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ARTUR GÓRSKI JAKO TEORETYK KULTURY

GENEZA FILOZOFII KULTURY

A rtu r Górski (1870— 1959) znany jest przede wszystkim, jako twórca 
jednego z program ów literackich modernizmu, mianowicie jako autor a r
tykułu  Młoda Polska, dzięki którem u określenie tytułowe, choć już uży
wane wcześniej, stało się obiegową nazwą nowych tendencji literackich 
i artystycznych zrodzonych na przełomie XIX i XX w .1. Znany jest on 
także jako jeden z pierwszych propagatorów kultu  Mickiewicza jako wzo
ru osobowego dla współczesnych mu artystów  i jako wzoru autentycznego 
patriotyzm u. Jego książka Monsalwat. Rzecz o Adam ie Mickiewiczu  z 1908 
r. to „oryginalny i jedyny w swoim rodzaju im presyjny szkic o poecie, 
człowieku i wychowawcy, próba syntetycznego ujęcia tych idei Mickie
wicza, które Górski uważał za aktualne, w arte naśladowania i realizacji” 
Twórczość Górskiego znana jest głównie od strony jej zawartości ideolo
gicznej: jako wykład pewnych wzorów m oralnych i postaw światopoglą
dowych. Górski zaliczany jest do szerm ierzy neomesjanizmu jako propo
zycji światopoglądowej, która dąży do zespolenia narodu i podporządko
wania jednostki misji narodu w ogólnoludzkiej kulturze. Opisana też zo
stała ewolucja światopoglądowa samego Górskiego od solidarności z idea
mi socjalizmu do obrony swoistego indywidualizm u i do refleksji religij
nej w okresie m iędzywojennym  i pow ojennym 3.

Jeden natom iast aspekt twórczości Górskiego nie został jeszcze doce
niony, choć zasługuje na uwagę, mianowicie jego dążenie do zbudowania 
teorii narodu jako swoistego typu więzi społecznej oraz teorii ku ltu ry

1 Dzieje te rm inu  „Młoda Polska” na przełomie X IX  i XX w. om awia H. M ar
kiewicz, Młoda Polska i i zm y  w: K. Wyka, M odernizm polski, K raków  1968, s. 319—
— 331.

2 T. Weiss, R om antyczna  genealogia polskiego m odernizm u. Rekonesans, W ar
szawa 1974, s. 88.

3 T. Weiss, A rtur  Górski w : Obraz l i tera tury  polskiej X I X  i X X  w.  seria V Li
tera tura  Okresu Młodej Polski, t. IV K raków  1977, s. 167—183.
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jako względnie autonomicznej sfery życia społecznego. Ze względu na 
sposób ujęcia problem u narodu można całą tę  problem atykę zaliczyć po 
prostu do teorii ku ltury .

Problem atyka ta była u  Górskiego wpleciona w poszukiwanie właści
wej hierarchii wartości, uzasadniała zalecenia, jakie kierował do artystów , 
do inteligencji, do młodzieży. W jego dorobku można także wyodrębnić 
próby teoretycznych ujęć narodu i kultury . W arto odnaleźć ich świato
poglądowe inspiracje, filozoficzne zaplecze i ideowe konsekwencje. W arto 
skonfrontować wyniki poszukiwań Górskiego z innymi, współczesnymi m u 
propozycjami.

Trud ten może się opłacać z kilku powodów. Poszerzy wiedzę o tw ór
czości pisarza i o światopoglądzie m odernistycznej form acji literackiej. 
Rzuci światło na filozoficzne i teoretyczne aspekty świadomości polskiej 
na przełomie XIX i XX w. Najważniejsza jest jednak prezentacja dróg 
dochodzenia do teorii ku ltu ry  i metod jej budowania.

Refleksja Górskiego jest przy tym  o ty le ciekawa, że w ystępuje tu  no 
woczesne pojęcie ku ltu ry  jako dziedziny ludzkiej działalności, k tórą rzą
dzą swoiste zasady. Górski nie bada ku ltu ry  w sposób analityczny, stara 
się raczej o teoretyczne określenie jej swoistości i sensu. Form ułuje przy 
tym  filozofię ku ltu ry  w ścisłym związku z koncepcją narodu. Prześledze
nie tych wątków teoretycznych w pisarstw ie Górskiego może pozwolić na 
ukazanie zarówno inspiracji rozważań teoretycznych, jak trudności w bu
dowaniu spójnej teorii kultury . P rzykład Górskiego dowodzi, że nowo
czesna teoria k u ltu ry  ma w myśli polskiej swych prekursorów  w okresie 
modernizmu. Z posiewu hasła „sztuka dla sztuki” wzrosły pomysły na te
m at swoistych zasad rządzących funkcjonowaniem  kultury.

Inspiracje refleksji Górskiego na tem at narodu i k u ltu ry  narodowej 
tkwią w próbie obrony nowej sztuki przed zarzutam i rezygnacji z posta
wy patriotycznej. Na te  zarzuty, jakie sformułowali w 1898 r. Stanisław 
Szczepanowski i M arian Zdziechowski, odpowiedział Górski artykułem  
Młoda Polska, w którym  przeciwstawił się obu tym  autorom, a także ideo
logii konserw atywnej, nawołującej do lojalizmu wobec rządów zabor
czych, do oportunizmu i rezygnacji z program u wyzwolenia narodowego. 
Temu patriotyzm ow i „lojalnem u”, „patriotyzm owi obłudy” przeciwstawia 
patriotyzm  artysty , k tóry swą twórczością służy kulturalnem u rozwojowi 
narodu. Patriotyzm  a rty sty  nie oznacza przy tym  dążenia do sztuki ten
dencyjnej ani uznania tendencyjności za kry terium  estetyczne. Górski 
opowiada się za m odernistycznym  program em  wyzwolenia sztuki od u ty li
tarnych, tendencyjnych kryteriów , za nieskrępowaną ekspresją indywi
dualności artysty . W arunkiem  artystycznej twórczości jest swoboda pro
cesu twórczego. „Nie ma bowiem prawdziwie w ielkiej sztuki — pisze
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Górski — bez swobodnego przejaw u indywidualności” 4. Nie przeczy on 
jednak społecznej funkcji sztuki, która, zrodzona z indywidualnego ta 
lentu  artysty , daje „arcydzieła, które entuzjazm ują cały naród jedną 
wspólną m yślą” s. Górski widzi potrzebę takiej teorii sztuki, k tóra godzi
łaby autonomię twórczości ze społecznymi funkcjam i sztuki. Rozwiązania 
problem u nie powierza artyście i jego zdolnościom; wszak byłaby to kapi
tulacja jako teoretyka. „Taka twórczość nie jest kw estią wolnej woli, lecz 
produktem  epoki, k tóra powtarza się bardzo rzadko” 6. Jakie więc w arunki 
muszą zaistnieć, by powstała twórczość autentyczna, k tóra zarazem  spo
tka się z odbiorem narodu? Jest to już pytanie o więź społeczną, k tóra —• 
in tegrując zbiorowość — umożliwia swobodną ekspresję artysty . Więź 
taką tw orzy naród w oparciu o wspólną kulturę. Perspektyw a teorii na
rodu jako całości, k tóra respektuje indywidualności twórcze, stanęła przed 
Górskim jako zadanie, które podejmował później wielokrotnie.

W omawianym artykule znajdujem y próbę psychologicznego objaśnie
nia społecznej funkcji sztuki. Górski pisze następująco: „W ielkim artystą  
jest ten, kto z dala od tu rko tu  bieżącego życia pochyla się nad głębią 
własnej duszy swojej i słucha głosów, które dobywają się z tej głębi. Bo 
dno tej duszy jego jest jak dno jezior nadmorskich, połączone z morzem 
ogółu, z duszą jego narodu, społeczeństwa” 7. Pomimo stw ierdzenia tożsa- 
samości najgłębszych przeżyć a rty sty  z przeżyciami zbiorowymi („duszy” 
a rty sty  z „duszą narodu”) nie wyjaśniona pozostaje sprawa najważniejsza: 
charakter owej duszy. Do jej objaśnienia w racał Górski nieraz w później
szej twórczości.

Angażując się w problem atykę narodu, odżegnuje się Górski od stano
wisk tradycjonalistycznych, które utożsam iają ku ltu rę  narodową z kultem  
tego, co dawne. Uważa, że obrońcom tradycji chodziło głównie o „prze
szłość feudalną”. Przeszłość ta straciła „panowanie nad um ysłam i” z upad
kiem średniowiecza. Górski kw estionuje zasadę wierności tradycji jako 
m iernika wartości ku ltu ry  narodowej. „Zastrzegam y się — pisze — że nie 
m ierzym y wartości przekonań m etryką i dla każdej zasady żywimy peł
ny szacunek” 8. Tradycjonalizm  odcina kulturę od związków z Zachodem 
oraz narzuca szablon i schemat, wiedzie do kwestionowania wszelkiego 
nowatorstwa, słowem — odbiera kulturze możliwość rozwoju.

Teoria narodu zawiera problem atykę rozwoju kulturalnego i k o n tak 
tów z kulturam i innymi. Naród winien być u jęty  w  sposób dynam iczny

4 A. Górski, Młoda Polska, cyt. wg. antologii Program y i dysku s je  li terackie  
okresu Młodej Polski, opr. M. Podrą za-K w iatkow ska W rocław 1973, s. 107.

5 Ibidem,  s. 107—108.
6 Ibidem,  s. 108.
7 Ibidem,  s. 120.
8 Ibidem,  s. 106.
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jako całość, która jest otw arta na nowatorstwo i która u trzym uje związki 
z innym i narodami. Jest to zatem także problem  stosunków m iędzynaro
dowych, k tóry  w czasach Górskiego był brzem ienny w istotne konsekwen
cje polityczne.

