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FILOZOFIA W POLSCE. SŁOWNIK PISARZY 

Izydora Dąmbska

Zagajenie dyskusji *

Powierzono mi niełatwe zadanie zagajenia dyskusji nad książką 
zatytułowaną Filozofia w Polsce, a w podtytule zawierającą bliższe 

wyjaśnienie jej treści: Słownik pisarzy. Książkę tę opracował w latach 

1961— 1967 Zakład Historii Nowożytnej Filozofii i Myśli Społecznej 

Instytutu Filozofii i Socjologii PAN przy współpracy Zakładu Historii 

Filozofii Średniowiecznej, wykorzystując materiały zebrane przez Za

kład Bibliografii i Dokumentacji, obecnie Zespół Retrospektywnej Bi

bliografii Filozofii Polskiej tegoż Instytutu. Oczywiście opracowały tę 

książkę nie bezimienne „Zakłady” — jak sugeruje przedmowa — tylko 

uczynili to żywi, kompetentni ludzie. Skład personalny Komitetu redak

cyjnego wymieniony jest na odwrocie karty tytułowej. Dodajmy prze

oczony w przedmowie fakt, że kierownikiem Zakładu Historii Nowożyt

nej Filozofii i prac nad Słownikiem był w owych latadh profesor Broni

sław Baczko, a kierownikiem Zespołu Retrospektywnej Bibliografii opra

cowującego od wielu lat polską bibliografię filozoficzną była i jest do 

dziś docent dr Alicja Kadler. Te dwa wydawnictwa: Bibliografia filo

zofii polskiej, której trzy tomy się dotąd ukazały, i Słownik pisarzy, 

wydają się być ściśle ze sobą sprzężone w tym sensie, że wyniki prac 

Zespołu Bibliografii były niezbędnym, choć niewystarczającym wa

runkiem ukazania się Słownika i że na zebranych przez ten zespół ma

teriałach w znacznej mierze się oparł. Słownik filozofów polskich jest 

ponadto młodszym bratem ogólnego Słownika filozofów, którego pierw

szy tom ukazał się w dużym in folio w roku 1966 pod redakcją dr Ireny

* Dnia 16 marca 1972 r. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN odbyła się 

dyskusja nad wydawnictwem Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy. Nie mogąc 

ogłosić, z powodu braku miejsca wszystkich wypowiedzi w dyskusji, zamieszczamy 

jedynie zagajenie prof. dr Izydory Dąmbskiej i głos prof. dra Władysława Tatar

kiewicza ¡[przyp. red.].
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Krońskiej; drugi, którego skład drukarski zniszczony został czyimś 

barbarzyńskim rozkazem w roku 1968, spoczywa z trzecim, także goto

wym, w rękopisie. Całość miała objąć sześć tomów i suplementa. Miej

my nadzieję, że wydawnictwo to, tak bardzo ludziom interesującym 

się filozofią potrzebne, ujrzy też kiedyś jeszcze światło dzienne. A może 

doczekają się młodsi pośród nas także pełnego słownika filozoficznego, 

pojętego w stylu włoskiej encyklopedii filozoficznej. Wiele trudu 

w przygotowawcze do niego prace włożyli polscy filozofowie: Twar
dowski, Czeżowski, Zawirski.

Filozofia jest nauką uniwersalną, toteż sprawa przynależności naro

dowościowej ludzi filozofujących nie wydaje się jedynym ani najistot

niejszym kryterium tworzenia słowników filozofów. To jednak, że 

w Polsce po wojnie jest właśnie znaczny urodzaj i wielkie zapotrze

bowanie na szczegółowe słowniki biograficzne Polaków, czynnych w róż

nych dziedzinach umysłowego życia kraju 1, ma swoje głębokie uzasad

nienie w powstałej w wyniku doświadczeń II wojny światowej świa

domości zagrożenia kultury polskiej i potrzeby ukazania i chronienia 

także na tej drodze jej ciągłości i dorobku. Tej właśnie trosce daje 
też wyraz przedmowa do Filozofii w 'Polsce, gdzie czytamy, że „Pod

stawowym zadaniem [Słownika] jest dostarczenie informacji o pisa

rzach, którzy uczestniczyli w kształtowaniu filozofii jako składnika 

kultury narodowej”.

Po tych ogólnych uwagach przejdźmy do omówienia samej książki. 

Wydana przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich otrzymała ona pięk

ną szatę zewnętrzną, sporo portretów i ilustracji. Niestety, nie zawsze 

te reprodukcje na papierze książki dobrze wychodzą. Może byłoby lepiej, 

jak to nieraz czynią encyklopedie fracuskie, materiał ilustracyjny za

prezentować na wkładkach o odpowiednim do tego celu papierze.

