ju odwiecznych ideałów”47.
N ietrudno dostrzec, że koncepcja ta jest jak gdyby historiozoficzną
parafrazą kantow skiej teorii moralności.
Koncepcja „realizacji ideałów” nie jest w tekstach Libelta rozwinięta
w sposób jednoznaczny48. W artości naczelne będące w yrazem atrybutów
boga osiągają swą pełną treść w toku historii, która jest teodyceą. Św iat
jest harm onią absolutną, a poszczególne etapy historii są jedynie kształ
tam i boskich przeznaczeń. Zatem realizacja ideałów sprowadza się do
47 Tamże, t. II, s. 102.
48 Różnica widoczna jest w szczególności pomiędzy rozważaniami zawartymi
w rozdz. C h a r a k te ry sty k a filozofii slouńańskiej t. I. Filozofii i k r y t y k i , a „koncep

cją” „ustaw” rozwiniętą szeroko w t. III, por. s. 188 i nast.
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stopniowego m anifestowania ich treści przez poszczególne narody w toku
ich dziejów.
W tym kontekście Libelt mówi, iż rozwój ideałów dokonuje się
w sposób dialektyczny, m ając po prostu na m yśli to tylko, że harm onijna
rzeczywistość ludzka składa się z różnych elem entów — narodów, w któ
rych specyficznych cechach przejaw iają się stopnie rozwoju ideałów.
Dają się tu wyróżnić dwie wersje, nie zawsze dość spójne i w yodręb
niane przez autora.
Pierwsza z tych w ersji — którą scharakteryzujem y obecnie — zwią
zana jest ściśle z problem em narodowości, jej roli w dziejach, charakte
rem więzi narodowej. W ersja ta, w yraźnie polemiczna w stosunku do
Hegla, związana jest z personalistycznym , jeśli można użyć tego te r
minu, w ątkiem kry ty k i historiozofii heglowskiej. Jak mowa o tym była
wyżej, chodzi Libeltowi o ugruntow anie w historii miejsca narodu jako
,,osobowości”, jako autonomicznej „organicznej” całości, nieredukowalnej do „logiki dziejów ”, do prawidłowości ogólnoludzkiego postępu.
Narody różnią się cechami specyficznymi i w cechach tych zawarte
jest niejako ich powołanie, gdyż cechy te są zew nętrzną postacią idea
łów, które naród ma zamanifestować. Narody przeżywają swą młodość,
wiek dojrzały i wreszcie starość. Po spełnieniu swej m isji dziejowej od
chodzą w przeszłość, ich miejsce zajm ują inne49. Specyfika narodów prze
jawia się w ich cechach biologicznych i psychicznych. W yrazem tego
jest podobieństwo jednostek składających się na naród, będące przeja
wem „istnienia w nich” pierw iastka narodowego. Pierw iastek narodo
wościowy, m ający swe ostateczne źródło w bogu, umożliwia utrzym yw a
nie kontaktu człowieka ze światem pozaziemskim poprzez przeczucia,
intuicje, w ierzenia itd. Ponadto spełnia rolę czynnika spajającego jed
nostki w organiczne całości, jakim i są narody. Pierw iastek narodowoś
ciowy przejaw ia się w postaci wspólnych wierzeń, zwyczajów, obyczajów,
wspólnego języka w literaturze. W w arunkach polskich zespolony jest
nierozłącznie z religią. Libelt niejednokrotnie50 w sposób zamienny po
sługuje się pojęciam i narodowości i .religii podkreślając, iż w sferze ży
cia obyczajowego oba te pierw iastki w ystępują nierozłącznie ze sobą sple
cione. „Nie 'było potężniejszego środka dla utrzym ania narodowości nad
49 Przy tym Libelt zwraca uwagę, że nie można m ylić „śmierci dziejowej” ze
„śmiercią polityczną”. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z realizacją
powołania narodu, natomiast „inaczej się rzecz ma, gdy naród uległ przemocy za
borczej potężnego, wojującego ludu, albo gdy upadł wsku-tek niemocy wewnętrz
nej, która tylko jedną część jego ciała np. jeden stan ogarnęła, masę ludową zo
stawiając nietkniętą — równie gdy 'naród nie rozwinął jeszcze dziejowego swego
znaczenia”. P ism a pom niejsze, jw., t. IV. s. 361.
50 Por. np. Filozofia i k r y t y k a , jw., t. I, s. 93.

Libelt a historiozofia heglowska

231

religią, która ludzi jednoplem iennych i okolicznych połączyła w gminy,
parafie i kościoły” 51. Naród nie jest po prostu zespołem jednostek, ale
nie jest też bytem samoistnym.
,,Całość narodu nie jest dowolnym i przypadkowie nagromadzonym
kupowiskiem ludzi, lecz m a pewne plem ienne podstawy, co ją tak pod
względem przymiotów ciała, jak ducha od innych całości narodowych
wyróżniają — jest zatem coś wspólnego w ludziach naród stanowiących,
coś wszystkim właściwego, co pomysłowi i czynom każdego w szczegól
ności, a następnie ustawom przez nie rozwijającym się, pewien narodowy
charak ter nadaje. Pod tym względem można mówić o duchu narodo
wym, bylebyśm y pod tym w yrazem nie rozumieli ducha narodu, którego
nie ma, ale każdego ducha jednostkowego, narodowym charakterem na
znaczonego” 52. Zgodnie z k ry ty k ą koncepcji „przedmiotowego ducha”,
sądzi jednakże, iż naród nie jest bytem różnym od składających się nań
jednostek. Jednostka natom iast może uzyskać pełnię swojego istnienia
jedynie w związku z narodem w nierozerw alnej więzi z całością n a ro 
dową. Utrzymanie tej więzi dokonuje się głównie poprzez zachowanie
wierności dla w iary przodków, dla języka, zwłaszcza dla obyczajów n a 
rodowych, które lud przechowuje i kultyw uje w postaci najbardziej
czystej i niewinnej. „Narodowość wiążąc się z pierw iastkam i narodu
wtenczas, kiedy się pod wpływ em sam ych uczuć przyrodowych rozwi
jał, uczepia się najsilniej spodnich w arstw jego, to jest ludu, 'czyli gminu,
stojącego zawsze jeszcze na stanowisku obyczajowego, czyli uczuciowego
życia... lud też najtroskliw iej w łonie swojem przechowuje obyczaje n a
rodowe. One jedynym żywiołem są ducha; ojczyzna duchowa stoczyła
się u niego w to jed.no ognisko, wszystko tchnie tym jednym narodowym
obyczajowym życiem” 53. Dlatego też wszelka działalność jednostek, dzia
łalność m ająca związek z urzeczywistnieniem misji narodu, musi być
zgodna z tradycją ludu, inaczej bowiem grozi jej niebezpieczeństwo kos
mopolityzmu. Można znaleźć w tekstach Libelta sformułowania, w któ
rych przeciwstawia on wiedzę tradycyjnym nawykom i przeświadcze
niom, przyznając tym ostatnim większą w artość54. Można również zna
leźć ostrzeżenia przed kształceniem młodzieży za granicą, grozi to bo
wiem oderwaniem od gleby narodowej.
Koncepcja narodu jako organizm u spojonego więzami irracjonalnym i,
wchłaniającego w sieibie jednostkę — jest wyraźnie spokrewiona z te
orią społeczną konserwatywnego rom antyzm u. Libelt posługuje się podofc51 Pisma pom niejsze, jw., t. I, s. 98.