W kulturze nowożytnej, a głównie w XIX w. niepokoił Górskiego prze
de w szystkim  fenomen, k tó ry  nazwał prometeizmem, a którem u przypi
sywał szereg aspektów. Prom eteizm  to postawa aktyw na, zm ierzająca do 
opanowania przyrody i zrozumienia rządzących nią konieczności. Górski 
ocenia ją krytycznie; sądzi, że daje ona tylko „wolność bierną”, pozba
wioną zdolności twórczych, gdyż nie jest w  stanie zmienić naturalnych  
konieczności, widzi w nich fatum  i nieprzezwyciężalny los, k tóry  można 
jedynie poznać i przewidywać jego działanie. „Poza moc przew idyw ania 
prom eteizm  nie wychodzi — pisze Górski — zmienić porządku ustanowio
nego przez fatum , złamać go — nie czuje w  sobie sił” #. Prom eteizm  za
pewnia emancypację od przyrody, od przym usu społecznego i narodowego, 
od dyk tatu  religijnego, ale nie jest w stanie zaproponować aktywności 
pozytywnej, wzbogacającej życie zbiorowe. Można powiedzieć, że prom e
teizm  artyku łu je  działalność reaktyw ną i dlatego nasuwa pytanie o wa
runk i działalności twórczej, rozwijającej ludzkie możliwości.

W ażnym aspektem  prom eteizm u jest intelektualizm , k tó ry  można ok re
ślić jako przyznanie p rio ry tetu  logicznie opracowanej wiedzy doświad
czalnej i uznanie jej za jedyną podstawę działalności. Wiedza in telektual
na znajduje swe zastosowanie w opanowaniu przyrody, służy też wyzwo
leniu jednostki od presji różnych insty tucji społecznych, prowadzi do „na
ukowej pewności” i przyczynowego objaśnienia świata. Na tym  jednak 
kończy się znaczenie intelektu. Myślenie nie ogarnia sfery emocjonalnej 
i woli ludzkiej, nie rządzi m otyw acjam i ludzkiego postępowania. „Myśl 
sama w sobie —• pisze Górski —■ nie ma siły opanować woli” 10. Górski 
przyjm uje, że poza sferą poznawalną intelektualnie znajduje się cała 
ogromna dziedzina przeżyć, których nie da się uchwycić dyskursyw nie, 
a k tóre decydują o twórczej działalności człowieka.

Poglądy o ograniczonym znaczeniu in telektu  przypom inają stanowisko 
Bergsona, choć Górski nie wym ienia jego nazwiska. Są też one zbieżne 
z popularnym i w kręgu m odernistów przekonaniam i o dwu rodzajach wie
dzy: in telektualnej, która opisuje powierzchnię zjawiska i prowadzi do uje
dnolicenia świadomości jednostek, i pozaintelektualnej, k tóra dociera do 
uk ry te j istoty świata i ludzkiej indywidualności u . Górski podkreśla zna

9 A. Górski, Monsalwat. Rzecz o A da m ie  Mickiewiczu,  K raków  1908, s. 83.
10 A. Górski, Na n o w y m  progu, W arszawa 1918, s. 53.
11 Pisałem  o tym  w  artykule O swoistości m onizm u m odernistycznego,  „S tudia 

Filozoficzne” 1976 n r 5, s. 112—116.
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czenie wiedzy pozaintelektualnej oraz kluczową rolę w działaniu ludzkim 
przeżyć niedyskursywnych. Działalność rozumie przy tym  nie jako aktyw 
ność o efektach dostrzegalnych w środowisku przyrodniczym  i w organi
zacji społecznej („czyn fizyczny”), lecz jako tzw. „czyn m etafizyczny” 12, 
k tó ry  wyznacza hierarchię wartości, służy społecznej integracji bez naru 
szania indywidualności i niepowtarzalności jednostek. Z tych refleksji 
nasuwa się Górskiemu potrzeba rozszyfrowania owego „czynu m etafizycz
nego”, czyli, ściślej mówiąc, zbudowania koncepcji działania kulturo tw ór
czego. Nieodłącznym elem entem  tych zabiegów była koncepcja więzi spo
łecznej opartej nie na ujednoliconej, naukowo pewnej wiedzy, lecz na in
tegracji, k tóra pozwala na zachowanie samodzielności i spontaniczności 
jednostek. W ynikiem tych starań  była filozofia kultury.

Inny  jeszcze aspekt prom eteizm u to postawa pięknoducha, to izolacja 
jednostki od zbiorowości. „Prom eteizm  opierał człowieka o siebie samego,
o w łasną indywidualność. On ją stwarzał. Była to wolność sm utna i w ie
dza takaż sama; jednakowoż szlachetna nieskończenie” 13. W yzwalając się 
od presji społecznych jednostka uzyskuje poczucie wolności i w łasnej 
szlachetności, lecz jest to „wolność w próżni”, pozbawiona oparcia w ja
kimś wyższym ładzie. Postawa heroiczna przeobraża się w kult samej sie
bie i wiedzie bądź do lubowania się własnym  cierpieniem, bądź do działań 
aw anturniczych. Pisze o tym  Górski wprost: „Bohaterstwo, gdy stanie się 
kultem  samo dla siebie, gdy samo w sobie szuka uzasadnienia, przechodzi 
łatwTo w szlachetną miłość klęski, w rzucenie się na zatratę, dla piękna rze
czy ginących. Przechodzi również w  aw anturnictw o i hazard, staje się 
rom antyzm em  typowym, to znaczy rozkochaniem się w uroku jakiejś po
staw y duchowej własnej bez względu na wielkie praw a ładu i związku 
życia” 14. K ry tyku je  więc Górski rom antyczny indywidualizm  za rozluź
nienie więzi społecznych. Stwierdza, że we współczesnej mu epoce „roz
luźniły się uczucia narodowe, węzły przynależności w zajem nej” 15. Nega
tyw na ocena tych zjawisk znowu nasuwa m u m yśl o potrzebie ich zwal
czania i odnalezienia właściwych form  współżycia, które by zapobiegły 
izolacji jednostek i nadały ich działaniu sens wykraczający poza indyw i
dualne potrzeby.

W arto odnotować, że Górski należał do tych twórców modernizmu, 
k tórzy przenikliw ie i drastycznie form ułow ali k ry tykę  współczesnej im 
mieszczańskiej kultury . Już w  artyku le  Młoda Polska pisał: „Żyjem y w 
czasie wielkich bankructw  idei, k tóre niedawno poruszały umysły, w y 

12 A. Górski, Monsalwat,  s. 106.
13 Ibidem,  s. 86.
14 A. Górski, Na n o w y m  progu, s. 77.
15 A. Górski, K u  czem u Polska szła, W arszawa 1918, s. 3.
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woływały Wiosnę Ludów, były natchnieniem  poetów. W m iarę rozczaro
w ań do życia społecznego i jego typowego produktu, tj. do współczesnego 
filistra, rw ały się więzy między jednostką a tym że społeczeństwem, w zra
stała niechęć i protest przeciw banalności i bezduszności zorganizowanej 
m asy i przeciw tym  wszystkim  objawom duchowym, jakie w  tym  gmino- 
w ładztwie zmaterializowanego „obyw atela” znajdow ały swe źródło” 16. W 
pismach późniejszych nie ogranicza się do wskazania na społeczną dezin
tegrację i upadek wzniosłych ideałów. Przyczynę tych zjawisk widzi w 
uzależnieniu człowieka od techniki, organizacji produkcji i aparatu  wła
dzy państwowej. Oto charakterystyczna wypowiedź Górskiego, zastana
w iająca ostrością widzenia: „Maszyna zaciążyła teraz nad światem. Czło
wiek wraz z całym życiem swojem został związany olbrzym im  aparatem  
i jego praw am i istnienia, bez nich nie ma on już żadnego znaczenia. 
Organizacja państwowa ujęta  została w ram iona m aszyny urzędniczej; 
organizacja wojskowa zeszła do obsługi m aszyny technicznej, poczynając 
od karabinu, a kończąc na działach oblężniczych; wreszcie organizacja 
przemysłowa, będąc jedną m aszyną o milionie ramion, rzuciła tegoż czło
wieka w imperializm, czyniąc go dodatkiem  do tow aru i jego praw. W ten  
sposób wielki, nowoczesny organizm techniki, organizm m aterialny, za
panował nad organizmem duchowym ” 17.

Górski w skazuje przy tym  na mieszczaństwo jako głównego winowaj
cę opisanych procesów alienacyjnych. Jego próba filozofii ku ltu ry  okazuje 
się kontrpropozycją wobec mieszczańskiej ideologii, k tó ra  budowała nau
kową i analityczną wiedzę o człowieku i społeczeństwie, aby nie zmieniać 
aktualnej sytuacji, lecz ją uzasadnić.

Prom eteizm  był w przekonaniu Górskiego charakterystyczny nie tylko 
dla współczesnej mu kultury ; w niektórych form ach występował też w7 
epoce romantyzm u. O dnajduje go Górski w światopoglądzie Mickiewicza, 
w  okresie indywidualnego buntu  przeciw rzeczywistości, a naw et przeciw 
Bogu; buntu, k tó ry  wyraził się w Improwizacji  z III Części Dziadów. W  
Monsalwacie Górski koncentruje się właśnie na poetyckim  opisie ewolucji 
postaw y Mickiewicza od prometeizmu do mesjanizmu. Droga Mickiewicza 
jest niejako wzorem przejścia od prom etejskiej samotności do postawy je 
dnostki, k tóra przezwycięża egotyzm i wzbudza w sobie poczucie ducho
wej wspólnoty z narodem . Prom eteizm  i m esjanizm  to dwie odmiany in
dywidualistycznych postaw właściwych nie tylko Mickiewiczowi, lecz m a
jących znaczenie uniwersalne. Jak  pisze T. Weiss, „prom eteizm  jest ideą 
indywidualizm u osobobistego, m esjanizm  jest zaś form ułą indyw idualiz
mu podporządkowanego m oralnym, duchowym prawom społeczeństwa.

19 Cyt. wg. antologii Program y i dysku s je  li terackie  okresu Młodej Polski,  s. 114.
17 A. Górski, K u  czem u Polska szła, s. 190.
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Jest indywidualizm em  sprzężonym z poczuciem społecznym jednostki, 
z poczuciem współodpowiedzialności za losy ogółu” 18.