Jest oczywiście Słownik pisarzy pracą zbiorową. Czasy, kiedy Pierre 

Bayle tworzył swój wspaniały wielotomowy, biograficzny Dictionnaire 

historique et critique dawno minęły. Nad Słownikiem pisarzy praco

wało 128 autorów, nie licząc anonimowych autorów niektórych artyku

łów podpisanych słowem „Redakcja”. Haseł biograficznych opracowano 

562, a więc zaledwie o 30 mniej niż liczy ogólny, podręczny Dictionnaire 

des philosophes wydany w r. 1962 u Seghersa. Czyżbyśmy mieli tak 

wielu filozofów w Polsce. Sprawa przedstawia się mniej zaskakująco,

1 Niezależnie od podjętego w dwudziestoleciu międzywojennym monumental

nego, a koniecznego z punktu widzenia historii naszej kultury Polskiego słownika 

biograficznego, mamy wszak m.in. Słownik muzyków polskich, t. 1—2, 1967, Słow
nik współczesnych pisarzy polskich, t. 1—4, 1963—1966, Słownik artystów pol

skich, t. 1, 1971.
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jeśli zważymy, że zasięgiem swym autorzy Słownika objąć postanowili 
nie tylko pisarzy, którzy wyłącznie poświęcili się filozofii, ale także 

tych autorów, którzy „uprawiali refleksję filozoficzną” pracując w in

nych dziedzinach kultury, a więc teologów, moralistów, polityków, 

poetów i uczonych, specjalistów w zakresie innych działów nauki, o ile 

wnieśli oni swój wkład w kulturę filozoficzną Polski. Podobny zresztą 

punkt widzenia przyjęli autorzy wspomnianej na wstępie polskiej bi

bliografii filozoficznej. Punkt widzenia chyba słuszny, zważywszy 

i chwiejność terminu „filozofia”, i ścisłe powiązania filozofii z innymi 

dziedzinami myśli ludzkiej, ale zarazem stwarzający wiele trudności 
i okazji do kontrowersyjnych rozstrzygnięć.

Jeśli idzie o ramy czasowe, to Słownik — cytuję — „obejmuje swym 
zakresem historię kultury filozoficznej w Polsce od średniowiecza do 

naszych dni”. Tu jednak spotyka czytelnika pewien zawód. Nie znaj

duje bowiem w Słowniku pisarzy wielu nazwisk najwybitniejszych na

wet współczesnych filozofów polskich. Należało więc było dodać w przed

mowie, że — wbrew na ogół w takich publikacjach przyjmowanej kon
wencji — owo do „naszych dni” rozumieć trzeba z „pominięciem pi

sarzy żyjących”. Ale przyjąwszy, jako milczące założenie, to uzupełnie

nie, trudno znów rozstrzygnąć, który rok stanowi granicę dopuszczenia 

pisarza zmarłego do Słownika, skoro np. znalazł się w Słowniku artykuł

0 zmarłych jego współautorach Aleksandrze L. Birkenmajerze i Julia

nie Hochfeldzie, a nie znalazły się artykuły o dwóch innych zmarłych 

współautorach Antonim Korciku i Konstantym Grzybowskim. Zdaje 

się, że rokiem granicznym dla zmarłych jest rok 1967, ale tę informację 

należało chyba w przedmowie podać wyraźnie. Zdanie bowiem — nie 

w przedmowie zamieszczone, ale w „Uwagach o informacjach biblio

graficznych”, że „gromadzenie danych bibliograficznych zakończono 

w zasadzie w grudniu 1967 r.” ani nie jest równoważne z twierdzeniem, 

że Słownik pomija pisarzy żyjących, ani też nie przesądza, że zmarłych 

uwzględnia do tej daty właśnie. Bez sprecyzowania tej daty nikt nie 

rozumie — nawet przy przyjęciu kryterium „pisarz nieżyjący” •—- dla

czego Słownik filozofów polskich, który podpisano do druku w roku 

1971 nie zawiera nazwisk następujących filozofów: Filipa Merlana. 

zmarłego 24 grudnia 1968 r., Piotra Chojnackiego zmarłego 20 marca 

1969, Romana Ingardena zmarłego 14 czerwca 1970, Tadeusza Witwic- 
kiego zmarłego 23 czerwca 1970 i innych.