52 Filozofia i k r y t y k a , jw., t. I, s. 98.
53 P ism a pom niejsze, jw., t. I, s. 84 i in.
54 Filozofia i k r y t y k a , jw., t. I, s. 84 i nast.
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nymi kategoriam i, wyciąga jednakże inne wnioski niż rom antycy. Oto
jeden tylko przykład: W filozofii społecznej niemieckiego rom antyzm u
koncepcję ograniczoności społeczeństwa w ykorzystywano dla uspraw ie
dliwienia ustroju stanow ego55. Tymczasem Libeltowi kategoria naro
dowości służy do uzasadnienia równości wszystkich członków społeczeń
stwa, dla uzasadnienia k ry ty k i społeczeństwa feudalnego, dla uzasad
nienia praw a wszystkich do własności, do ziem i50.
Scharakteryzow ana powyżej koncepcja narodowości pozostaje w wi
docznym związku z ówczesną sytuacją polityczną społeczeństwa polskie
go. Podkreślając, że niezbędnym w arunkiem do spełniania przez naród
jego m isji jest dysponowanie przez naród wolnością polityczną, Libelt
wysuwa równocześnie postulat w ierności dla trad y cji i religii, zacho
w ania swoistości narodow ej w w arunkach u traty niepodległości. P rzeja
wia się to szczególnie w yraźnie w rozprawie ,,0 miłości ojczyzny”. Te
oretyczna koncepcja narodu, jako żywego organizmu służy Libeltowi za
podstawę do szeregu ocen i postulatów praktycznych. W rozprawie tej
Libelt kwestionuje heglowską koncepcję państw a jaiko instytucji w yra
żającej najogólniejsze interesy całego społeczeństwa poprzez objęcie
wszystkich jednostek praw em instytucji, poprzez k tó rą dokonuje się n a j
pełniejsza realizacja jedności interesu poszczególnych obywateli z inte
resem ogólnym, powszechnym . A ktualne potrzeby polityczne nakazują
Libeltowi poszukiwać podstaw y dla tej jedności nie w prawie, lecz w in
nych czynnikach. Dlatego k ry ty k u je teorię heglowską, według której,
jak stwierdza, „państwo jest urzeczywistnieniem się prawa najwyższej
obyczajowości n arodu”. I replikuje w sposób następujący: „Możesz pań
stwo leżeć poza tą ziemią, poza tym ludem , poza narodowością, poza ję 
zykiem, poza piśm iennictw em i być uczynieniem samego praw a?57 K a
55 Por. P. Kluckkohn, Das Ideengut d e r deutschen R om antik, Tiibdngen 1953,
s. 84: „Ujrneć każde państwo jako żywą istotą, jako indywidualność, makroantropos,
to zasadniczy pogląd romantyczny”. W oparciu o to pojęcie indywidualności r o 
mantycy (A. Muller, F. Schlegel, F. Baader) odrzucili m, in. tezę o równości ludzi,
występowali za stanową budową państwa. Por. np. tezy Schleg.a w tf^er die neuere
Geschichte, przytoczone w D eutsche L i t e r a t i r . Reihe Ro m a ntik, Leipzig 1935, t. X,
s. 194—5, tezy A. Mullera w E lem ente d e r Staatsku nst, przytoczone tamże, s. 230—
233.
56 „Od rewolucji francuskiej stało się inne zadanie czasu. Jest dążność ni
welacji stanów, zniesienia de facto różnicy miądzy stanem w yższjm i niższym.
Dążenie to nazywa się demokratycznym... o to ty.ko chodzić może, aby nie by o
stanu wyższego i niższego, ze względu na prawa i swobody tak polityczne, jak spo
łeczne; aby był tylko jeden stan, jedna pracownia narodu w rozmaitych jego k ie
runkach, tak idealnych z równymi prawami w społeczeństwie i państwie”. Filozofia i k r y t y k a , jw., t. III, s. 289.
57 P ism a pom niejsze, jw., t. I, s. 140.
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tegorią służącą dla określania swoistości narodu i społeczeństwa jest „oj
czyzna”, będąca syntezą wyżej wym ienionych elementów, więź zaś jed
nostek z „ojczyzną” stanowi wiedza o przeszłości narodu. Umożliwiająca
pielęgnowanie pierw iastka narodowościowego w postaci przywiązania
do ziemi, miłości do ludu, jego zwyczajów, obyczajów itd. „Bez bytu
politycrnego n ie m a państw a — mówi Libelt — ale bez bytu politycz
nego jest ojczyzna... ojczyzna wyższą jest ideą, aniżeli idea państw a” 58.
Heglowskiemu zaś pojęciu państw a przeciwstawione zostaje inne. „Pań
stwo wedle nas — pisał ■
— jest połączeniem m aterialnej i duchowej oj
czyzny w żywot ojczyzny: zlaniem i wykształceniem się wszystkich
funkcji ciała i ducha narodowego w jeden żyjący, bytujący, działający
naród. Żywot narodu, oto naszym zdaniem, pełniejsza definicja pań
stw a” 59.
Przeciw staw na historiozofii heglowskiej koncepcja narodowości nosi
w yraźne znamiona teorii konserw atyw no-rom antycznych, mimo pewnych
m odyfikacji w kw estii zasad ustrojowych, o czym wspomniano powyżej.
Koncepcja ta oparta jest na m otywach filozofii społecznej niem ieckiego
.rom antyzm u. Chodzi tu w szczególności o ujęcie narodu jako całości or
ganicznej, wyrosłej z przeszłości niepowtarzalnej w swej swoistości i od
rębności, o obronę religii jako form y życia narodowego itd .50
TEORIA „USTAW”

Ale scharakteryzow ane poglądy nie wyczerpują koncepcji historiozo
ficznych Libelta. W tekstach jego m ożna wyróżnić inną teorię histo
riozofii.
Dzieje nie sprowadzają się tylko do procesu, w którym realizacja
pełnej treści ideałów następuje w w yniku spełnienia przez poszczegól
ne narody swych misji, co prowadzi do rozpadu jedności procesu histo
rycznego w imię uw ypuklenia swoistości narodowej.
Podmiotem historii nie są, czy też nie są tylko, następujące po sobie
narody realizujące cząstkowo wartości, lecz również ludzkość. Proces
historyczny rozpatryw any jest w perspektyw ie dziejów powszechnych
jako jednolity, nie rozpadający się na w ątki narodowe, jako postęp w ar
tości ogólnoludzkich. W tej perspektyw ie wysuwa się też na pierwszy
plan następująca tendencja historiozofii Libelta.
H istoria stanowi rezultat im m anentnego rozwoju ideałów powszech
nych: dobra, praw dy, piękna. Ideały te realizują się w procesie rozwo58 Tamże, t. I, s. 143.