Górski pozbawił właściwie mesjanizm w ym iaru eschatologicznego, po
mimo że mówi czasami o zbawieniu, odkupieniu, bądź religijnym  podłożu 
życia narodowego. Misji narodu polskiego nie rozumie jako zbawienia 
ludzkości i uwolnienia jej w wyniku cierpień od grzechu. Spełnienia misji 
przez naród polski nie uzależnia od stanów łaski ani od pokory wobec Bo
ga. Zarzuca nawet Mickiewiczowi, że odzywa się w nim czasem „pewna 
średniowieczność ducha”, która przejaw ia się w „przywiązaniu do cudow
ności, wyczekiwaniu stanów łaski za pomocą zgłupienia dla Boga” 19. Złu
dzeniem jest pogląd, że promieniowanie narodowych wartości na całą ludz
kość odbywa się za spraw ą łaski. Pogląd ten zrodziła nieznajomość „praw  
ducha”, czyli zasad, k tóre rządzą dziejami kultury . Misja narodu ma dla 
Górskiego charakter kulturow y, polega na kultyw ow aniu wartości, k tóre 
są charakterystyczne dla polskości i mogą być wzorcem dla innych naro
dów. O treści tych wartości i ich realizacji miała pouczać nie ty le m istycz
na ilum inacja, ile historiografia. Górski akcentował zarazem ideę prze
wodnictwa jednostek wybitnych, których m isja polega na kierowaniu na
rodem  i budzeniu w nim  poczucia odpowiedzialności za w łasny los.

Taka koncepcja m esjanizm u pozwalała zwrócić uwagę na naród jako 
całość swoistą i na kulturę, k tóra rządzi się w łasnym i zasadami. Podstaw ą 
postulatów zespolenia jednostki z narodem  i jego uszlachetnienia było 
przecież przekonanie o istnieniu więzi narodowych i kulturowych, k tóre 
trzeba wydobyć spod obcych uczuciom form  życia, jakie zrodziła industria
lizacja, kom ercjalizacja i instytucjonalizacja współczesnego społeczeństwa.

Mesjanizm Górskiego był program em  kulturowego wychowania naro
du, program em , który  zakładał koncepcję narodu i ku ltu ry  nie tylko jako 
postulatów, lecz w pierwszej kolejności jako faktycznych podstaw życia 
jednostki i trw ania zbiorowości. Na uświadomienie owych podstaw życia 
były nakierowane rozważania Górskiego, k tóre można zaliczyć do teorii 
kultury .

Zaangażowanie Górskiego w spraw y wychowania narodu tłum aczy je
go dystans wobec program u Przybyszewskiego, a zwłaszcza haseł am orai- 
ności sztuki i przyznania bezwzględnego priorytetu  wartościom estetycz
nym  20. Już a rtyku ł Młoda Polska, choć broni nowej sztuki i chwali P rzy
byszewskiego, zawiera zapowiedź innego stanowiska. Jest ono odmienne

18 T. Weiss, Romantyczna genealogia polskiego m odernizm u,  s. 91.
19 A. Górski, Monsalwat,  s. 215.
20 Stosunek Górskiego do S. Przybyszewskiego jako redaktora „Życia”, dystan

sowanie się od program u Przybyszewskiego i ostateczne z nim  zerw anie opisują 
następujące prace: K. Wyka, Modernizm polski,  s. 198—199, 260—262 i T. Weiss, 
A rtu r  Górski, s. 172—175.
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nie ze względu na hasła patriotyczne, ani nawet koncepcję więzi artysty  
ze zbiorowością, gdyż Przybyszewski przyjm ował powiązanie twórcy z na
rodem za pośrednictwem  przeżyć emocjonalnych, wTymj^kających się świa
domości, a w yrażanych w sztuce 21. Odmienność zapatryw ań Górskiego 
przejaw ia się w przywołaniu na patrona Mickiewicza nie jako poety, lecz 
jako działacza, k ióry  wykroczył poza poezję i zrozumiał jej niew ystar- 
czalność. W późniejszej pracy Monsalwat Górski ocenił szczególnie wysoko 
działalność Mickiewicza z okresu mesjanizmu, a w „złamaniu pióra” przez 
niego widział dowód dojrzałości i doskonałości Mickiewicza, który  „porzu
ca sztukę dla życia [...] i chce stworzyć panowanie natchnienia nad ży
ciem ” 22. Od panestetyzm u Przybyszewskiego odróżniał się Górski koncen
trac ją  na program ie wychowania narodowego i próbą w ykorzystania sztu
ki w  tym  program ie. Hasło autonom ii sztuki okazało się niewystarczające, 
gdyż sprzyjało sztuce, k tóra zadowala się samą grą wyobraźni. Większą 
wartość od fantazji poetyckiej ma w jego oczach „poezja żywa, wcielona w 
życie”, tj. szlachetne stosunki społeczne 23. Nie chce Górski rezygnować ze 
swoistości wartości estetycznych, lecz chce je skojarzyć z wartościam i 
m oralnymi, jakie realizują się w rozwoju narodu i k u ltu ry  narodowe]. 
Estetyzm  ma być włączony do szerszego system u wartości, skoncentrowa
nego wokół wszechstronnego kulturalnego rozkw itu narodu.

Akcentując rolę wychowania narodowego Górski zbliżał się do filozofii 
społecznej Wincentego Lutosławskiego, choć nie można ich stanowisk 
identyfikować. Lutosławski swój program  wychowania narodowego two
rzył w opozycji do estetyzm u Przybyszewskiego, zwalczając go za deka
dentyzm  i amoralizm, odmawiając wartości hasłom „sztuka dla sztuki” 
czy „sztuka dla absolutu” 24. Zdaniem Górskiego wychowanie narodowe 
winno wykorzystać dorobek estetyzm u i utrzym ać an tyu ty litarne  nasta
wienie sztuki. Twórczość artystyczna w sparta o autonomiczne kry teria  
estetyczne była w jego oczach elem entem  kulturalnego rozwoju całej na
rodowości i czynnikiem  um acniającym  jej autentyczne więzi. Górski soli
daryzował się z zasadą autonom ii sztuki i z takim i jej treściami, jak eks
presja w sztuce osobowości artysty, niezależność kryteriów  estetycznych

21 Oto charakterystyczna wypowiedź S. Przybyszewskiego z książki Na drogach  
duszy  K raków  1902, s. 18: „Naród to cząstka wieczności i w nim  tkw ią  korzenie a r ty 
sty, z niego, z ¡ziemi rodzinnej ciągnie artysta  najżyw otniejszą swą siłę. W narodzi-2 
tkw i artysta, ale nie w  jego polityce, nie w jego zew nętrznych przem ianach, ty lko 
w tern, co jest w narodzie wieoznem: jego odrębności od w szystkich innych naro 
dów, rzeczy niezm iennej i odwiecznej: -rasie”.

22 A. Górski, Monsalwat,  s. 44.
23 A. Górski, Spow iedź  poety,  cyt. wg. antologii Program y i dyskus je  li terackie  

okresu Młodej Polski, s. 285.
24 W. Lutosław ski, Bańki m ydlane. Pogląd k ry ty c zn y  na tzw . sa tanizm  nagich  

a p ijanych dusz, K raków  1899.
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od norm  m oralnych społeczeństw i program ów politycznych, sztuka jako 
środek dotarcia do sfery niedyskursywnych, nieuśw iadam ianych przeżyć. 
Zależało jednak Górskiemu przede wszystkim  na wypracowaniu progra
mu kulturalnego przekształcenia narodu. W tym  widział powołanie swej 
generacji i swoje najważniejsze zadanie.

KULTUROWA KONCEPCJA NARODU

Koncepcja narodu była u Górskiego uwieńczeniem poszukiwań takiego 
typu więzi społecznej, w której integracja zbiorowości nie tylko nie prze
szkadza, lecz wręcz pozwala na rozwinięcie indyw idualnych osobowości 
jednostek, zwłaszcza talentów  i uzdolnień artystycznych. Twórca powinien 
korzystać z wolności w taki sposób, by sprzyjać u trw alaniu  porządku m o
ralnego. Górski pisał o tym  następująco: „wolność nie jest treścią sama w 
sobie. Jest stosunkiem. Treść nadaje jej dopiero pewien ideał, do którego 
dąży, k tóry  kształtować można jedynie w wolności. Poczucie wolności bez 
ideału i to bez określonego ideału prowadzi tylko do igrzyska swobodnych 
sił duchowych, ciekawego i pouczającego, ale wiodącego całe życie zbio
rowe do bezkształtu” 25. Sferę wolności rozumie tu  Górski szerokp, prze
jawia się ona nie tylko w sztuce, ale we wszelkich dziedzinach ludzkiej 
działalności. Zawsze jednak wolność nabiera znaczenia, gdy służy spełnie
niu tego, co się szanuje, co budzi respekt. Myśl tę  wyraził Górski nastę
pująco: „wolność [...] jest wolnością pełnienia praw a części. Duszę w olno
ści stanowi prawo części” 26. Zespolenie wolności z „praw em  części”, czyli 
z respektowaniem  pewnych ogólnych zasad jest osiągalne we wspólnocie 
narodowej.

W czym upatryw ał Górski czynniki integracji narodowej i w arunki 
trwałości narodu? Jego odpowiedź wyznaczało oczywiście dążenie do sko
jarzenia swobody indywidualnej twórczości z szacunkiem dla wartości 
ogólnych. Intencja ta tłum aczy k ry tykę  państw a jako insty tucji in tegru
jącej. Odrzuca on różne aspekty więzi państwowej, jak ogólnie obowiązu
jące praw o czy przym us stosowany przez władzę polityczną wobec oby
wateli. Insty tucji państw a zarzuca instrum entalne traktow anie jednostki 
jako środka podporządkowanego celom państwowym, ściślej: jednostkom 
spraw ującym  władzę. Górski mówi o „państwie strachu”, k tóre uznaje sie
bie za cel najwyższy, w czego rezultacie „w państw ie strachu tracił czło
wiek, korzystało państw o” 21. Dopuszcza, co prawda, możliwość „państwa

25 A. Górski, K u  czemu Polska szła, s. 131.
26 A. Górski, Na n o w y m  progu, s. 102.
27 A. Górski, K u  czemu Polska szła, s. 142.
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wolności”, które byłoby środkiem  dla realizacji' wartości moralnych, aie 
myśli tej nie rozwija.