Jeśli jednak nawet przyjmiemy, jako prekluzywną datę, rok 1967

1 określimy zasięg Słownika jako rejestr polskich pisarzy dokonujących 
filozoficznej refleksji a zmarłych do końca roku 1967, to uderzą nas 

dość zastanawiające braki i pominięcia. Zacznę od przedstawicieli dys
cyplin filozoficznych, bo nawet przy zastrzeżeniu Redakcji, że „Słownik



212 Filozofia w Polsce

nie pretenduje do kompletności” nazwiska te nie powinny były być — 

jak sądzę — pominięte. Brak np. nazwiska Waltera Auerbacha, autora 

cennych rozpraw z zakresu epistemologii i historii filozofii starożytnej, 

brak dwóch współpracowników Leona Chwistka, Hetpera i Herzberga, 

znanych młodych logików lat międzywojennych. Nie widzę nazwiska 

Stanisława Jaśkowskiego i(zmarłego w 1965 r.), jednego z najwybitniej

szych przedstawicieli polskiej logiki. Z dawniejszych logików powinien 

się był też chyba znaleźć w Słowniku Stanisław A. Zaremba. Nie ma 

też Ireny Filozofówny-Schillerowej, autorki prac z zakresu estetyki

i filozofii sztuki.

Z pisarzy filozofujących, lecz uprawiających inne specjalności nau

kowe, szczególny numerus clausus (niemal numerus nullus) dotknął 

psychologów. Jeśli się zważy duży zastęp socjologów, historyków, histo

ryków literatury itp., którzy weszli na łamy Słownika z racji ubocz

nych swych zainteresowań filozoficznych, to dziwne się wydaje pomi

janie psychologów, zwłaszcza tych generacji, dla których psychologia, 

nawet formalnie, była jedną z podstawowych dyscyplin filozoficznych. 

Przykładowo wymienię tu nazwiska Stefana Błachowskiego, Stefana 

Baley’a, Bohdana Zawadzkiego, Marii Grzegorzewskiej, Józefy Jotey- 

kówny. Daremnie szukalibyśmy ich w Słowniku. Z teoretyków i histo

ryków sztuki warto było może wspomnieć Leona Pinińskiego i Stani

sława Witkiewicza, ojca Witkacego, z romanistów tłumacza Boskiej Ko

medii, Porębowicza, z językoznawców Jana Rozwadowskiego, z lekarzy 

Biernackiego, który niemniej niż Biegański a bardziej chyba niż Cha

łubiński (obaj obecni w Słowniku) zasłużył się filozofii przez swe badania 

z zakresu teorii i metodologii nauk empirycznych. Brak dotkliwy trzech 

znakomitych uczonych krakowskich, z których każdy, niezależnie od 

swej specjalności naukowej, ale w związku z jej uprawianiem, wniósł 

twórczy wkład w myśl filozoficzną w Polsce. Mam na myśli filologa 

Kazimierza Morawskiego, którego badania nad Odrodzeniem polskim

i dziejami Uniwersytetu Krakowskiego zawierają wiele cennych wy

ników z zakresu historii filozofii polskiej nie mówiąc już o jego studiach 

dotyczących pisarzy starożytnych; brak Władysława Natansona, pro

fesora fizyki, tego „człowieka z Sympozjonu”, jak go scharakteryzował 

ks. Konstanty Michalski, którego prace: o Lukrecjuszu, Baconie, Newto

nie, o prądach umysłowych dawnego Islamu, zbiory rozpraw z filozofii 
przyrody Oblicze natury, Porządek natury i in. prezentują oryginalną

i klarowną myśl filozoficzną; wreszcie Adama Krzyżanowskiego ekono

misty i socjologa, autora wielu prac o charakterze filozoficznym, takich 

jak Moralność współczesna, Socjalizm a prawo natury, Chrześcijańska 

moralność polityczna i in, A czy nie powinien się był znaleźć w Słow

niku Stanisław Michalski, który chociażby tylko jako redaktor „Nauki
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Polskiej” i „Organonu” tak bardzo zasłużył się dla, kultury filozoficznej 
w Polsce.

Wymieniłam tylko pozycje — jak mi się zdaje —■ bezsporne, licząc 
się z zastrzeżeniem Redakcji Słownika, iż nie pretenduje do zupełności. 

Z dawniejszych pisarzy wspomnieć by może warto jeszcze było o Pa- 

trycym Nideckim, znakomitym znawcy, wydawcy i komentatorze pism 

Cicerona w Polsce XVI-go wieku, o Hieronimie Moskorzewskim jed

nym z wybitnych przedstawicieli Reformacji i o jezuicie Janie Moraw

skim, autorze wysoko w XVII wieku cenionego dzieła Philosophiae to- 
tius principia per quaestiones... explicata (1666), obowiązującego jako 

podręcznik w kolegiach jezuickich w drugiej połowie XVII wieku.