53 Filozofia i k r y t y k a , jw., t. III, s. 216 i nast.
60 Por. T. Kroński, R o zważania w okół Hegla, jw., s. 112 i nast.
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ju ludzkości. Na ich realizację składają się dzieje powszechne, w trakcie
których z pokolenia na pokolenie rozszerza się zakres potrzeb ludzkich,
a ich zaspokojenie jest w arunkiem niezbędnym, aby ideały nabierały co
raz bardziej realnych kształtów, zbliżając się w sposób nieskończony do
realizacji absolutnej. Przyczyną w arunkującą bezustanny wzrost potrzeb
jest nieodłączna od człowieka potrzeba działania, której efektem jest
stopniowe osiąganie takich ogólnoludzkich ideałów, jak dobro, prawda,
piękno, szczęście, miłość, sprawiedliwość, m ęstwo, itd .61 Realizacja tych
wartości dokonuje się przez kształtowanie określonych form życia spo
łecznego, politycznego. W każdym okresie historycznym rodzą się po
trzeby, których nie jest w stanie zaspokoić współczesność, toteż wszelki
stan aktualny musi ulegać zm ianie62. Ideały m ają charakter ogólny, wy
stępują jednakże w postaci jednostkowej, gdyż przejaw iają się jedynie
poprzez działania ludzi konkretnych. Jedność dzia'łań indywidualnych
i wartości ogólnych dokonuje się przez „ustaw y”. Koncepcja „ustaw ”,
mimo iż w yrasta bez w ątpienia na gruncie heglowskiej koncepcji imrnanentnego rozwoju idei w historii, ma jednakże w stosunku do Hegla harak ter polemiczny. Oto Libelt pisze, iż Hegel: „uważa i pojm uje samą
ideę, w jej logicznym rozwoju: a ponieważ idea da się rzeczywiście przez
same pojęcie rozwinąć, uważano ją przeto jako bezwzględną, żywot swój
w sobie m ającą, niezawisłą od żadnej zewnętrznosci. Zewnętrzność idei
wszelka była tylko przypadkowością, formą, bez której idea istnieje
i obejść się może. Um nictwo przyznaje idei ten sam logiczny organizm
pojęć, lecz dlatego, że ją m yśl ludzka w tym logicznym oderwaniu pod
miotowo pojm uje, nie wypada, aby idea sam a w takim oderwaniu przed
miotowo istniała. Jako myśl każda musi mieć w yraz swój, by się nim do
bytu wywołać mogła, tak idea musi mieć obłocz zewnętrzną, aby istnieć
potrafiła. Idea w obłoczy zewnętrznej jest ideałem. Lecz w ideale i obłocz jej jest jeszcze ogólnością. Ideału byt i żywot pojaw ny jest dopiero
w jednostkowych duchach... z których dopiero układa się szczególność
i kształtuje się ustawa będąca jednym stopniem, jednym osobnym obli
czem ideału” 63.
Jak więc widać, L ibelt m odyfikuje heglowską koncepcję rozwoju rze
czywistości zgodnie ze swym postulatem odrzucenia „jedynowttadztwa ro
zum u”. Rozwój rzeczywistości sprowadza się u Hegla (wedle popularnej
w tym okresie interpretacji) do rozwoju pojęć. W prawdzie nie może się
on odbyć bez ludzi, gdyż rozwój pojęć dokonuje się poprzez racjonalne
poznanie jednostek, niem niej jednak jednostki, nie uświadamiając sobie
Cl P ism a pom niejsze, jw., t. II, s. 207.

152 Tamże.
63 Fi l oz of i a i k r y t y k a , jw., t. II, s. 260.
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dróg rozwoju idei, spełniają jedynie funkcję narzędzi, dokonującego się
poza nimi procesu. O tyle, o ile podmiotem procesu historycznego jest
to, co ogólne i rozumne, o tyle jednostki m iałyby wedle libeltowskiej
in terpretacji Hegla — w procesie tym nie uczestniczyć lub też wystę
pować jako jego podłoże, jako „przypadkowa zewnętrzność”. W obronie
tej „zewnętrzności”, „przypadkowości” występuje Libelt. Pojęcia te nie
są podatne dla interpretacji jednoznacznej. Z całości poglądów jednakże
w ynika, iż chodzi tu o miejsce w historii dla działań ludzi konkretnych,
których istoty nie da się sprowadzić do funkcji racjonalnego myślenia.
Ową „przedmiotową zewnętrzność” pragnie Libelt włączyć do rozwoju
rzeczywistości na równi z ogólnymi prawam i, ideałami, realizującym i
się w rozwoju racjonalnej świadomości. Koncepcja jest na pewno niejed
noznaczna i niedoprecyzowana, odrębnej analizy wymagałoby stw ierdze
nie, w jakim stosunku pozostaje ona do wywodów autora F enom en ologii,
niem niej jednak daje się w niej wyczuć intencję uwzględnienia w me
chanizmie historii działań jednostkowych i czynników irracjonalnych,
w pływ ających na kształtow anie się m iędzyludzkich stosunków. W in
tencji Libelta przy tym uwzględnienie tych elementów nie narusza pra
widłowości i teleologicznego charakteru procesu historycznego jako ca
łości — zagwarantowanych przez koncepcję boga i jego funkcji w hi
storii.
W tym kontekście sens „ustaw y” sprowadza się do tego, iż jest ona
obiektywizacją świadomości (na którą składa się m yślenie racjonalne
i wierzenia) W postaci ideologii, praw oraz instytucji. W „ustaw ach”
wyróżnia L ibelt formę oraz treść. Mówiąc o formie ma Libelt na myśli
na przykład konkretny ustrój praw ny, w jakim się przejaw ia ideał spra
wiedliwości na konkretnym etapie rozwoju historycznego. Treść nato
m iast stanowi samowiedza poszczególnych jednostek, objętych daną in
stytucją lub ideologią, ich samoświadomość jako współuczestników
i współtwórców danej „ustaw y” 34.
64
„Ciałem każdej ustawy jest jej zewnętrzna przedrniotowość, duszą jej jest
wewnętrzna ludzi żyjących wiedza i żyjące przekonanie. Państwo objawia się
w istniejących prawach, instytucjach, we władzy istniejącej w rozmaitych urzą
dzeniach familijnego, społecznego i politycznego życia. Wszystko to stanowi jeden
w ielki żywot narodu, gdzie wszystko nawzajem się warunkuje i jest jednym w iel
kim organizmem. Krwią obiegającą i utrzymującą życie tego organizmu jest w i
dzenie się narodu i każdej jego jednostki w tych prawach instytucjach itd. ...Po
dobnie ciałem religii są obrzędy, prawa kanoniczne, hierarahie kościelne, Kościół
w ogólności; ale duszą jest wiara żyjąca w jednostkach. ...Ustawia każda, aby żyła,
musi odpowiadać każdoczesnemu stanowi oświaty w narodzie, nie utrzyma się,
gdy prześciga się oświatę; upada, gdy w tyle za nią pozostaje”. Filozofia i k r y t y k a ,
jw., t II, s. 97—98.
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Form a zatem ustaw zmienić się musi odpowiednio do zm iany ich
treści, co oznacza tyle, że poszczególne ideologie, instytucje, ustroje spo
łeczne muszą się zmieniać w zależności od wyobrażeń jednostek na te
m at dobra, sprawiedliwości itd.
C harakterystyczne, że zakładając możliwość nieskończonego rozwoju
ludzkich wyobrażeń „ustaw ” L ibelt wprowadza tutaj elem ent dialektyki
w postaci negacji form przeżytych. Pewnej dziedziny rzeczywistości jed
nakże zasada negacji „nie dotyczy”. Świadomość indyw idualna — w nie
których przypadkach — pozostaje niezm ienna, nie naruszając ustalonych
instytucji, w których się obiektywizuje, i nie racjonalizując ich. Chodzi
tu o sferę życia religijnego i o dogm aty, które pozostają niezm ienne6•ł .
Dzieje powszechne są procesem rozwoju „ustaw ”, który dokonuje się
w czasie i przestrzeni. Pierw otną ustawą, która równocześnie stanowi
podstawę dla powstawania i funkcjonow ania innych, jest „ustaw a”, którą
nazywa L ibelt „społecznością”. Jest ona rezultatem dążenia do realizacji
„dobra”, jako w artości podstawowej. Człowiek m usi być objęty „ustawą
społeczności”, ponieważ tylko w ten sposób (tzn. wspólnie z innymi) jest
w stanie zaspokajać swoje potrzeby. „Społeczność” przejaw ia się w for
m ach następujących: rodzina, plem ię — naród, ludzkość66.
N ietrudno dostrzec, że odm iennie1niż w referow anym uprzednio w ątku
historycznym naród rozpatryw any jest tu jako pewne ogniwo, jako jedna
z form społecznych przejaw iających się w historii powszechnej. W tam 
tej w ersji narody nie uczestniczyły w rozwoju dziejów powszechnych, ich
rola sprowadzała się bowiem do manifestowania, poprzez swoje specy
ficzne właściwości boskich przeznaczeń.
„Ustawa społeczna”, jak mówiliśm y, jest pierw otna i podstawowa.