Górski był daleki od utożsamiania więzi narodowej ze związkami poli
tycznymi. W poszukiwaniu ostoji narodu poza insty tucją państw a pozostał 
w ierny tradycji polskiej myśli społecznej czasów porozbiorowych. Uwa
żał nowoczesne, zbiurokratyzowane państwo za „grzech Europy”, którego 
Polska powinna uniknąć 28. Państw o powinno być zawsze podporządkowa
ne „idei m oralnej”, k tórej o wiele bliższy od państw a jest naród. Z dumą 
podkreślał, że w Polsce zniwelowany został „upiór państwowości” zarów
no w form ie system u prawnego, jak  „maszyny biurokratycznej”. Mówił
0 Polsce, że „pojęcie państw a zastąpiła pojęciem ojczyzny” 29, podkreślając 
zasadniczą różnicę między tym i pojęciami. Państw o zmierza do zdobycia 
dom inacji nie tylko nad w łasnym i obywatelami, ale również nad państw a
mi ościennymi. Takie tendencje obce są natom iast pojęciu ojczyzny, które 
oznacza naród jako autonomiczną całość kultyw ującą swoiste cechy naro
dowej ku ltu ry  30.

W edług Górskiego więź narodowa nie może być ujęta  w żadne in sty 
tucjonalne form y ani zawiązana pod jakimkolwiek przymusem. Rodzi się 
w sposób żywiołowy, nie kontrolowany, nie planowany, a pomimo to nie 
polega na przypadkow ych ani doraźnych, nietrw ałych kontaktach. Więź 
narodowa jest zakorzeniona głęboko w ludzkiej psychice, w sferze prze
żyć, k tóre rządzą wolą, decyzjami, aktywnością i k tóre określają oceny, 
żywiołowe preferencje czy sprzeciwy. Zgodnie ze wskazaną wyżej opo
zycją wobec intelektualizm u Górski rozpatruje przeżycia wolicjonalne
1 emocje jako podstawowe i ważniejsze od intelektu, k tóry  uważa za w tó r
ny i uzależniony od przeżyć. Zgodnie ze swą koncepcją czynu preferu je 
czyn twórczy, „czyn m etafizyczny”, k tó ry  w yrasta z dążeń do ekspresji 
owych niedyskursyw nych przeżyć. Obie te  koncepcje w spierają poszuki
wania podstaw trw ania i żywotności narodu w dziedzinie żywiołowych 
przeżyć.

Górski mówi o „instynkcie gromadnym, narodow ym ” jako sile, k tóra 
kształtu je aktywność jednostek i poddaje wolę osobistą jednem u wpływo
wi i wspólnemu celow i31. Trwanie narodu opiera się na przeświadczeniach, 
które uzyskuje się nie dzięki refleksji intelektualnej, lecz na drodze „do
świadczenia wewnętrznego, przeżytego osobiście” 32. Przeświadczenia te nie 
są upowszechniane dzięki argum entacji logicznej, są wspólną własnością

28 Ibidem,  s. 10.
29 Ibidem,  s. 251.
30 A. Górski, Monsalwat, s. 179.
1,1 A. Górski, Na n o w y m  progu, s. 53.
32 Ibidem,  s. 57.
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zbiorowości, a zarazem  każda jednostka przysw aja je sobie w sposób oso
bisty, indywidualny. W tak  rozum ianej wspólnocie narodowej Górski spo
dziewa się utrw alenia integracji społecznej, skupienia jednostek wokół 
pewnych przekonań, a zarazem poszanowania indyw idualnej postawy wo
bec wspólnych przeświadczeń. Naród jako całość ugruntow ana w niedys- 
kursyw nych przeżyciach okazuje się tym  poszukiwanym  typem  więzi spo
łecznej, k tó ry  gw arantuje zarówno zacieśnienie integracji, jak przejaw ia
nie się indywidualności jednostek.

Objaśniając bliżej tę przeżyciową więź narodową Górski form ułuje 
tzw. prawo części, które głosi żywiołową podległość jednostki zasadom wy
rażającym  coś wyższego, ważniejszego od samej jednostki. W spólny kult 
czegoś wzniosłego zespala naród w sposób najbardziej autentyczny. 
„Wspólna cześć w życiu narodu — pisze Górski — stanowi to, co łączy 
najsilniej i najpraw dziw iej” 33. Więź narodową nazywa też „związkiem 
duchowym ”, czyli wykraczającym  poza m aterialne potrzeby i u ty litarne 
interesy, a realizowanym  w twórczości kulturow ej. W tych i podobnych 
m etaforycznych i mało ścisłych sform ułowaniach przebija się m yśl o na
rodzie jako wspólnocie kulturow ej, której integrację zapewnia system  
wartości funkcjonujących w świadomości społecznej, a w konsekwencji 
respektow anych w twórczości, w odbiorze dzieł sztuki, we wzorach w y
chowawczych itp.

A kcentując rolę wartości Górski torował nowe szlaki teorii narodu. 
W myśli społecznej XIX w. występowała koncepcja narodu bądź jako ca
łości etnicznej (Herder, F. S. Jezierski), bądź jako wspólnoty historycz
nej, kształtow anej w toku rozwoju historycznego i pełniącej w  dziejach 
swoistą rolę (Hegel, Lelewel). U Górskiego natom iast akcent został poło
żony na wspólnocie i realizacji wartości kulturow ych w świadomości zbio
rowej i twórczości jednostek. We wcześniejszych koncepcjach narodu nie 
pom ijano oczywiście roli wartości kulturow ych, ale stosunek do nich uw a
żano za spraw ę drugorzędną i pochodną wobec więzi etnicznej czy histo
rycznej. Dla Górskiego wspólnota kulturow a okazała się najw ażniejsza 
i decydująca o historii narodu. W ten sposób zwracał uwagę na nowy, 
a ściślej mówiąc, niedoceniany dotychczas aspekt teorii narodu. Zostało 
to jednak okupione in terpretacją więzi narodowej jako więzi religijnej.

Religię rozum iał Górski w  sposób daleki od ortodoksji katolickiej. Istot
nym  składnikiem  religii jest dla niego w iara jako głębokie, niedyskursyw - 
ne przekonanie o znaczeniu własnego narodu. Nie wiedza refleksyjna 
i uzasadniona logicznie, lecz właśnie w iara u trw ala więzi narodowe, ponie
waż wpływa bezpośrednio na wolę, na aktywność ludzką, pozwala od-

33 I b i d e m ,  s. 96.
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działywać na postępowanie innych i uzyskiwać władzę nad nimi. „Tylko 
ci, co m ają w iarę w naród — pisze Górski — mogą sięgać po władzę [...] 
Taka w iara w naród jest pew ną form ą religii w ogóle” 34. W iara w naród 
nie jest dla Górskiego m anifestacją postawy nacjonalistycznej. W iara jako 
„forma religii” — to emocjonalny stosunek do zasad duchowych, które 
wykraczają poza indywidualne, zmysłowe, m aterialne potrzeby. Jest to 
również głębokie, osobiste zaangażowanie jednostki w przysw ojenie sobie 
wzniosłych ideałów.

Wszelki ruch religijny okazuje się przew rotem  m oralnym  ogarniają
cym całokształt ludzkiego życia i działania. Górski form ułuje naw et po
gląd o wtórności religii wobec właściwego jej system u moralności; pisze 
wprost: „każda religia żyje tak  długo, jak długo żyje jej system  moralny, 
z którego zresztą sama wyszła jako zjawisko w tórne” 35. Owa wtórność 
religii oznacza przede w szystkim  drugorzędność obrządku wobec zespołu 
wartości. W tym  kontekście zrozumiała jest k ry tyka  kościoła katolickiego 
za obrządek łaciński pozbawiony rodzimych akcentów, co rodzi dystans 
między ludem  a kościołem. W yraża też Górski krytyczne opinie na tem at 
roli Jezuitów  w dziejach Polski, oskarżając ich o zaniedbanie interesów 
państw a i narodu na rzecz interesów kościoła36. To eksponowanie emocjo
nalnego, przeżyciowego aspektu religii na niekorzyść obrzędowości, dog
m atyki i form  organizacyjnych stanow i dopełnienie poglądu o ważności 
przeżyciowych kontaktów m iędzyludzkich i emocjonalnej postaw y wobec 
wartości

Preferow anie religii, nawet wyłącznie od jej strony psychologicznej, 
u trw alało konserwatyzm  stanowiska Górskiego. Widoczne jest to przede 
wszystkim  w jego sprzeciwie wobec postulatów laicyzacji szkoły i w uza
sadnianiu niezbędności wychowania religijnego. Górski nie zajm uje, co 
praw da, postawy obskuranckiej, kwestionującej wartość nauki. Zmierza 
raczej do wykazania, że nauka i religia wzajem nie się uzupełniają, że „nie 
ma sprzeczności zasadniczej między nauką a religią” 37. Obie przynoszą 
pewną wiedzę o życiu: nauka bada praw a rządzące przyrodą, ustala związ
ki przyczynowe występujące w  organizmie biologicznym i psychice, zaś 
religia zaspokaja ludzką ciekawość co do sensu i wartości życia, dostar
cza ideałów i kryteriów  m oralnych. Przyznając religii funkcje światopo
glądowe nie widział Górski możliwości zbudowania światopoglądu na 
przesłankach naukowych. W tej sytuacji stał się rzecznikiem konserw a

34 Ibidem,  s. 87.
35 A. Górski, Glossy o ludziach i ideach, W arszawa 1930 s. 137.
36 A. Górski, K u  czemu Polska szła, s. 218—220, 229.
37 A. Górski, Glossy o ludziach i ideach, s. 211.
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tywnego program u oświatowego, k tóry  był zwalczany przez środowisko 
liberalnych i laickich m yślicieli3S.

Nasilenie zainteresowań Górskiego religią można obserwować w tw ór
czości ostatnich lat życia 39. W tych pismach problem atyka religijna w y
raźnie się autonom izuje i odrywa od zainteresowań narodem  i kulturą. 
N astępuje też zbliżenie Górskiego do katolicyzmu, co jest widoczne w 
rozważaniach nad rolą Chrystusa jako zbawiciela człowieka od grzechu. 
Ze względu na zaniechanie w tych pracach problemów teorii narodu i ku l
tu ry  nie będziemy ich tu ta j omawiać.