Trzeba jednak z wielkim uznaniem podkreślić, że rejestr pisarzy 

dawnych — a mam na myśli autorów do końca XVII wieku jest bardzo 

bogaty 2 i przynosi mnóstwo nowego materiału do dziejów filozofii pol

skiej, dzięki źródłowym, wytrwałym badaniom polskich mediewistów 

(wśród autorów Słownika reprezentuje ich godnie m.in. A. L. Birken- 

majer, J. Domański, M. Markowski i Z. Włodkówna) oraz badaczy Refor

macji i Odrodzenia w Polsce (spośród tych w pracach nad Słownikiem 

uczestniczyli m.in. Z. Ogonowski, L. Szczucki, W. Voisé).

Ponieważ według Arystotelesa to meson, stanowiący o dzielności 

właściwy środek między elleipsis i hyperbole, nie jest nigdy środkiem 
geometrycznym, przeto wydawało mi się, że i Słownikowi pisarzy 

w trosce o jego dzielność może raczej wytknąć należało pewne odchy

lenia w kierunku niedoboru niż w kierunku nadmiaru. Tym bardziej, 

że pewna hyperbole przez bardzo liberalne kryteria filozoficzne — była 

niemal zamierzona. Niemniej w paru wypadkach trudno mi się zgodzić 

z wprowadzeniem pewnych nazwisk do Słownika. Znalazł się w nim 

np. Węgier Jan Ivancics, z tego tylko tytułu, że dwa łacińskie jego pod

ręczniki przedrukowali w XVII w. Jezuici w Kaliszu. Ale prze

drukowywano w Polsce w tych czasach różne dzieła filozofów obcych 

(choćby Cicerona np.), co nie może otwierać dla nich miejsca w Słow

niku. Autor artykułu zwraca wprawdzie uwagę na to, że Struve Ivan- 

cicsa uważał błędnie za Polaka, ale ten błąd był dawno sprostowany
i wystarczyło, że zostało to przypomniane w bibliografii filozoficznej. 

Nie było natomiast potrzeby obciążania Słownika nie związanym z Pol

ską autorem. Nie znaczy to, by budziła zastrzeżenie słusznie przez 

Redakcję przyjęta zasada, że figurować mają w Słowniku „również
i obcokrajowcy, jeśli życiem i twórczością związali się z Polską na tyle, 

iż trwała jest ich obecność w naszej kulturze lub też, gdy bez uwzględ

2 Nazwiska pisarzy tych czasów stanowią ok. 1/5 ogółu haseł (117 na 562).
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nienia ich działalności w Polsce, twórczość ta nie może być w pełni 

zrozumiała”. Nawiasem mówiąc w świetle tej zasady dziwi brak w Słow
niku nazwisk Komeńskiego, a także niektórych Gdańszczan tak silnie 

z kulturą Polski związanych (np. Andrzeja Hojera, czy zwolennika fi

lozofii Ch. Wolffa, Michała Krzysztofa Hanowa). Ale wracając do spra

wy nadmiaru: Słownik wprowadza mnóstwo nazwisk historyków, co 

wydaje się uzasadnione tam, gdzie wyrażali oni bodaj jakieś poglądy 

z zakresu historiografii lub z zakresu filozofii dziejów. Nie spełnia 
wcale tego warunku K. B. Hoffman, o którym Autorka artykułu wprost 

pisze: „był to historiograf bez refleksji teoriopoznawczej, bez zaintere

sowań dla filozofii dziejów, obcy perspektywom historiozoficznym”. 

O żadnych w zakresie innych dyscyplin filozoficznych jego zasługach 

nie ma w artykule wzmianki. Z jakiego więc tytułu znalazł się 

w Słowniku?

Tyle przykładowo w sprawie zakresu uwzględnionych w Słowniku 

pisarzy.
Jeżeli teraz idzie o meritum i o sposób przedstawienia rzeczy, to 

oczywiście nie czuję się powołana do przeprowadzania szczegółowej 

recenzji opracowanych haseł. Artykuły są nierównej długości — nie 
zawsze chyba podyktowanej znaczeniem pisarza dla filozofii. Większość 

zawiera wiele cennych informacji bio-biblio- i doksograficznych, nie

które —• jak np. artykuły Jerzego Słupeckiego o Łukasiewiczu i Leśniew

skim — dają świetny wykład ich stanowisk w logice i filozofii. (Może 

przy Leśniewskim należało zaznaczyć jak przy Łukasiewiczu, że dokto

ryzował się u Kazimierza Twardowskiego).