Na jej gruncie pow stają i rozw ijają się inne „ustaw y”, jak np. religia,
kościół, państwo, prawo, um iejętności (nauka), sztuka itd. Rozwój do
konuje się zarówno „w głąb” jak i „w szerz”, to znaczy zmienia się, dorkonali ch arak ter poszczególnych „u staw ”, ale także zm ienia się ich ilcść.
W m iarę rozwoju społeczeństwa zachodzi proces wydzielenia się „ustaw ”
nowych, proces instytucjonalizacji pew nych dziedzin, które wyodrębnia
ją się z całości życia społecznego67. Spotykam y ciekawy problem . Wy
łączając, jak widzieliśmy, więzi o charakterze irracjonalnym z procesu
przem ian historycznych, Libelt jednocześnie stwierdza, iż w trakcie roz
woju społecznego dokonuje się wyzwalanie spod kurateli religii oraz koś
cioła pew nych „ustaw ”, takich jak na przykład państwo czy um iejętność
(chodzi tu o wiedzę zorganizowaną w system instytucji naukow ych i pe#5 Filozofia i k r y t y k a , jw., t. II, s. 104.
6*> Tamże, t. III, s. 188 i nast.
67 Tamże, t. II, s. 254 i nast.
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dagogicznyeh). Jest to proces nieuchronny, bowiem rozwój wiedzy i umie
jętności stwarza nową form ę więzi społecznej, formę niezależną od czyn
ników religijnych i narodowościowych. To samo dotyczy takich nowo
powstających „ustaw ”, jak przem ysł, handel, rolnictwo. Wiedza, nau
ka usamodzielniają się, stają się własnością powszechną członków spo
łeczeństwa, powstają instytucje niezależne i od kościoła, i od państw a6s.
„W tym upowszechnieniu — pisze Libelt — dopiero odbywa się postęp
ustaw y teoretycznej, rozrastającej się wiedzy jednostek. Ale ta wiedza
jest zarazem tych jednostek spojeni, ona je ściąga do siebie, krzepnie
w nich” 60. I jeśli przy tym pam iętać, iż dla Libelta nie ulegało w ątpli
wości, że rozwój społeczeństwa zmierza w kierunku rozwoju tego typu
„ustaw ”, to staje się jasną rzeczą, iż nowe więzi społeczne w yrastające
na ich gruncie siłą rzeczy zastępować muszą, przynajm niej w pewnych
dziedzinach życia społecznego, więzi tradycyjne.
W analizie m echanizmu ew olucji „ustaw ” wysuwają się na pierwszy
plan dwie sprawy. Ustawy rozw ijają się dzięki rozszerzaniu się zakresu
wiedzy jednostek, gdyż tylko poprzez poznanie rzeczywistości ludzie
zdolni są uświadomić sobie nowe potrzeby, których w ram ach „ustaw ”
aktualnych nie są w stanie zaspokoić. Ponadto „ustaw y” rozw ijają się
w kierunku zwiększenia ilości jednostek świadomych swej roli w życiu
społecznym, odczuwających zatem potrzebę takich instytucji społecznych,
które stwarzałyby w arunki um ożliwiające spełnienie w sposób najdosko
nalszy tej roli. W ątek ten do złudzenia przypomina heglowską koncep
cję historii jako procesu racjonalizacji życia społecznego dokonywającego się przez rozwój samoświadomości wolności.
Teoretycznie Libelt widzi możliwość bezkonfliktowego rozwoju
„ustaw ”, jako procesu racjonalizacji społeczeństwa. Jednakże w prze
szłości działo się inaczej. Na przeszkodzie realizowania się np. ideału
sprawiedliwości społecznej stał egoizm klas i stanów zainteresowanych
w zachowaniu ustroju zapewniającego im dominującą pozycję w dzie
dzinie ekonom icznej. i politycznej. Na przeszkodzie stały również nie
wiedza, ciemnota, a zatem bezsiła ludu. Jednakże rozwój ideałów, a za
tem „ustaw ”, jest czymś nieuniknionym . Może co najw yżej dokonywać
się szybciej lub wolniej, a gdy jest hamowany, przybierać postać rewo
lucji. Rewolucja jest jedną z możliwych form rozwoju, ale niejako osta
tecznością, której raczej należy unikać ze względu na to, iż przy okazji
rozwiązywania konfliktów społecznych dokonuje zniszczeń niepotrzeb68
Charakterystyczne, że nip. Adam Muller namiętnie polemizuje z tezą o nie
zależności nauki od państwa, jako „oświeceniową” i podważającą wspólnotę na
rodową. Por. E lem ente der S ta a tsk u n st, jw., s. 212 i in.
09 Filozofia i k ry t y k a , jw.
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nych. Mimo to często rewolucja jest nieuchronna, zwłaszcza gdy „stron
nictw a dobierają się do siły, aby jej użyć dla dobra i potęgi narodu —
gdzie się lud cały lu b pew na jego klasa, pewnie stany w yzw alają do swo
bód politycznych i socjalnych i zrzucą z siebie jarzm o ucisku innych
stanów... tam raczej sparaliżowane członki ustroju politycznego wracają
do życia... co było nieczynne, w stąpiło w sferę czynu” 70. Ukoronowaniem
walki „o wyzwolenie się do swobód politycznych i socjalnych” była re
wolucja francuska, w rezultacie k tó rej dokonało się zrów nanie stanów.
W ogóle, „dążeniom nowoczesnym o to tylko chodzi, aby nie było stanu
niższego i wyższego, ze względu na praw a i swobody tak polityczne
i społeczne” 71. Dążenie to widoczne jest również i w Polsce, sytuacja
jest tu jednak o tyle odmienna niż we Francji, że nie ma tzw. stanu
średniego, a zatem nie m a grupy społecznej, która potrafiłaby klasie
'dysponującej władzą przeciwstaw ić siłę w postaci bogactwa i wiedzy,
jak to miało m iejsce we Francji. P retendentem do uzyskania praw spo
łecznych i politycznych jest w Polsce lud. I nie tylko dlatego, że jest
pokrzywdzony z powodu ich braku, lecz również dlatego, że naród może
się dalej rozwinąć tylko w u stro ju zapewniającym w arunki aktywnego
uczestnictwa w spraw ach publicznych .wszystkim jego członkom. A „środ
kiem do tego jest oświata i zamożność ludu. Otworzyć ludowi wszystkie
środki wykształcenia się, w yrw ać go z nędzy i niedoli przez stosowny
organizm p racy” 72.
Libelt podkreślał, iż lud jest nosicielem wartości narodowych, iż sta
nowi podstawę istnienia i rozwijania się narodu. Z pew nym jednakże
zastrzeżeniem. Wartości, jakie tkwią w ludzie, m ają charakter potencjal
ny. W arunkiem ich urzeczywistnienia jest oświecenie, które pozwoli mu
uzyskać samoświadomość narodową. Kiedy to może nastąpić? „W ten
czas — pisze — dopiero zrów nają się ludzie we w artości swojej, kiedy
się zrównają w środkach wychowania, kiedy syn... w yrobnika będzie
m iał te same środki kształcenia się jak dzieci m ajętnego obyw atela”73.
I znow rzecz charakterystyczna. W referowanych wyżej rozważaniach
dotyczących narodowości Libelt postulował kult dla przeszłości, dla folk
loru, tradycji, zwyczajów i obyczajów przechowyw anych wśród ludu.
Nie wszelki folklor, czy tradycję, czy obyczaje m a Libelt na myśli.
U szc zeg ó ło w ia ją c tę ogólną koncepcję posługuje się tu popularną wówczas
konstrukcją historiozoficzną, najbardziej rozbudowaną w w ersji lelewelowskiej, o przechowywanych przez lud pierw iastkach i ideałach z cza
70 Pisma pom niejsze, jw., t. II, s. 173.
71 Tamże, s. 177.
Filozofia i k ry t y k a , jw., t. III, s. 290.