W róćmy jeszcze do prac, w których Górski podjął problem atykę naro
du, aby wskazać ważny aspekt jego zainteresowań religią, a głównie 
chrześcijaństwem . Górski zdawał sobie dobrze sprawę z rozbudzenia się 
na przełomie XIX i XX w. tendencji nacjonalistycznych. Ich odpowiedni
kiem  na terenie polskiej myśli politycznej były  tezy o swoistości narodu 
polskiego i jego wyższości nad narodam i sąsiedzkimi. Górski nie podejmo
wał bezpośredniej polemiki z tym i poglądami; dla niego nacjonalizm  był 
zjawiskiem  nie tylko polskim, lecz charakterystycznym  dla całej ku ltu ry  
europejskiej. Rozwój poczucia narodowej odrębności doprowadził do za
tracenia jedności ku lturalnej i m oralnej ludzkości. To „poczucie narodo
w e” przejaw ia się w  dążeniu do potęgi narodow ej, wypełnia ono życie je
dnostki i nadaje sens jej działaniu. Krzewienie się nacjonalizmu powo
duje, zdaniem Górskiego, szereg zjawisk negatyw nych. K ry terium  oceny 
działań i insty tucji przestają  być kategorie moralne, m iernikiem  oceny 
staje się siła, k tóra zapewnia panowanie nad narodam i słabszymi. Umi
łowanie narodu własnego łączy się z nienawiścią do ludów obcych, a stąd 
już niedaleko do wojen i wzajemnego wyniszczania się narodów 40. Posta
w y nacjonalistyczne to w oczach Górskiego znamiona kryzysu współczes
nej m u kultury .

W opozycji do ideologii nacjonalizmu podejm uje Górski problem  sto
sunku wartości narodowych i uniwersalnych. Broni istnienia wartości uni
w ersalnych, uważa, że „świat stanow i jedność m oralną” oraz że w  tej 
„jedności m oralnej” mogą uczestniczyć wszystkie narody. „W szystkie róż
nice tak między ludźmi, jak  i między narodam i są tylko różnicami dro
gi” —■ tw ierdzi Górski 41, mając zapewne na myśli, że każdy naród może 
we własny i sobie właściwy sposób potwierdzać i realizować wartości

38 Z pracą A. Górskiego List do nauczyciela w  sprawie  szko ły  antyrelig ijnej,  
w ydaną w  form ie broszury w  1929 r., a później w  zbiorze Glossy o ludziach i ideach, 
podjął polemikę T. K otarbiński w  artyku le  A n tyre l ig i jn e  nauczycie ls tw o  w  piśmie 
„R acjonalista” 1930 n r  3.

39 Por. w ydaną pośm iertnie pracę A. Górskiego, Rzecz o nadzieji ,  W arszawa 1962.
40 A. Górski, Na n o w ym  progu, s. 54—55, 114—115.
41 Ibidem,  s. 110.



222 Zbigniew Kuderowicz

uniwersalne. Górski nie przeczy tem u, że wobec różnic narodowych istnie
je możliwość zaniechania, czy też zapoznania ideałów uniwersalnych. Z tą 
możliwością wiąże niebezpieczeństwo sekciarstwa i b raku porozumienia 
między narodami. Może być ono zażegnane, kiedy „prawdziwa wiara w 
naród wychodzi z w iary w ducha” 42, czyli kiedy patriotyzm  i umiłowa
nie własnego narodu opiera się na odczuciu powszechnych wartości du
chowych.

Otóż gwarancje wartości uniw ersalnych upatru je  Górski właśnie w 
religii chrześcijańskiej. Ona wyraża jedność m oralną ludzkości i repre
zentuje uniw ersalny ideał moralny. W chrześcijaństwie widzi Górski ra 
tunek  przed niebezpieczeństwem nacjonalizmu. Chrześcijaństwo ma przy 
tym  nie tylko budzić szacunek dla wartości uniwersalnych, ale również 
wzmacniać ku lt wartości narodowych, nadając m u charakter przeżycia re
ligijnego. Górski zastrzega się przy tym, że nie postuluje „religii narodo
w ej” ani żadnego podporządkowania religii interesom  jakiegokolwiek na
rodu. Religie narodowe są przem ijającym i efemerydami. Swój postulat 
form ułuje następująco: „wiarę wzmocnić potęgą duchową narodu, a naród 
wzmocnić potęgą duchową w iary” 43. Emocjonalne więzi narodowe m ają 
służyć ożywieniu religijnem u, a religia ze swej strony powinna służyć 
ożywieniu autentycznych, przeżyciowych więzi narodowych. Dzięki chrześ
cijaństw u problem  współistnienia wartości uniw ersalnych i narodowych 
ma znaleźć swoje praktyczne rozwiązanie.

Odpowiedź Górskiego na tendencje nacjonalistyczne odwołująca się do 
chrześcijańskiego uniwersalizm u pozwalała m u na zachowanie niezależ
ności od ideologii endeckiej. Gdy Zygm unt Balicki nawoływał do stosowa
nia siły i przym usu dla zapewnienia interesów narodowych 44, Górski po
tępiał stosowanie siły w  stosunkach międzynarodowych. Gdy endecja w 
swej praktyce politycznej zaostrzała konflikty między ludnością polską 
i ukraińską, Górski opowiadał się za zbliżeniem z Rusinami na gruncie unii 
religijnej 45. Przykład Górskiego pokazuje, że w czasach ekspansji myśli 
nacjonalistycznej można było budować teorię narodu bez popadania w* 
nacjonalistyczną politykę, a wręcz z nią polemizując.

Co prawda, zbliża Górskiego do endecji i w ogóle do tendencji praw i
cowych jedna sprawa: postulat solidarności narodowej i przekonanie o mo
żliwości zawarcia zgody narodowej. Nie zdaje sobie spraw y z siły konflik
tów społecznych. W obrębie narodu dostrzega przede wszystkim  chłopstwo, 
lud i z nim  wiąże nadzieje ożywienia narodowej wspólnoty i poczucia

42 Ibidem,  s. 88.
43 A. Górski, Glossy o ludziach i ideach, s. 175.
44 Z. Balicki, Egoizm n arodow y w obec etyk i ,  Lwów 1914, s. 82—83.
45 A. Górski, K u  czem u Polska szła, s. 218—219.
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narodowej solidarności. „Braterstw o pracy — tw ierdzi — w spiera b ra te r
stwo ducha” 46 i objaśnia owo braterstw o jako wspólne przeżywanie za
równo przez twórców kultury , jak i przez lud pracujący tych samych 
wartości kulturowych. Chodzi m u o sytuację, kiedy „tę samą pieśń po 
ranną nucą usta władcy i rolnika” 47. W yprowadzając solidarność narodo
wą z więzi między twórcam i i odbiorcami ku ltu ry  Górski pozostaje w i e r n y  

swej koncepcji narodu jako wspólnoty kulturow ej.
Jego koncepcja solidaryzm u nie była więc identyczna z postawą ende

cji, pomimo zbieżności intencji. Narodowa Dem okracja odwoływała się do 
wspólnoty etnicznej, do interesów politycznych, podczas gdy Górski 
akcentował ważność wspólnoty kulturow ej, zakorzenionej w dziedzinie du
cha i stale podtrzym ywanej dzięki wysiłkowi twórców i chłonności ludu — 
odbiorcy ich dzieł. Solidaryzm Górskiego w yrastał bowiem nie z progra
mów politycznych, lecz z refleksji nad sztuką, jej autonomią i kontaktem  
między twórcą a odbiorcą dzieł kultury.

W okresie międzywojennym ustosunkował się Górski do antagonizmu 
klasowego w społeczeństwie i okazał się znowu rzecznikiem solidaryzmu. 
„Egoizm klasowy [...] prowadzi do ru iny  społeczeństwa” — stw ierdza
i form ułuje następujący postulat: „klasy muszą współżyć w interesie ca
łości; ażeby to zadanie mogły spełniać jak należy, nad tym  czuwa in te
ligencja” 48. Przywołany został znany m it o inteligencji jako sile społecz
nej, która w yrasta „ponad myślenie klasow e” i jest w  stanie doprowadzić 
do współdziałania zwalczających się klas społecznych. Koncepcję tę roz
wijał, jak wiadomo, K arl Mannheim, a Górski, który  miał dobrą orientację 
w piśm iennictw ie europejskim, zapewne znał jego poglądy, jeśli naw et nie 
czytał jego książek. Rozważania nad społeczną rolą inteligencji, choć nie
oryginalne, były harm onijnie włączone w całokształt światopoglądu Gór
skiego. W odróżnieniu od pomysłów M annheima powodzenie akcji inteli
gencji uzależniał on nie tylko od jej bezstronnego myślenia, ale również 
od współdziałania z ludem. Górski podkreśla naw et słabość m oralnej po
staw y inteligencji, która często wyolbrzym ia rolę nauki i traci zdolność 
intuicyjnego, przeżyciowego rozpoznawania hierarchii wartości. W utrw a
laniu tych przeżyć może jej pomóc kontakt z ludem. Idea zespolenia in
teligencji twórczej z ludem, k tóry  — nieskażony cywilizacją — ma „zmysł 
duchow y” i wrażliwość na wzniosłe wartości, wyznacza swoistość solida
ryzm u Górskiego. Solidaryzm  ten nie stał się doktryną polityczną, pozo
stał jedynie złudzeniem o możliwości zniesienia wszelkich konfliktów spo
łecznych w przeżywaniu i pom nażaniu ku ltu ry  narodowej.

46 A. Górski, Monsalwat,  s. 196.
47 Ib idem ,  s. 197.
48 A. Górski, Glossy o ludziach i ideach, s. 284.
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INTEGRACJA KULTUROWA

W eseju Drogi własne opublikowanym  w 1918 r. zawarł Górski swe 
główne m yśli z zakresu teorii k u ltu ry 49. Tam też próbuje określić kulturę, 
podkreślając, że nie można jej utożsamiać ani ze świadomością naukową, 
ani z cywilizacją techniczną. Opowiada się za szerokim rozumieniem kul
tu ry  jako obejm ująej wszelkie sfery ludzkiej działalności, wszelkie dzie
dziny życia, gdyż, jak pisze, „kultura  to człowiek cały” 50.