Niektóre artykuły przynoszą w oparciu o studium dzieł i epoki świeże 

spojrzenie na stanowisko filozoficzne autora. Taki charakter mają np. — 

jak mi się zdaje — artykuły Birkenmajera o Koperniku, Korneckiego 

o Szaniawskim, Baczki o Cieszkowskim, Łubnickiego o Mahrburgu. Nie 

zawsze, gdy idzie o przedstawienie stanowiska któregoś z filozofów 
mogłabym się w pełni pogodzić z autorem. Tak np. artykuł o Burskim 

podkreśla (idąc w tym zresztą za Struvem) prekursorstwo Burskiego 

w stosunku do Bacona, gdyż jak twierdzi Autor „sformułował on pod

stawy empirystycznie pojętej metodologii nauk”. Otóż wydaje mi się, 

że Burski, znakomity filolog i erudyta, opierając się głównie na Cicero- 

nie, zajmuje typowe dla filozofii hellenistycznej a później dla Renesansu 
stanowisko eklektyczne. A łącząc w tym wypadku poglądy Arystotelesa 

ze stoickimi podkreśla znaczenie doświadczenia jako jedynego punktu 

wyjścia badań; nie kładzie przez to jednak podwalin pod nową meto

dologię naukową. Niezupełnie ścisłe są też w tym artykule informacje

o zachowanych rękopisach Burskiego. Nie ma wśród nich wymienionego 

w art. komentarza do de officiis Cicerona; są natomiast niewymienione:
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Recensio iudicii Dionysii Halicarnassei de historia Thucididis i Tractatus 

de elocutione.
Mam również wątpliwości, czytając artykuł poświęcony Massoniu- 

sowi, czy wolno przypisywać mu stanowisko „materializmu metodolo

gicznego”. Massonius był neokantystą i w teorii nauki podtrzymywał 
konsekwentnie obcy materializmowi fenomenalistyczny punkt widzenia.

Można by przeglądając niektóre artykuły wskazywać na pewne 

luki w bibliografii przedmiotowej. Tak np. w artykule o Hoene-Wroń - 

skim brak wzmianki o wydanej niedawno książce Philippe d’Arcy: 

Hoene Wroński. Une philosophie de la creation, w artykule o Petrażyc- 

kim o cennym studium Kotarbińskiego Z dziejów pojęcia teorii adek

watnej. W tymże artykule o Petrażyckim mowa jest wprawdzie o jego 

wpływach za granicą, ale nie ma wzmianki, że teorie jego przejął, 

zmodyfikował i rozbudował w Polsce Jerzy Lande. W artykule o War- 

tenbergu brak wzmianki o poświęconym mu pięknym szkicu pióra 

K. Ajdukiewicza (RF. XIII. 4).
Oto garść uwag dla zagajenia dyskusji. Na zakończenie ich pragnę 

dać wyraz przeświadczeniu, że otrzymaliśmy bardzo cenną pozycję 

w zakresie literatury naukowej. Słownik pisarzy nie jest wyłącznie 

zarejestrowaniem znanych już z innych publikacji informacji o filozo

fach polskich. W wielu wypadkach — zwłaszcza jeśli idzie o uczonych 

średniowiecza — daje nowe, dotąd nieopublikowane wyniki oparte

o prace źródłowe. Dlatego może być nie tylko podręczną pomocą tech

niczną dla szukających wiadomości encyklopedycznych o danym auto

rze, ale i pewnym drogowskazem, dla poszukiwań w zakresie historii 

filozofii w Polsce, co może przyspieszyć pełniejsze niż dotąd jej całoś
ciowe opracowanie. Wdzięczność więc i uznanie należy się inicjatorom, 

autorom, redaktorom i wydawcom tej pożytecznej książki.

Niech to moje zagajenie będzie również, mimo pewnych sformułowa

nych tu wątpliwości, tego uznania i wdzięczności wyrazem.