73 Tamże, t. I, s. 224.
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sów słowiańskiej wspólnoty, przed podziałem na stany, gdy, jak mówi
„wszyscy pracowali nad ustawam i polepszającym i ich byt społeczny,
wszyscy brali udział i nie znali innej towarzyskiej uciechy nad uciechy
i zabawy ludu całego”74.
Ideały te — prostoty, szacunku dla pracy, dem okracji — zostały ska
żone w wiekach późniejszych, okryte ćmą przesądu i zacofania, głupoty.
Podobnie rzecz się ma z postulatem wierności dla w iary przodków.
Oto obok bezkrytycznej w wielu m iejscach afirm acji wiary, religii,w imię
jej tradycyjności, Libelt stwierdza, iż w iara ta była u ludzi ślepa, po
nieważ rozum był w pogardzie, iż przejaw iała się w postaci fanatyzm u,
tracąc tym sam ym swą istotną wartość. „Fanatyzm , a stąd prześladowa
nia religijne i nietolerancja, gusła, przesądy i zabobony, a stąd ciemnota
i obłąkanie nie są religią; są to narosty zhańbionej wyobraźni albo zhań
bionego egoizmu...” Niemałą rolę w zw yrodnieniu w iary odegrał kościół,
którego średniowieczną postać poddaje Libelt druzgoczącej krytyce, nie
zastrzegając się przy tym, iż krytyka ta odnosi się tylko do przeszłości,
to znaczy, nie wspominając, iż zaszły jakieś istotniejsze zmiany na ko
rzyść w funkcjonow aniu instytucji i hierarchii kościelnej. Instytucje
kościelne wyobcowują się wobec religii sprzężonej z zasadą narodowości.
„W iara katolicka była w stanie wprowadzać zasady ewangeliczne: wol
ność, równość, braterstw o ludzi... Atoli przypomnieć należy, że ta wiara
miała oraz zewnętrzną swą stronę i że uform ow ała w kraju organizację
hierarchiczną, która często nie tylko nie działała w duchu religii C hrys
tusa, a tym sam ym w duchu posłannictw a narodowego, ale zwichnęła
jego pochód zupełnie”. Mało tego. W pierw szym wydaniu Filozofii i k r y 
t y k i , mówiąc o religii przyszłości, w yraził się, iż „będzie to religia po
stępu, tym samym różna od dotychczasowego, na opokę stwardniałego
katolicyzm u” 75.
Zreferow aną powyżej teorię „ustaw ” Libelta nazwaliśm y drugim w ąt
kiem jego historiozofii. W yrasta ona bowiem z założeń i zawiera wiele
takich elementów, które nie są tożsame ani z założeniami, ani z konsek
wencjami konserwatywno-rom antyeznego typu historiozofii. Mimo iż
teoria „ustaw ” miała być polemiczna wobec historiozofii heglowskiej,
łatwo dostrzec, iż oparta jest ona na pomysłach Hegla. Stanowi mody
fikację koncepcji pochodu W e ltg e istu , postępowego rozwoju społeczeń
stwa. Na pierw szy plan wysuwa się tutaj tendencja rozwoju dialektycz
nego włączająca swoistą w ersję negacji w procesie historycznym . W ra
mach teorii „ustaw ” ulegają zmianie funkcja i miejsce takich kategorii,
jak naród, lud, tradycja. W ujęciu narodu odnajduje się również echo
74 Tamże, t. II, s. 184.
75 Tamże t. I, s. 89.
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historyzm u lelewelowskiego, k ry ty k ę ustroju feudalnego, naw iązanie do
tradycji ludowych „gm innych”, przedfeudalnych. Nie jest to już apologia wszelkiej tradycji jako elem entu spajającego społeczeństwo. Na
stępuje selekcja w artości przechowyw anych przez tradycję — chodzi
o tskie wartości, jak poczucie wolności, dem okratyczność, praca itd.
K ult ludu nie oznacza tutaj zachw ytu nad jego gnuśnością, ciemnotą,
biernością, folklorem, jest to właściwie kult ludu, który dzięki reform om
socjalnym (uwłaszczenie), dzięki oświacie może się stać i z racji koniecz
nego biegu dziejów m usi się stać podstawową siłą społeczną76. W teorii
„ustaw ” przebija ku lt dla nauki, wiara w jej przeobrażającą funkcję spo
łeczną.
KONCEPCJA „CZYNU”

D ają się zatem w ykryć w historiozofii i system ie filozofii społecznej
Libelta w ątki niespójne. Punktem , w którym niespójność ta konkrety
zuje się wyraźnie, jest pojęcie „czynu”. K ategoria „czynu” związana by
ła u Libelta, podobnie jak i u innych współczesnych myślicieli, z próbą
stworzenia nowego typu filozofii, k tó ra um ożliwiałaby świadome kształ
towanie przyszłości zgodnie z jej praw am i rozwojowymi. K ategoria ta
pełni rolę centralną w system ie, bowiem rzeczywistość społeczna jest
rezultatem „czynu”. „Czyny i dzieła stanowią przedmiotowość świata
społecznego, czyli św iata ludzkiego. Nad jednym i pracują pojedynczy lu 
dzie, nad innym i m niejsze lub większe grom ady ludzi i to przez kilka lub
kilkanaście pokoleń, jak niegdyś nad piram idam i w Egipcie... nad innym i
pracują całe narody i wieki, jak np. nad wyrobieniem swobód społecz
nych i politycznych...” 77.
To w łaśnie „ustaw y” tworzone są przez czyny poszczególnych ludzi,
w ten sposób mianowicie, że w „czynach” dokonuje się połączenie „ogól
ności” z „jednostkowością”, tzn. ideału z konkretnym jego wyobrażeniem
poprzedzającym działanie jednostki.
Trudno byłoby w skazać na określoną definicję „czynu” u Libelta.
Określeń jest wiele. W zależności od kontekstu podkreśla autor tę lub
inną stronę kategorii „czynu”. Pojęcie jest m gliste, uznawane za intu
icyjnie oczywiste, często napełnione irracjonalnym i treściam i zgodnie
z „syntetyzującą” funkcją, jaką ma pełnić w systemie. Najogólniej rzecz
ujm ując przez czyn można rozumieć działalność (bądź też jej rezultat),
która zgodna jest z rozwojem ducha, czyli realizującej się poprzez ludzTen motyw pokrewny jest sposobowi ujmowania ludu przez E. Dembow
skiego.
77 F il o z o fi a i k r y t y k a , jw., t. II, s. 90.
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kość boskiej m ądrości78. Nie w szystkie zatem działania ludzi są „czy
n am i”.
„Są czyny organiczne i nieorganiczne, a ostatnie są pierwszych uwa
runkow aniem , możnością ich istnienia i dlatego poprzedzać je muszą. Do
organicznych czynów należą te wszystkie działania ludzkie, przez które
się ideały rozwijają w ludzkości, czyny dziejowe, czyny religijne, czyny
sztuki, czyny umiejętności, czyny prawa itd.78
W arunkiem „czynu” jest działanie świadome, posuwające naprzód
realizację ideałów — dobra, sprawiedliwości itd. Świadomość ta może
być określona zarówno przez poznanie racjonalne rzeczywistości, co
um ożliwia działanie zgodne z jej prawam i, jak i przez czynnik irracjo
nalny, np. przez wiarę, która daje pewność, w jakim kierunku należy
postępować, tzn. obdarza człowieka pew nym przeświadczeniem o słusz
ności lub niesłuszności określonego działania. W tym sensie „czynem ”
jest rewolucja, ale i stworzenie szkółki parafialnej, zastosowanie nowych
m etod upraw y ziemi i zbudowanie piram id egipskich itd.