Nie znaczy to jednak, że m ianem  k u ltu ry  obejm uje wszelkie w ytw ory 
człowieka i wszelkie stosunki międzyludzkie. Pojęcie ku ltu ry  ma tu  sens 
selektyw ny, wydziela ono pewien typ dzieł i działań ze względu na ich 
funkcje jednoczące i zespalające cały naród. „K ultura — stw ierdza Gór
ski — jest zjawiskiem  pewnego ry tm u i pewnej tonacji [...] Jest to ry tm  
uśpiony we krw i całego narodu” 51. To m etaforyczne określenie ku ltu ry  
jako ry tm u przenikającego naród przypom ina sformułowanie Nietzschego
0 kulturze jako „jedności sty lu  artystycznego we wszelkich przejaw ach 
życia narodu” 52. Górski nie chce za Nietzschem widzieć rdzenia k u ltu ry  w 
sztuce, choć przyznaje jej ważną rolę w kształtow aniu kultury . Bliski 
jest zarazem nietzscheańskiej koncepcji ku ltu ry  jako ekspresji jednolitego 
system u wartości, k tóry wyznacza sposób myślenia, działania i odczuwa
nia świata, charakterystyczny dla danego narodu. W m iarę dojrzewania 
myśli zwraca Górski coraz większą uwagę na narodowość kultury . Świad
czy o tym  pewna zmiana sformułowania. W pierwszym  wydaniu wspom
nianego eseju pisze: „bez ku ltu ry  nie ma rzetelnej jedności istnienia” 5S, 
a po 12 latach zredaguje to zdanie bardziej jednoznacznie: „bez ku ltu ry  nie 
ma rzetelnej jedności bytu  narodowego” 54. K ultu ra  zatem okazuje się 
w arunkiem  koniecznym trw ania narodu i jego integracji. Swe funkcje in
tegracyjne ku ltu ra  spełnia dzięki hierarchii wartości, k tóra przejaw ia się 
w  aktywności i dziełach członków narodowości. K ultu ra  zapewnia ład
1 porządek, obiektywne kry teria  oceny i wzorce postępowania. Jest ona 
przeciwieństwem  chaosu, choć dopuszcza wielorakość czynów i wytworów.

W tym  zwróceniu uwagi na system  wartości, k tóry  funkcjonuje w 
świadomości narodu, jako na główny składnik ku ltu ry  był Górski m yśli
cielem nowoczesnym, choć wypowiadał swe myśli językiem  m etaforycz
nym, poetyckim, wieloznacznym. Aksjologiczny sens nadaje Górski wszel

49 Esej ukazał się w  zbiorze Na n o w y m  progu.
50 A. Górski, Na n o w y m  progu, s. 9.
51 Ibidem,  s. 10.
52 F. Nietzsche, W erke in dre i  Bänden, hrgb. von K. Schlechta, t. I M ünchen 

1954, s. 140.
53 A. Górski, Na n o w ym  progu, s. 13.
54 A. Górski, Drogi do kultury,  W arszawa 1934, s. 9.
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kim składnikom  kultury , które nazywa „elem entam i jedności k u ltu ra ln e j” 
lub „tworzywam i k u ltu ry ”. W ymienia tu  ziemię, mowę, śpiew, dom, oby
czaj i historię. Nawet zjawisko przyrodnicze —  ziemię — rozpatruje ze 
względu na jej wpływ na gusta, oceny, zamiłowania np. teren  górzysty 
dyktu je określone projekty  architektoniczne i sprzyja kultow i wzniosłych 
ideałów. Mowa kształtuje sposób m yślenia i odczuwania świata, nadaje 
pewien sty l reagowaniu na otoczenie i ekspresji przeżyć. Dom, sposób jego 
budowy i organizacja w  nim  życia określają także swoistość narodowej 
kultury. W szystkie te zjawiska stanowią dla Górskiego „tworzywa ku ltu 
r y ”, ponieważ służą powstawaniu i ekspresji swoistego narodowego zes
połu wartości.

W refleksji Górskiego zwraca uwagę przekonanie, że trw anie ku ltu ry
i jej ciągłość zależą od świadomego wysiłku, od celowych zabiegów i sta
rań. Przenikający ku ltu rę  system  wartości jest stale zagrożny nie tylko 
przez ku ltu rę  obcą, lecz również przez skłonności indywidualistyczne i dą
żenie do zaspokajania potrzeb naturalnych. Zdaniem Górskiego „kultura 
wymaga zawsze bohaterskiej postawy człowieka wobec życia i wobec 
siebie samego, wymaga bowiem łagodzenia i powściągania instynktów  
przez świadomość” 55. A ktyw na i czujna postawa stanowi o żywotności 
k u ltu ry  zarówno w sensie podtrzym yw ania jej wartości, jak i wzbogaca
nia o nowe przejaw y. Dla Górskiego ta kulturotw órcza aktywność to prze
de wszystkim  wychowanie kulturalne, k tóre polega na przysw ajaniu idea
łów, urabianiu przekonań, kształtow aniu postaw.

Z pew nym  patosem mówi Górski o kulturze, że „nie w ytw arza się ona 
sama przez się, potrzeba nad nią pracować” 56. W yróżnia dwa rodzaje dzia
łalności podtrzym ującej kulturę: sam orzutną i celową, planową. A ktyw 
ność sam orzutna — to aktywność twórców zarówno wielkich, powszechnie 
znanych i cenionych, jak  bezimiennych, którzy przyczyniają się do upow
szechniania wartości kulturowych. Aktywność celowa i planowa to w y
chowanie, k tóre zdaniem Górskiego — jest podobne do aktywności 
kulturotw órczej, wymaga zróżnicowanych zabiegów, a nie szablonowe
go 'przekazywania wiedzy- Górski n ie om awia szczegółowo wychowa
nia kulturalnego. Jego cel określa jako upowszechnianie wzorów zacho
wania, a  jako środki ich szerzenia wym ienia przykłady wielkich lu 
dzi, „wielkie w ypadki” w historii narodu, różne dziedziny sztuki, sy
stem  oświatowy. Nie rozwija Górski teorii pedagogicznej ograniczając 
się do udobitnienia roli wychowania w utrzym aniu kultury . W 
ten sposób dał wyraz przekonaniu, k tóre jest charakterystyczne dla 
teorii k u ltu ry  naszego stulecia, o zależności trw ania kultury , jej ciągłości

55 A. Górski, Glossy o ludziach i ideach, s. 230.
56 A. G órski, Na n o w y m  progu, s. 9.
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i rozwoju od aktyw ności ludzkiej, od decyzji i opowiedzenia się za właś
ciwym danej kulturze system em  wartości. Pogląd ten w ysuw ał problem 
odpowiedzialności aktualnie czynnej generacji za stan  i dalszy rozwó] 
odziedziczonej ku ltu ry  narodowej. K ultu ra  nie trw a samoczynnie i żywio
łowo, lecz trw a dzięki akceptacji jej przez zbiorowość.

Dla Górskiego owa akceptacja dokonuje się w  toku wychowania, k tóre 
powinno być prowadzone w odpowiednim kierunku. Nie zdawał sobie chy
ba sprawy, że kom ponentem  tej akceptacji jest w ybór zespołu wartości, 
ich selekcja spośród kulturalnego dziedzictwa. Nie był dość świadom 
skomplikowania owej aktywności podtrzym ującej kulturę. Pomimo to je
go ważnym  osiągnięciem poznawczym było dostrzeżenie powiązań między 
charakterem  ku ltu ry  a aktywnością społeczną i próba opisania owej ak tyw 
ności. Górski stawia także pytanie o źródła owych kulturotw órczych dzia
łań, o genezę energii, k tóra owe działania podtrzym uje. W swej odpowie
dzi sięga, jak zobaczymy, do założeń metafizycznych, co osłabia rangę teo
retyczną jego poglądów i stanowi jej aspekt anachroniczny.

Budując teorię k u ltu ry  Górski zastanaw ia się nad tym, jakie potrzeby 
zaspokaja ku ltu ra  i co ona człowiekowi daje. P y ta  o najw ażniejsze funkcje 
k u ltu ry  w stosunku do człowieka. W yjaśnia te  kwestie zgodnie ze swym 
przekonaniem  o system ie wartości jako rdzeniu kultury . Jego zdaniem, 
ku ltu ra  pozwala człowiekowi odkryć „wyższy sens życia”, naj ważniejszy 
jego cel i kieurunek. Oto charakterystyczna wypowiedź Górskiego: „pyta
nie DOKĄD IŚĆ stanowi źródłowe zagadnienie każdej ku ltury . Lecz nie 
ona w gruncie rzeczy odpowiada na nie. Ona sama jest już wynikiem  da
nej odpowiedzi; wynikiem  i rozprowadzeniem  na wszystkich strunach  ży
cia. Od odpowiedzi na to pytanie zależy cały stosunek danej k u ltu ry  do 
życia. Od tego zaś, jak się ten stosunek ukształtował, zależy samo ukształ
towanie się narodu, jego form  w życiu, w dziejach i sztuce, słowem jego 
sty l” 57. Górski nie tylko trak tu je  ku ltu rę  jako m anifestację pewnego sy
stem u wartości, lecz idzie dalej i w system ie wartości widzi rozwinięcie 
przekonań na tem at sensu i celu życia zarówno ludzkości, jak  jednostki. 
System  wartości kulturalnych  zaspokaja więc stale żywotną w człowieku 
potrzebę światopoglądu, czyli rozpatryw ania swego życia jako sensownego.

Interpretacja  ta może się wydać uproszczona, gdyż Górski nie posłu
guje się pojęciem potrzeby, mówi natom iast o „żywiole relig ijnym ”. Decy
duje o tym  zapewne przyrodnicza genealogia tego pojęcia, a także dążność 
do podkreślenia, że chodzi o sens życia w ykraczający poza uw ikłania bio
logiczne i egzystencję indywidualną. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
in tencją Górskiego było podkreślenie, iż człowiek nie może się uwolnić 
od kw estii sensu życia, że w ynika to z właściwości ludzkiego istnienia. Ten

57 I b i d e m ,  s. 10. (podkreślenie A. Górskiego).
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pogląd można, jak sądzę, opisać skrótowo przy pomocy pojęcia potrzeby 
światopoglądu.