Izydora Dqmbska

LA PHILOSOPHIE EN POLOGNE. DICTIONNAIRE DES ÉCRIVAINS 

Introduction à la discussion

R é s u m é

Ce livre, publié par les soins d’un groupe d’historiens de philosophie, attachés 

à l’institut de Philosophie et de Sociologie de l’Académie Polonaise des Sciences, 

et soumis à la discussion pendant une séance de travail du dit Institut, présente



216 Filozofia w Polsce

des bio-biblio- et doxo-graphies non seulement des philosophes, mais aussi 
d’autres écrivains, s’ils ont contribué au développement de la philosophie en- tant 
qu’agent et composant de la culture spirituelle en Pologne. Travail collectif (une 

centaine d’auteurs l’a mis sur le chantier) — il contient plus d’un demi mille 

d’articles sur les écrivains anciens et modernes (du Moyen Âge à nos jours). 
Souvent — surtout s’il s’agit de philosophes du Moyen Âge — le Dictionnaire 

apporte de nouveaux résultats publiés ici pour la première fois, et devient ainsi 

non seulement un manuel d’informations encyclopédiques mais constitue un 

avancement dans l’étude historique de la pensée philosophique en Pologne. On 

peut soulever quelques doutes quant au choix de personnages représentés dans 

le Dictionnaire (on y a omis certains noms de logiciens, psychologues et historiens de 
la pensée philosophique, et introduit ceux d’écrivains qui ne semblent pas répondre 
aux critères du choix acceptés par les éditeurs). On pourrait souhaiter parfois 

une autre mesure quant à l ’ampleur des exposés qui souvent ne semble pas 
être dictée par l’importance du personnage caractérisé. On peut aussi formuler 

quelques objections de nature biblio-doxographique par rapport aux certains 

articles.
Ces remarques précédées de réflexions générales sur la place du livre 

présenté face à d’autres publications de ce genre en Pologne (Dictionnaire des 
philosophes et Bibliographie de philosophie polonaise), ainsi que sur les principes 

chronologiques et thématiques de sa. composition, constituent un point de départ 

proposé à la discussion.

Władysław Tatarkiewicz

Filozofia w Polsce. Słownik Pisarzy jest książką pożyteczną, o wielu 

zaletach. Ale — jak każde bez mała dzieło ludzkie, a zwłaszcza jak 

każde dzieło zbiorowe — ma też swe braki.

Nie jest wolna od błędów natury faktycznej, np. winna jest po

mieszania Windelbanda z Wundtem. Twierdzi mianowicie o A. Zieleń- 

czyku, że studiował w Heidelbergu u Wundta; tymczasem Wundt tylko 

habilitował się (z fizjologii) w Heidelbergu, ale wykładał filozofię wy

łącznie w Lipsku. Tam słuchali go niegdyś Mahrburg i Massonius. Zie- 

leńczyk studiował w Heidelbergu u Windelbanda.

W artykule o W. Heinrichu podane jest, że był „prezesem” Wydziału 
Filozoficzno-historycznego Polskiej Akademii Umiejętności; tymczasem 

takiego stanowiska i tytułu tam nie było. W PAU, podobnie jak w PAN, 

był tylko jeden prezes, kierownicy zaś wydziałów, którzy w PAN 

nazywają się sekretarzami, w PAU nazywani byli dyrektorami. Jest 

to sprawa najzupełniej błaha, o tym stanowisku Heinricha mogło nie 

być wzmianki, ale skoro jest, to lepiej, by była poprawna. W związku 

z Polską Akademią Umiejętności: nie jest w art. o C. Znamierowskim 

szczęśliwy zwrot, iż należał do niej do roku 1951.
Poczet filozofów polskich, omówionych w Słowniku, jest liczny;



Słownik pisarzy 217

jednakże są pewne braki. Czy nie powinno być, choćby krótkich wzmia

nek o krakowskich profesorach filozofii w XVIII w., jak Franciszek 

Kolendowicz, autor Dissertatio logica de criterio veritatis lub Piotr 

Rydulski, autor Dissertatio pro et contra scepticismum z r. 1776. Z filo

zofów XIX  wieku brak Jana Nowickiego, członka korespondenta Towa

rzystwa Naukowego Krakowskiego, którego rozprawa była w r. 1822 

drukowana w Roczniku Towarzystwa Brak Teofila Ziemby (później: 
Ziembickiego), docenta filozofii UJ, autora Estetyki poezji, 1882, Este

tyki praktycznej 1892, Psychologii 1877, książki o Pozytywizmie i jego 

wyznawcach w dzisiejszej Francji, 1872 i sporej ilości innych jeszcze 

publikacji. — Jest pytaniem czy nie należałoby również włączyć Fran

ciszka Chlebika, mimo że tylko po niemiecku ogłaszał swe książki: 

Dialektische Briefe, Berlin 1869, Die Philosophie des Bewussten und 

die Wahrheit des Unbewussten, Berlin 1870, Die Frage über die Entste
hung der Arten, Berlin 1873, Krafft und Stoff, oder der Dynamismus der 

Atome aus Hegel’sehen Prämissen abgeleitet, Berlin 1873.