Dla Libelta „czyn” — jak wspom nieliśm y — nie jest kategorią, która
ma nadać swoiste piętno przyszłej epoce ludzkości. Dotychczasowe dzie
je ludzkości to dzieje „ustaw ”, to dzieje „czynów”. Przeszłość, teraźniej
szość i przyszłość — tworzone są przez ludzkie działania, a zatem przez
„czyny” 79. Sprawa ta zasługuje na uwagę dlatego, że jest stawiana ina
czej niż u Cieszkowskiego, dla którego „czyn” był kategorią wyznaczają
cą charakter przyszłości. Zgodne to było z koncepcją, wedle której przy
szłość ma być określana przez wolę w przeciwieństwie do epok ubiegłych
określanych przez uczucie i rozum.
„Czyn” nie jest dla Libelta przejaw em jakiegoś nowego czynnika80
przeciwstawnego rozumowi i charakterystycznego w dodatku dla jednego
narodu (Polska czy też Słowiańszczyzna w ogóle). „Czyn” jest elem entar
nym składnikiem całego procesu dziejowego81. Współczesność może być
dlatego epoką „czynu”, że dotychczasowy rozwój stworzył w arunki um o
żliwiające rozszerzenie sfery świadomego działania, głównie dzięki roz
szerzeniu możliwości poznawczych człowieka. Możliwość dokonywania
„czynów” przez lud w ynika nie tylko, a raczej nie tyle z tego, iż lud
78 Tamże, t. III, s. 139 i nast.
79 Tamże.
80 Zbliżone ujęcie czynu, dobitnie zresztą akcentujące jego racjonalny charak
ter, jako wyrazu uzyskanej świadomości postępu, spotykamy u H. Kamieńskiego,
por. K ilka słów o filozofii historii w H. Kamieński: Filozofia ekonom ii m a teria l
nej, Warszawa 1959, s. 410 i .nast.
81 Dla Cieszkowskiego czynnikiem takim była „wola”, dla Trentowskiego
„mysł”.
16 A rch iw um historii filozofia i m y śli sp o łeczn ej
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posiada zdolność „widzenia praw dy” dzięki irracjonalnem u kontaktowi
ze „światem niew idom ym ”, lecz z tego, że poprzez oświatę, dostęp do
nauki rozszerza się jego horyzont poznawczy w sensie jak najbardziej
racjonalnym . To zaś stwarza dopiero niezbędną przesłankę dla działania,
które jest „czynem ”. „Czyn” bowiem jest działaniem zmieniającym śro
dowisko zgodnie z tendencją rozwoju historii. „To tylko jest czynem, co
wchodzi w stosunek z przedmiotowością, co w nią zapuszcza korzenie
swoje, co na nią działa, a następnie co z takiego działania osiąga sku
tek ” 82.
I znów odnajdujem y dwoistość znam ienną dla całej filozofii Libelta.
Źródłem czynu jest aktualnie istniejący stan nauki, ale są nim również
irracjonalne zasady utrzym ujące się w społeczeństwie i nienaruszalne.
Są nim i niewątpliwie dogm aty chrześcijańskie, w ierzenia ludu, „łączność
świata widomego z niewidom ym ”, przejawiająca się w zasadzie narodo
wości, w m isji narodowej itd. K ryterium pozwalające wyróżnić „czyny”
spośród innych działań jest niejasne — w każdym razie są to działania,
u których źródeł leży wiedza i przywiązanie do głównych założeń re 
ligii. W przekonaniu Libelta, z punktu widzenia teoretycznego, nie po
winno tu być sprzeczności. To co rozum odkryw a w długim procesie
poznawczym, bywa często dane w sposób jednorazowy poprzez wiarę,
gdyż przedm iot zarówno nauki, jak i religii jest ten sam. Ponadto w dzia
łaniu czynnik rozumowy współdziała z czynnikiem irracjonalnym i kiedy
współdziałanie ma kształt harm onijny, wówczas można się spodziewać
największych efektów. P u n k t widzenia i na naukę, i na wiarę jest niekie
dy pragm atyczny. O wiele szybciej bowiem d aje się np. wprowadzić re 
formy społeczne, na których potrzebę wskazuje rozsądek wówczas, kiedy
towarzyszyć będzie tem u w iara, iż ten kierunek zmian zgodny jest z za
m iaram i opatrzności83.
‘
Niejasność pojęcia „czynu” nie pozwala sform ułować dyrektyw y ogól
nej, która pozwala określić konkretne działanie społeczne jako „czyn”
w sensie historycznym . Libelt wskazuje często na opinię publiczną
(kształtowaną również przez czynniki irracjonalne), k tó ra ma wyrażać
ogólne poczucie nowych potrzeb, których realizacji ma służyć czyn. Cza
sem jednak owe potrzeby epoki wyraża jednostka — w postaci odkrycia
naukowego czy system u filozoficznego — których opinia publiczna nie
aprobuje nie rozumiejąc ich S4.
82 Filozofia i kry ty k a , jw., t. III, s. 139 i nast.
83 Tamże, t. III, s. 179.
84 Tamże, t. I, s. 237.
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WIZJA PRZYSZŁOŚCI

Oczywiście sytuacja idealna jest wówczas, kiedy te dwa czynniki po
zostają ze, sobą w harmonii. To się wprawdzie nie odnosi do przeszłości,
ale jest możliwe do zrealizowania w przyszłości. Wizja tak rozumianej
•przyszłości, której szereg elem entów widział Libelt już we współczesnym
sobie świecie, daje się w yraźnie odczytać w tekstach autora. Bowiem
wiek dziew iętnasty zw iastuje przyszłość, kiedy „Kwestie cywilizacji i po
stępu już nie u szczytu, ale wśród narodu rozstrzygać się będą. Kiedy
zatem wszystkie kierunki ducha stoczą się do dołu, na massę rozleją” 85.
Rzecz ciekawa, że w kreśleniu obrazu przyszłości koncepcja Libelta
staje się bardziej jednorodna. Podkreślaliśm y przy om awianiu biegu
„ustaw ”, iż elem enty irracjonalizm u, dom inujące w analizach dotyczą
cych przyszłości, tracą jak gdyby na znaczeniu. Czynniki irracjonalne
w życiu społecznym sprowadzone zostają w gruncie rzeczy do postulo
wania religii jako gw arantującej właściwe stosunki m oralne między ludź
mi. W innych sferach życia nie ma dla irracjonalizm u jak gdyby m iej
sca. Problem więzi społecznej rozwiązywany jest w perspektyw ie roz
woju wiedzy, powszechnej oświaty, pozwalającej zdobyć szerokijn m a
som ludu samoświadomość w łasnej roli i godności, pozwalającej zrozu
mieć jednostkom współzależność własnego interesu z interesem ogólnym.
Likw idacja podziału stanowego znosi w zasadzie podstawowe sprzecz
ności ekonomiczno-społeczne i polityczne realizując prawo do własności,
równość polityczną, możliwość jednakowego startu życiowego86.
Czynnikiem decydującym o znaczeniu człowieka staje się jego praca,
jego rola w życiu społecznym nieograniczona żadnymi cenzusami. Nie
podejm ujem y w tym m iejscu analizy pojęcia pracy, które w „systemie
um nictw a” spełnia istotną rolę dla zrozumienia całej rzeczywistości spo
łecznej. Nadmienić jednak trzeba, że w wizji przyszłości kategoria pracy
zajm uje miejsce naczelne obok nauki i ośw iaty87.
L ibelt nie idealizował współczesnych republik burżuazyjnych. Sądził
wszakże, iż sprzeczności pomiędzy kapitalistam i a proletariatem m ają
charakter przejściowy 1— są w ynikiem niskiego poziomu m oralnego w łaś
cicieli, ich niewiedzy, polegającej na niezrozumieniu własnego intere
su 88.
Społeczeństwo przyszłości to świat porządku i bezpieczeństwa, osią
ganych „przez w ym ierzanie sprawiedliwości, przez gospodarstwo rządne,
35
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88
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narodowe, podniesienie nauk, sztuk, przem ysłu i handlu a z nim i dobrebo bytu...” 89.