Mówiąc o „żywiole relig ijnym ” jako podłożu k u ltu ry  Górski zwraca 
uwagę na jeszcze inną sprawę, mianowicie na niedyskursyw ny, prelogicz- 
ny i przednaukow y charakter wyobrażeń o sensie życia. Przekonania te 
powstają, jak pisze, „w sposób sam orzutny, instynktem ” !S. Ich rozumowe 
uzasadnienia są w tórne i uzupełniają wcześniejsze, żywiołowo zrodzone 
przeświadczenia. Sens życia objaśniają m ity i legendy, z nich wywodzą się 
system y wartości i wszelkie w ytw ory kultury . Ilustru jąc ten pogląd kul
tu rą  antyczną Górski pisze: „na czele życia greckiego, u jego bram , stoi 
m it o Heraklesie. Na tym  micie kształtu je się dusza Achillesa, k tó ry  roz
poczyna greckie dzieje. W nim rozkochał się naród cały, i z tych uczuć wy
powiedział w Homerze. Iliada staje się odtąd wychowawcą całego poko
lenia; nie było to dzieło literackie, ale szkoła życia” 59.

W arto przy tym  zauważyć, że poglądy Górskiego są zbieżne z teorią 
ku ltu ry  rozw ijaną w kręgu filozofii życia (np. u Nietzschego czy Diltheya) 
przede wszystkim  w tezach o przeżyciowym, emocjonalnym  podłożu kul
tury , o wtórności wiedzy dyskursyw nej wobec przeżyć światopoglądowych,
o instynktow ej potrzebie światopoglądu i tworzenia kultury . Były to po
glądy dość popularne na przełomie XIX i XX w. i Górski mógł je zaczerp
nąć z wielu źródeł. Toteż trudno wskazać źródło bezpośrednie. Nie jest 
to chyba istotne. W arto odnotować, że Górski nie był bezkrytyczny wobec 
niektórych współczesnych m u stanowisk, jeśli naw et zgadzał się z general
nym  poglądem o przeżyciowej, prelogicznej genezie kultury .

W m yśli współczesnej w ystępują, jego zdaniem, dwie ekstrem alne po
stawy, k tó re  należy odrzucić. Jedna to „prom eteizm  współczesny”, k tóry  
opowiada się za nieograniczonym przejaw em  instynktów  życiowych, głosi 
„hasło braku współczucia”, nawołuje do rezygnacji z litości, k tóra zmie
rza do ujarzm ienia instynktów. Górski miał tu  z pewnością na m yśli filo
zofię Nietzschego i jego znaną kry tykę moralności propagującej litość. 
Postaw ie tej zarzuca, że prowadzi do „zdziczenia uczuć”, jest użyteczna 
tylko dla silnych 60. Przeżycia emocjonalne nie zawsze pełnią funkcję in te
grującą, wprowadzają wręcz dezintegrację, jeśli wzm agają energię tw ór
ców kosztem reszty  społeczeństwa. Integracja ku ltu ra lna  nie następuje.

Inna, biegunowo przeciwna postawa .również nie służy rozwojowi kul
tu ry . Nazywa ją  Górski buddyzmem, a charakteryzuje jako „dążenie do 
wycofania się ze świata, z samej jego woli życia” 61. Jest to dążenie jedno

58 Ibidem,  s. 11.
69 Ibidem.
60 Ibidem,  s. 72.
81 Ibidem.
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stek osamotnionych, k tóre same skazują się na bierność. Działaniem ich 
rządzi „współczucie b ierne”, k tóre „wiedzie do niesprzeciwiania się złe
m u” 62. Górski opisuje tu ta j n u rt myśli etycznej wywodzącej się od 
Schopenhauera, którego zainteresowania myślą hinduską są znane, a pro
wadzący aż do Lwa Tołstoja — znanego szerm ierza hasła niesprzeciwiania 
się złu przemocą. Zarzut propagowania bierności jest w  stosunku do Toł
stoja krzywdzący. Ale Górskiemu zależało głównie na przeciwstawieniu 
się próbom ugruntow ania ku ltu ry  na przeżyciach pesymistycznych, na re
zygnacji i bezsilności wobec zła. Przeżycia te nie sprzyjają bowiem upow
szechnianiu wzniosłych ideałów.

Antagonizm tych postaw wyznacza stan  współczesnej ku ltu ry  europej
skiej. Żadna z nich nie gw arantuje integracji narodów wokół rozwoju swej 
ku ltury , dlatego też Górski konstatuje, że „kultura  nasza jest niepełna” 03
i postuluje „przetworzenie z g run tu” 64 przez odznalezienie jej faktycz
nych podstaw.

W swych propozycjach pozytyw nych odwołuje się do „instynktu  wia
ry ”, k tó ry  kształtuje zdobywczy stosunek człowieka do świata. Nie chodzi 
tu  o nieograniczną ekspresję instynktów  na wzór Nietzschego. Ma to być 
„zdobycie przez miłość” 65. Miłość tę  nazywa Górski „siłą czynną”, p rze
tw arzającą świat. Nie jest to powrót do litości ani biernego współczucia. 
Miłość okazuje się aktyw nością twórczą, która realizuje w iarę nadającą 
sens ludzkiem u życiu. Górski wyraża tu, jak zwykle w sposób alegorycz
ny i niejednoznaczny, m yśl o poczuciu solidarności narodu, k tó ry  skupia 
się wokół wyobrażeń światopoglądowych jako genezie twórczości ku ltu ra l
nej, podłożu trw ałości ku ltu ry  i czynniku integracji. Koncepcję solidar
ności ku lturalnej narodu przeciwstawia zarówno nietzscheańskiem u kul
towi ekspansywnej elity silnych, jak i schopenhauerowskiej rezygnacji ze 
społecznych oddziaływań.

W świetle tych  polemik okazuje się, że koncepcja przeżyciowego, nie- 
dyskursyw nego podłoża ku ltu ry  przybiera rozm aite postacie. Może ozna
czać odwoływanie się do poczucia siły bądź do nastrojów  pesymistycznych, 
bądź też do uczuć solidarności w obronie tego, co przeżywa się jako cenne. 
W ybór sposobu in terp retacji przeżyć kulturotw órczych nie odbywa się 
bez wpływu postawy światopoglądowej myśliciela, jego zainteresowań
i jego uwikłania w problem y współczesności. Górski, akcentując przeży
cia solidarności kulturow ej, szukał wytłum aczenia trw ałości ku ltu ry  pol
skiej w  czasach u tra ty  suwerenności polityczej. Górski bronił zarazem

62 Ibidem., s. 73.
83 Ibidem.
64 Ibidem,  s. 80.
05 Ibidem, s. 83.
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swego program u integrowania narodu poprzez udział w  tworzeniu i upow
szechnianiu kultury .

Z koncepcją solidarności kulturow ej harm onizuje u Górskiego pogląd 
na obyczaj jako „tworzywo k u ltu ry ”. Odróżnia on w yraźnie prawo od 
obyczaju ze względu na charakter rygorów  i środków przym usu. Praw o 
odwołuje się do siły państw a i w ładzy politycznej, obyczaj dysponuje 
„przym usem  w ew nętrznym ”, nakazem  m oralnym. Więź obyczajowa naj
lepiej odpowiada narodowi polskiemu. Jego historia poucza też o tym, że 
„Polska stanowiła państw o w zasadzie obyczajowe, nie praw ne” 66. Jeśli 
r;awet nie zdołała zrealizować więzi obyczajowej, to wyższość obyczaju 
nad praw em  nie ulega dla Górskiego wątpliwości, ponieważ „podstawę 
ustro ju  obyczajowego stanowiło poczucie b raterstw a” i ponieważ obyczaj 
pobudzał instynkty  szlachetne, a na inne nakładał wędzidło” 67. Obyczaj 
dzięki swemu niesform alizowanemu działaniu okazał się właściwą posta
cią niedyskursywnego, alogicznego poczucia solidarności w  imię obrony 
uznanych wartości.

Nie można jednak ukryć, że rozważania nad solidarnością i w ychw ala
nie braterstw a prowadzą Górskiego do postulatów utopijnych. W praw 
dziwej ku lturze trzeba „zbliżyć się do ludzi po ludzku”, co ma oznaczać 
ugodę między ziem iaństwem  i chłopstwem. „Dwór i wieś — pisze — to 
jak małżeństwo, rodzaj sakram entu” 68. Czyż wypowiedź ta  nie oznacza 
uświęcenia stosunku dworu i wsi, uznania go za nienaruszalny i nie
podważalny, jeśli tylko odnoszą się do siebie z szacunkiem  i serdecznością?

W eksponowaniu solidarności ma też swoje wytłum aczenie pozytyw 
na opinia Górskiego o koncepcjach Forda dotyczących traktow ania 
w szystkich zatrudnionych w kapitalistycznej fabryce jako członków jed
nej rodziny 69. W tych pierwszych zapowiedziach teorii stosunków mię
dzyludzkich (human relations) w przedsiębiorstwie kapitalistycznym  wi
dział skuteczniejszą od socjalizmu drogę rozwiązania kwestii robotniczej. 
Górski łudził się, że przem iany ku ltu ralne i zacieśnienie kulturow ej in te
gracji pozwolą zlikwidować konflikty społeczne naw et tak  głębokie, jak 
antagonizm  burżuazji i proletariatu.

Złudzenia Górskiego nie powinny przysłaniać elementów odkrywczych 
w jego teorii ku ltury . Jak  pokazano wyżej, zaw arte są one w: 1) trak to 
w aniu k u ltu ry  jak w ykładnika system u wartości, k tó ry  funkcjonuje w 
świadomości narodu; 2) uchwyceniu zależności trw ania ku ltu ry  od ak tyw 
nej postaw y jej uczestników, od twórczej akceptacji jej system u w arto

69 Ibidem ,  s. 39—40.
67 Ibidem ,  s. 40.
68 A. G órski, Glossy o ludziach i ideach, s. 107.
68 Ibidem,  s. 108—109.
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ści; 3) ukazaniu potrzeby światopoglądu jako genezy działalności ku ltu ro 
twórczej; 4) zwróceniu uwagi na przednaukowy, prelogiczny charak ter 
wyobrażeń światopoglądowych i ich rolę w budzeniu poczucia solidarno
ści w obronie uznawanych wartości.