Z bliskiego nam czasu brak Poznańczyka Kazimierza Wizego. Z jesz

cze bliższego brak słynnego w Ameryce Alfreda Korzybskiego. Brak też 

Jana Łempickiego, zamordowanego w r. 1944 przez Hitlerowców, uta

lentowanego autora Historiozofii Taine’a.

Oprócz zawodowych filozofów włączono również do Słownika pew

ną ilość pisarzy, którzy mając inny zawód filozofią zajmowali się ubocz

nie. Jest to niewątpliwie słuszne; ale dobór nie zawsze jest przekony

wający. Dlaczego nie ma Kazimierza Morawskiego czy Władysława 

Natansona? Natomiast nie widać konieczności wprowadzenia M. Bo- 

brzyńskiego. Z historyków J. K. Kochanowski miał filozoficzne jeśli 
nie osiągnięcia to aspiracje. A po prostu dziwaczne jest włączenie 

M. Bałabana. W okresie dwudziestolecia wielu uczonych na różnych 

katedrach interesowało się filozofią i brało udział w posiedzeniach To

warzystwa Filozoficznego, jednakże nigdy Bałaban. Przypuszczalnie był

by zdziwiony, że po śmierci zostanie wprowadzony do grona filozofów.

Na pewno słuszne jest zaliczenie do Słownika ludzi takich jak Boy, 

Gansiniec czy Handelsman, ale w artykułach o nich powinno być to 

tylko co się odnosi do filozofii, bo pozostałe informacje łatwo znaleźć 

w innych książkach. Tej słusznej dyrektywy trzymały się artykuły

o St. Kołaczkowskim czy J. Ujejskim.

Nie obojętne jest jakie proporcje mają artykuły. Tak się zdarzyło, 

że alfabetycznie następują po sobie artykuły o M. Handelsmanie i St. 

Harassku. Handelsman był wybitnym historykiem, który ubocznie i ra

czej po amatorsku zabierał głos w filozofii, Harasek zaś był jednym 

z najlepszych historyków filozofii swoich czasów, jego Kant w Polsce 

jest arcydziełem historiografii filozoficznej. Te dwa artykuły zajmują
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łącznie cztery kolumny; ale w jakiej proporcji? Trzy i pół dla Handels- 

mana i pół dla Harasska. W lakonicznym artykule o tym pisarzu są 

tytuły jego prac, ale ani słowa o jego osiągnięciach; nie jest też podane 
miejsce urodzenia i śmierci.

Artykuły są pisane niejednolicie: jedne pełne są zainteresowania, 

uznania i przywiązania do omawianego autora, są jego „pochwałą”, są 

pisane sercem, inne zaś są najsuchszymi notatkami, bio- bibliograficz
nymi.

W XVII wieku było w Polsce dwóch filozofów o nazwisku Makowski.

O Janie, który był kalwinem, jest spory artykuł, choć poglądy jego nie 

są dotąd dostatecznie opracowane. Natomiast o Szymonie-Stanisławie, 

profesorze krakowskim, podano w 7 wierszach tylko to, że był 13-krot- 

nie rektorem, przedstawicielem tomizmu i autorem książki; a jednak 

książka ta była najpełniejszym kursem filozoficznym tego stulecia 

w Polsce, i istnieje obszarna monografia jej autora.

Z artykułów o filozofach X IX  wieku nie wydaje się udany artykuł

o F. Jarońskim. Twierdzenie, że katedrę utracił za sprzeciw wobec od

dania protestantom kościoła św. Marcina jest wątpliwe; archiwa U. J. 

mówią co innego. Twierdzenie, że jego dzieło O filozofii „jest po prostu 
przekładem” G. E. Wenzla, jest zbyt jaskrawe.

Sąd o J. E. Jankowskim jest w zasadzie słuszny; brak jednakże za

znaczenia jaki był właściwy jego zawód: był adwokatem. Pragnął być 

profesorem prawa, ale sytuacja w uniwersytecie krakowskim była taka, 

że łatwiej było o katedrę filozofii; a gdy ją otrzymał, trudno było go 

potem jej pozbawić, choć znaleźli się nieporównanie lepsi kandydaci. 

Niesprawiedliwe jest twierdzenie, że jego streszczenia Kanta „zawie

rają jawne nonsensy”. W szczególności jego inedita, mianowicie Roz

prawa o rozumie praktycznym, której rkps znajduje się w B. J., prze

konuje, że jak na owe czasy Kanta znał i rozumiał wcale dobrze. 

W każdym razie dużo lepiej niż Jan Śniadecki.