L ibelt recenzując książkę M. P rittw itza D ie K u n s t reich zu w e r d e n
w p ełni aprobuje poglądy autora, który nie przew iduje kłopotów zwią
zanych z dynam icznym rozwojem przem ysłu, widząc w tym nie tylko
wzrost produkcji przedm iotów, na które zapotrzebowanie stale się będzie
powiększać, ale również zbawienny w pływ na zacofane rolnictwo. A pro
buje również pogląd, w edług którego wzrost bogactwa narodowego idzie
w parze z elim inowaniem zła w życiu społecznym: „zbrodnia i ubóstw o
zwykle w jednej parze chodzą; każdy więc naród im z m ajętniejszych
mieszkańców się składa, tym jest szczęśliwszy” 90. Przyszłość wreszcie
przynieść może zniesienie antagonizmów m iędzynarodowych dzięki zwie
lokrotnionej możliwości kontaktów, czemu sprzyja ogrom ny rozwój ko
m unikacji.
W w arunkach polskich, zdaniem Libelta, droga do tak rozum ianej
przyszłości wiedzie poprzez zniesienie ustroju feudalnego, w rezultacie
czego nastąpi stopienie się szlachty z ludem. Poglądowi tem u tow arzy
szyła ostra k rytyka koncepcji, wg której siłą społeczną powołaną do
obalenia feudalizm u jest tzw. stan trzeci. Jeśli zjawisko takie miało m iej
sce we Francji, to nie należy tego traktow ać jako historycznej praw idło
wości. P om ijam y jednak ten problem, gdyż wiąże się on ściślej z politycz
nym i poglądami Libelta, które w ym agałyby oddzielnej analizy.
TENDENCJE PREPOZYTYWISTYCZNE

L ibelt tw orzył swą filozofię n a wzór system ów uniw ersalnych. Miała
się ona składać z trzech części: z filozofii rozumu, w yobraźni oraz woli.
Zakładając, że po odpowiednich zabiegach krytycznych filozofię heglow
ską można uznać za część pierw szą system u, w 9wych głównych pracach
rozw inął część drugą poświęconą wyobraźni, czyli system um nictwa.
Części trzeciej, poświęconej problem atyce woli, nie napisał.
W intencjach Libelta jego filozofia miaJła być syntezą dotychczaso
wych kierunków . Am bicje jego nie różnią się w tym w ypadku od am bicji
wielu polskich myślicieli tego okresu.
Na podstaw ie dotychczasowych rozważań można, jak się wydaje,
stwierdzić, iż synteza ta ma charakter eklektyczny. Trudność uporząd
kowania poglądów Libelta, naw et w przypadku ograniczenia tem atu do
niektórych problem ów historiozofii, polega głównie właśnie na ich ek
lektyzm ie. Nie chodzi bynajm niej o to, że Libelt posługiwał się obiego
89 Pism a pom niejsze ijw., t. IV, s. 65 i inast.
90 Tamże, t. II, s. 121.
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wym i w tym czasie kategoriam i, pojęciami, że uwzględniał dorobek
współczesnej m u myśli. Chodzi o coś więcej. W filozofii Libelta, wydaje
się, można znaleźć pewne w ątki połączone ze sobą w sposób sztuczny,
w związku z tym nie zawsze spójne.
Podkreślaliśm y niejednokrotnie, iż niespójność ta jest wynikiem pró
by połączenia dw u różnych koncepcji historiozoficznych. Na gruncie tej
próby siłą rzeczy pow staw ać muszą różnego rodzaju sprzeczności, których
rozwiązać nie sposób. Oto na przykład Libelt postuluje, iż działanie jed
nostki może się realizować jedynie w więzi z całością społeczeństwa, peł
nię swego „jestestw a” może jednostka uzyskać jedynie poprzez stopie
nie się z „organiczną” całością. Równocześnie jednak koncepcja „czynu”,
u którego źródeł leży wiedza, zakłada autonomię jednostki wobec spo
łeczeństwa, jej działanie racjonalne skierowane jest na przekształcanie
istniejącej społeczności. Podobnej dwoistości można się doszukiwać w ro
zumieniu „ideałów”, naczelnych w artości nadających sens historii. Raz
chodzi o irracjonalne determ inacje ludzkich działań, innym razem pc
prostu o świadome, racjonalne dążenie do pewnych wyznaczonych w zo
rów, w imię zaspokojenia historycznie ukształtowanych potrzeb. Podob
nie rzecz wygląda ze stosunkiem do przeszłości. Z jednej strony ku lt dla
tradycji (obyczaje, obrzędy, folklor itd.), z drugiej zaś wyznaczona przez
racjonalizm postawa krytyczna wobec ciemnoty, przesądu, fanatyzm u,
konserwatyzm u itd. Sprzeczności te można by, jak się wydaje, mnożyć.
L ibelt tworząc swój system filozofii społecznej w oparciu o m otywy
zaczerpnięte z teorii społecznej konserwatywnego rom antyzm u usiłuje
równocześnie uchronić się przed ostatecznymi konsekwencjami, jakie
z nich wynikają. W imię złagodzenia skrajności irracjonalizm u podej
m uje wątki historiozofii heglowskiej. Ale związek koncepcji Libelta z ra 
cjonalizmem Hegla ma, jak się wydaje, raczej charakter form alny.
W próbach adaptowania racjonalizm u heglowskiego oraz niektórych
koncepcji wypracowanych przez Oświecenie uwidocznia się w spekulac
jach Libelta tendencja, którą można nazwać tendencją prepozytyw istyczną. Nie jest ona wyraźna, jej przejawem są między innym i właśnie wspo
mniane sprzeczności. Elem enty prepozytywistycznego stylu m yślenia
uwikłane w metafizycznych rozważaniach systemotwórezych stają się
wyraźniejsze z chwilą, kiedy obok treści „system u um nictw a” weźmie się
pod uwagę problem atykę podejmowaną przez Libelta w działalności pu
blicystycznej.
Do czego sprowadzają się treści tego, co nazywamy tendencją prepozytywistyczną lub elementami prepozytywistycznego stylu myślenia?
Wyraża się to w przeświadczeniu Libelta o postępowym charakterze
rozwoju życia społecznego, uwarunkow anym przez rozwój wiedzy oraz
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w koncepcji solidarystycznego społeczeństwa 'stawiającego przed sobą
cele gospodarczego i kulturalnego rozwoju, poprzez wykorzystywanie
wartości .nauki i oświaty. Nauka dając poznanie praw rzeczywistości
umożliwić m a uświadom ienie sobie przez społeczeństwo właściwych po
trzeb, a także ich zaspokojenie. Nauka pozwala uniknąć konfliktów spo
łecznych, pozwalając zrozumieć jednostkom, grupom, prawdę o zbież
ności interesu indywidualnego ze społecznym. A tym samym zapewni
możliwość harm onijnego rozwoju cywilizacji, w którym więzie irracjonal
ne (narodowość) tracą znaczenie91.
Tendencja prepozytyw istyczna widoczna jest wreszcie w propagowa
niu oraz praktycznym realizowaniu przez Libelta haseł „pracy organicz
nej”, uznawanej w gruncie rzeczy za podstawowy problem przyszłości.
*

Twórczość K. Libelta zwykło się ujmować w ram ach ogólniejszego
zjawiska określanego m ianem „filozofii narodow ej”. Jest to słuszne o ty 
le, że posiada ona w iele wspólnych cech z twórczością A. Cieszkowskie
go i B. Trentowskiego, jest związana z zjawiskiem recepcji heglizmu
w Polsce, recepcji krytycznej, której punktem w yjścia były koncepcje
konserwatywnego rom antyzm u. O ile jednak w w ypadku Cieszkowskie
go i Trentowskiego recepcja ta dokonuje się właściwie bez reszty pod
znakiem k ry ty k i racjonalizm u heglowskiego, o tyle w w ypadku Libelta,
właśnie z racji w spom nianych tendencji prepozytywistycznyeh, zau
ważyć można dążenie do podjęcia niektórych racjonalistycznych wątków
historiozofii heglow skiej92. To zaś nadaje twórczości K. Libelta znamię
oryginalności.
Jerzy Ł adyka
L IB E I.T UND DIE HEGELSCHE GESCHICHTSPHILOSOPHIE

Zusammenfassung
K. Libelt nahm an den gesellschaftlichen und politiischen Ereignissen teil,
welche sich in Polen in den Jahren 1831—75 abspielten. Er gehort zu der Gruppe
der sogenannten „nationalen Phiiosophen”, welche den „rechten” Fliigel der he~
gelschen Philosophie auf ipolnischem Grunde vertraten. Libelt niramt viele Themen auf, die denen von B. Trentowski und A. Cieszkowski gleichen, dennoch
Pisma pom niejsze, jw., t. IV, s. 145.
92 Por. Posłowie B. Baczko do H. Kamieńskiego Filozofia ekonom ii m aterial
nei... 1959, PWN. Autor posłowia tendencję taką zauważa w twórczości H. Ka
mieńskiego, m yśliciela współczesnego Libeltowi, działającego w klimacie tych sa
mych procesów społecznych i w podobnej atmosferze umysłowej.
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unterscheidet er sich von ihnen in ziemlich grossem Masse. In iseinen W
versucht er iden Kreis der irrationellen Konseąuenzen, die sich aus den Systemen
dieser Denker ergeben, zu durchbrechen. Er w ill in seiner Philosophie Platz fur
einen, auf eigentiimliche Weise aufgefassten Rationalismus finden. Diese Bestre
bungen sind mit Elementen einer Art von Fruhpositivismus, wie ihn Libelt vertritt, verbunden.
Die vorliegende Arbeit ist ein Versuch, die Geschichtsphilosophie Libelts
zu untersuchen, in welchem die Ausfiihrungen sich auf das Verhaltnis Libelts zur
Geschichtsphilosophie Hegels konzentrieren.
J
In den Werken Libelts konnen zwei geschichtsphilosophische Auffassungen
unterschieden werden. Die Erste ist der Geschichtsphilosophie der konservativen
Romantiker entnommen, welche den Standpunikt der arganische-n Einheit der Nation ‘und der Fortdauer des gesellschaftlichen Lebens vertraten und die nationale Geschichte von der Weltgeschichte trennten. Die nationale Entwicklung konnte somit unabhSngig vom allmenschiiichen Fortschritt betrachtet werden. Die
zweite stammt aus der Geschichtsphilosophie Hegels, die ais Mittelpunkt des Entwicklungsprozesses den allmenschlichen Fortschritt anerkennt, dessen Inhalt ais
SelbstbewiUisstsei-nsprazess der Freiheit aufgefasst wind.
Die erste Auffassung der Geschichtsphilosophie tritt toesonders an den Stellen
hervor, in welchen Libelt die Lehre Hegels einer kritischen Analyse umterzieht.
Er unterstrich zwar die grosse Bedeutung seiner Erfolge, war jedoch der Meinung,
dass die zur „Alleinherrschaft der Vernunft” und zum Panlogismus fuhrende
Einseitigkeit eine schwache Seite des Hegelianismus bildet. In Hegels Lehre wix.d die
Auffassunig voin Gott ais Person und das Dogma der Unsterblichkeit der Seele verneint. Auch solchen Faktoren, wie: Instinkt, Gefiihl, Einbildungsfcraft, Einfiihlung,
jVolksglaube, Tradition und Nationalelement wird ihre Bedeutung abgesprochen.
A lles wird abgelehnt, w as „nicht aus vernunftstmassigen Elementen hervorgeht”,
was jedoch — nach Libelts Meinung — eine wichtige Rolle im gesellschaftlichen
Leben spielt. Diese Faktoren dienen namlich zur Vereinigung der Vólker, bewegen, dass sie ais Individuen heirvortreten umd verhindern den Zerfallprozesis (Atomisierungsprozess). Durch die Kritik der Hegelschen Geschichtsphilosophie entwickelt Libelt seine eigene geschichtsphilosophische Auffassung, in welcher das
Problem der Nation besonders beachtet wird. Diese Auffassung geht aus Motiven
der deutschen Romantik hervor. Es handelt sich hier namlich um die Auffass.ung
der Nation ais eines organischen Ganzen, das aus der Vergangenheit herausgewachsen ist, um die Kritik des Individualismus, um die Bejahung des Irrationalismus und um die Verteidigung der Religion, welche ais Gestalt des nationalen
Lebens betrachtet wird usw.
Die zweite Auffassung der Geschichtsphilosophie tritt deutlich in der von
Libelt verfassten „Institutionstheorie” und seiner Auffasung der ,,Tat” hervor.
Die „Institjutionstheorie”, welche mit der hegelschen Geschichtsphilosophie polemisieren sollte, geht jedoch aus Hegels Gedanken hervor. Sie stellt eine Modifikation der VervolIkommnung des „W eltgeistes”, der fortschrittlichen Gesellschaftsentwicklung dar. Die „Institutionstheorie” enthalt eine eigenartige A uffas
sung des Vereini@ungsp robie mes im geschichtlichen Entwioklungsprozess.
Die Geschichte der M enschheit wiird hier nicht (ais die Summę von Geschichten einzelner Nationen behandelt, sondern ais die Entwicklungsgeschichte
der „Institutionen”, welche die verkorperte Form einzelner menschlicher Handlungen darstellen und in w elchen sich die allgemeinen Ideale des Guten, der
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Wahrheit und des Schonen ausdriicken. Die „Institutionen” entwickeln sich durch
die Verbreitung .des W issensbereiches der Indii v id uen und infolge der Entwicklung der „Institutionen” wachst die Anzahl der Indm duen, die sich ihrer Rolle
im gesellschaftlichen Leben toewusst sind. Im Laufe der Entwicklung der „Insti
tutionen” vollzieht sich der gesellschaftliche Fartschritt. Die Entwicklung immer
weiterer „Institutionen” bildet eine neue Form des Gesellschaftsbandes heraus,
die sich auf das Wissen stiitzt und von religiosen und nationaien Faktoren unabhangig ist. Theoretisch genommen, kann die Entwicklung der „Institutionen”
ohne Konflikte ablaufen, jedoch infolge des Egoismus der besitzenden Klassen.
und Stande und der Unwissenheit und Machtlosigkeit des Volkes musste sich
diese Entwicklung zeitweilig durch Revolution vollziehen. Libelt setzt jedoch
die Moglichkeit der Ratlonalisierung des gesellschaftlichen Lebens voraus, welche
eine harmonische Entwicklung sichert. Diese Entwicklung kann sich durch „Taten”
(vollziehen, die auf W issen und Bundnis m it den Grundsatzen der Eeligion
begriindet sind.
In dem von Libelt aufgezeichneten Bild der Zukunft verlieren die in seinen
Analysen der Vergangenheit dominierenden Elemente des Irrationalismus an Bedeutung. Die irrationellen Faktoren im gesellschaftlichen Leben werden im Grunde
genommen auf das Postulat beschrankt, die Religi on ais Grundlage der S ittlk h ikeit anzunehmen.
In den Werken Libelts kann man eine Reihe von Widerspiruchen finden. Unter
anderem sind sie ein Ausdruck der friihpositm stischen Tendenz, die sich in
metaphysischen, system enbildenden Betrachtungen verliert. D iese Tendenz driickt
sich in der Uberzeugung aus, dass die Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens
fortschrittlichen Charakter tragt und von der Entwicklung des W issens bedingt ist.
Sie tritt in der Auffassung von der solidaristischen Gesellschaft, in der B egeisterung fiir die Wissenschaft und in der Verbraitung der Losung von der „organischen
Arbeit” hervor.