W związku z artykułem o P. Przeczytańskim wystarczyło sięgnąć 

do roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk, aby się przekonać, że 
Uwagi względem historii filozofii to nie „szkice” lecz jeden krótki 

szkic.

W niektórych artykułach parę słów, drobny szczegół mógł stanowić 

pożądane uzupełnienie. Np. w artykule o D. Szulcu dobrze było zazna
czyć, iż napisał Estetykę: była już zapowiedź, że ukaże się w druku, ale 

się nie ukazała; może zanotowanie tego szczegółu pomogłoby w odnale

zieniu rękopisu.

W artykule o M. Wiszniewskim słusznie było podać, że wydział filo

zoficzny Uniwersytetu Krakowskiego wybrał go był w r. 1830 na ka-
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"tedrę filozofii, a tylko gdy ta okazała się zajęta, uzyskał w zamian inną: 

iiistorii powszechnej.

O J. K. Rzesińskim w Słowniku fiłozofów nie powinno braknąć wia

domości, że przez jakiś czas (choć zastępczo) prowadził w UJ wykłady 
z filozofii.

W artykułach o filozofach X IX  i początku XX wieku słusznie 

byłoby, wobec ówczesnej sytuacji politycznej, zaznaczać z jakiego po

chodzili zaboru. Z artykułu o W. Heinrichu trudno domyśleć się, że 

pochodził z Królestwa.

W artykule o R. Gansińcu, mimo, że to artykuł bardzo obszerny, 

brak informacji, że początkowo, mianowicie w 1915—18 wykładał 

w Uniwersytecie Warszawskim; później dopiero uzyskał katedrę we 

Lwowie.

O L. Chwistku w świetle nowej monografii K. Estreichera wiadomo, 

że n ie  pracował naukowo do końca życia: był chory, przedwcześnie 

stary, raczej uczył się dla zarobku niemieckiego niż wykładał filozofię.

Artykułu o J. Mosdorfie ostatecznie można było nie umieszczać, 

gdyż puścizna jego jest niewielka: jedna rozprawa filozoficzna w „Prze

glądzie Filozoficznym” i książka polityczno-społeczna z pewnym filo

zoficznym pograniczem. Jeśli jednak artykuł został wprowadzony, to 

słusznie byłoby ująć go inaczej: nie ograniczać się do tytułów prac, 

lecz zaznaczyć nieoczekiwane wnioski uderzające każdego, kto do tych 

prac zajrzy.

Artykuły N. Łubnickiego ogłoszone w Słowniku czyta się z uzna

niem; jednakże zasadnicza charakterystyka M. Massoniusa jako „przed

stawiciela pozytywizmu w Polsce” jest niewystarczająca. Autor twierdzi 

trafnie, że stanowisko Massoniusa było też ukształtowane pod wpływem 

kantyzmu, jedna charakterystyka godzi się z drugą, gdyż poglądy wielu 

kantystów drugiej połowy X IX  wieku mieszczą się w pojęciu pozyty

wizmu. Chodzi o co innego: Massonius miał pozytywizm (i „agnostycyzm 

nowokrytyczny”) w y ł ą c z n i e  za t e o r i ę  n a u k i ,  i dlatego mógł 

łączyć pozytywizm z wiarą, być pozytywistą i gorącym katolikiem.

Co do bibliografii: jest ona w Słowniku poprawna i pożyteczna, 

choć byłoby miejsce na pewne uzupełnienia i ulepszenia. Tytułem przy

kładu: dlaczego w bibliografii W. Biegańskiego podane są Myśli i afo

ryzmy o etyce lekarskiej a nie jest podana Etyka ogólna.
Powyższe uwagi dotyczyły szczegółów, i to przeważnie drobnych. 

•Ogólniejszej natury jest zarzut, że niektóre artykuły nie wyzyskały 

materiałów względnie łatwo dostępnych. Jeszcze ogólniejszy zarzut do
tyczy niejednolitości i nierównomierności opracowania, zwłaszcza, że 

sobszerność i pogłębienie artykułów nie są proporcjonalne do znaczenia



220 Filozofia w Polsce

omawianych filozofów. Są więc w Słowniku pewne braki. Jednakże — 

nie można ostatecznie winić piszących, że dla krótkich artykułów nie 

robili specjalnych poszukiwań. Żal mieć można raczej do redakcji, że 

nie dała dostatecznych dyrektyw autorom i tym spowodowała niejed

nolitość książki. Jednakże tu znów należy uwzględnić to, iż redagowanie 

jej trwało długo i zmieniał się zespół redakcyjny. Tak iż w końcu można 

w Słowniku dopatrzeć się raczej braków niż win.