Poglądy te nie znalazły w pracach Górskiego jednoznacznej eksplika- 
cji, gdyż posługiwał się mało dziś czytelną sty listyką i poetyką m arnego 
gatunku. Dlatego konieczne było przetłum aczenie jego wypowiedzi na 
język bardziej współczesny i zrozumiały. Bez tych  zabiegów nie można 
ukazać dorobku Górskiego w teorii kultury.

METAFIZYCZNE TŁO TEORII KULTURY

W swej refleksji nad ku ltu rą  Górski odwołuje się wielokrotnie do 
pew nych założeń m etafizycznych na tem at rzeczywistości ostatecznej, czy
li takiej, do której dociera się w najbardziej wnikliw ym  akcie poznaw
czym, w poznaniu niedyskursywnym , przeżyciowym, intuicyjnym . Kon
cepcja owej rzeczywistości ostatecznej ma objaśniać źródło działalności 
kulturotw órczej. Rzeczywistość ta  stanowi podłoże wszelkich aspektów 
ku ltu ry , źródło jej rozwoju i trwałości dzieł, objaśnia przeżycia zarówno 
twórców, jak odbiorców ku ltury . W ten sposób teoria ku ltu ry  zyskuje 
swe uzupełnienie w koncepcjach ogólnofilozoficznych.

Był to model teorii k u ltu ry  charakterystyczny dla filozofii życia, któ
ra  uform owała się w końcu XIX w. i głosiła, że podłoże ku ltu ry  stanowi 
życie właśnie. Życiem nazywano rzeczywistość ostateczną, k tóra objaśnia 
zarówno subiektyw ną stronę k u ltu ry  (genezę przeżyć tw órcy i odbiorcy), 
jak i jej stronę obiektyw ną (trwanie dzieł ku ltury , mechanizm rozwoju). 
P rzy  tym  koncepcję życia wypełniano rozm aitym i treściam i. W ystarczy 
porównać np. poglądy Nietzschego, Bergsona i Diltheya. Różnice między 
nimi nie pozostają bez w pływ u na rozum ienie kultury , a głównie procesu 
jej tworzenia, ale schem at rozumowania jest zawsze tak i sam: różne 
właściwości ku ltu ry  stanowią następstw o życia.

Ten model teorii k u ltu ry  dominował w europejskiej m yśli filozoficz
nej przełomu XIX i XX w. Jego zakwestionowanie następuje w m iarę roz
w ijania rozważań teoretycznych i badań szczegółowych (socjologicznych, 
etnograficznych, historycznych) nad funkcjonowaniem  wytworów kultury , 
ich rolą w stosunkach międzyludzkich i kształtow aniu różnych postaw. 
Dla ilustracji można wspomnieć semiotyczną teorię ku ltu ry  (np. filo
zofii form  symbolicznych E. Cassirera), funkcjonalną in terpretację  k u ltu 
ry  (np. w etnografii B. Malinowskiego), czy też estetykę fenomenologiczną 
R. Ingardena — by wymienić tylko najbardziej znane przykłady. W dw u
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dziestoleciu m iędzywojennym  analizy te prowadzą do podważania filozofii 
życia i jej koncepcji rzeczywistości ostatecznej jako podłoża kultury . To
w arzyszy tem u wyzwanie myślenia o kulturze z m etafizycznych koncep
cji lub przynajm niej zmian założeń filozoficznych. Zanim to jednak na
stąpiło, teoria ku ltu ry  rozwijała się w ram ach filozofii życia. Do tego 
nu rtu  refleksji nad ku ltu rą  należy także m yśl Górskiego.

W rozważaniach Górskiego pojawia się pytanie o źródło twórczości 
kulturow ej, k tórej nie da się wywieść z zaspokojenia potrzeb naturalnych
i dążeń do opanowania środowiska ¡przyrodniczego. W kulturze spełniają 
się w artości duchowe, w niej człowiek dowodzi swego przyw iązania do 
wzniosłych ideałów i wyższych wartości. Szukając takiego podłoża ku ltu 
ry  Górski korzysta z pomysłów Nietzschego, a może także Schopenhauera. 
Mówi bowiem o „woli” jako „tajem nicy życia”, 7. której „płyną wszystkie 
fenom eny św iata” 70. Nazywa wolę „najwyższym  i najsilniejszym  praw em  
n a tu ry ”. Znam ienna jest przy tym  wyraźnie m onistyczna in terpretacja 
woli, gdyż okazuje się ona siłą, wobec której znika „dualizm siły i m aterii, 
antagonizm  wolności i konieczności, praw  n a tu ry  i twórczej swobody” 71. 
Przeciwstaw ienie przyrody i ku ltury , czyli sfery naturalnych  potrzeb
i dziedziny twórczości kulturow ej, okazuje się pozorne. Na tym  samym  
energetycznym  podłożu pow stają zarówno zjawiska przyrodnicze i dzia
łalność nastawiona na zaspokojenie potrzeb naturalnych, jak również dzie
ła ku ltury .

Pojaw ia się u Górskiego koncepcja czynu jako ekspresji w ew nętrznej 
energii (woli); w twórczym  czynie, w „czynie m etafizycznym ”, jak  pisze 
Górski, „wszystko, co głębokie i wieczne objawia się w śm iertelnej powa
dze” 72. Podkreślając twórczy charakter czynu i utożsam iając go de facto  
z działalnością kulturotw órczą nazywa Górski jego źródło „duchem ”. P i
sze, że „każdy czyn tworzący powstaje z ducha i pracy” 73. W yróżnia dwa 
dopełniające się składniki czynu: indyw idualny wysiłek, w ydatkowanie 
energii (pracę) i pierw iastek duchowy, k tó ry  nadaje wytworom  swoiste 
znamię dzieła ku ltu ry , decyduje o jego pięknie i wzniosłości, czyli o tym, 
że m anifestują się w  nim  wartości duchowe. Wola przybiera tu  miano 
„ducha”. A może intencja jest inna: wola ujaw nia w kulturze swe dwa 
aspekty  — energię działania i zdolność wyrażania wartości 'duchowych. 
W k ierunku rozw ijania koncepcji „ducha” pójdzie dalej m yśl Górskiego.

W początkowym okresie swej refleksji, k tórej w yniki zawiera praca 
Monsalwat, Górski stoi na stanowisku monistycznej koncepcji rzeczywi

70 A. Górski, Monsalwat,  s. 104.
71 Ibidem
72 Ibidem,  s. 191.
73 Ib idem ,  s. 195.
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stości. Zgodnie z tą  tendencją wola jako rzeczywistość ostateczna przeja
wia się we wszelkich zjawiskach przyrodniczych i kulturow ych. Pogląd 
ten  sprzyja podkreślaniu ekspresyjności ku ltu ry  i roli aktyw ności ludzi 
w jej u trw alaniu  i rozwijaniu. Jak  każda jednak filozofia życia, a zwła
szcza o tendencji monistycznej, m yśl Górskiego staje przed pytaniem
o przyczyny wszystkiego tego, co sprzeczne z kulturą, co zaprzecza jej 
wartości, skoro całokształt ludzkich wytworów uznaje się za przejaw' 
jednej rzeczywistości, zwanej życiem, wolą bądź energią. Problem  ten 
u jm uje Górski w term inologii etycznej, pytając o to, kto jest w inien złu, 
bądź też o to, skąd pochodzi i jak jest możliwe cierpienie niezawinione 
bezpośrednio przez cierpiącego?

W  Monsalwacie Górski re jestru je  te  pytania na m arginesie opowieści
o stan ie  ducha Mickiewicza z czasów Wielkiej Improwizacji. W  formie 
pytań  zgłasza wątpliwości, czy źródło zia i cierpienia nie tkw i w  samym  
życiu, czy nie działają tu  jakieś siły demoniczne, niedostępne człowie
kowi, boskie 74. Są to jednak tylko pytania, a żadne z nich nie przybiera 
form y asercji. Nie był to ty lko opis rozterki Mickiewicza, ale zapewne 
sygnał wątpliwości autora Monsalwatu, k tóry  do tych spraw  powracał 
wielekroć w swych pracach późniejszych, naw et w książce wydanej po
śm iertnie, gdzie solidaryzował się ze stanowiskiem katolickim  7S.

W róćmy jednak do prac wcześniejszych. Problem  genezy zła w yjaśniał 
w  nich Górski dwojako. Ujmował go, po pierwsze, w kategoriach m oral
nej odpowiedzialności, mówiąc o winie i błędzie popełnianym  przez ludzi. 
Oto znamienna wypowiedź Górskiego: „każde cierpienie przy tem  widze
niu rzeczy jest owocem błędu, a błąd każdy jest owocem winy. A wina 
jest zawsze jedna: zejście z drogi wielkiego rozwoju. Gdzie się duch ludz
ki dał wytrącić z tej drogi, gdzie się on w ogromie św iata na własną rękę 
niejako zabłąkał, tam  te same jego siły twórcze, zdolne do budowy doli 
świata, poczynają budować niedolę” 76. Nie chodzi przy tym  o winę indy
widualną, lecz przede wszystkim  o 'w inę zbiorową, o odpowiedzialność 
całych w arstw  społecznych za działalność egoistyczną, k tóra prowadzi 
do przyćm ienia wartości ogólnonarodowych. Przykładem  takiej w iny jest 
oczywiście upadek Polski. W ydarzenia te  opatruje Górski znaczącym ko
m entarzem: „zawsze w końcu dzieje błędów będą dziejam i winy, a dzieje 
w iny są dziejami m oralnych przyćm ień i zamętów, kiedy duch narodow y 
traci zdolność prostego wzrostu, przestaje słyszeć swój głos przew odni 
żyw ota” 77. Błędami, za k tóre winę ponosi szlachta, są tendencje do osła

74 Ibidem,  s. 72.
75 A. Górski, Rzecz o nadzieji ,  s. 79—139.
76 A. Górski, Na n o w y m  progu,  s. 81.
77 A. Górski, K u  czem u Polska szła, s. 96.
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bienia władzy, w której widziała zagrożenie własnej w olności78, wprowa
dzenie nieograniczonej pańszczyzny, a w jej następstw ie zobojętnienie 
chłopstwa na spraw y ogólne 79. Pozostawiając na boku ocenę historycz
nej trafności tych spostrzeżeń, w arto zwrócić uwagę, że Górski w yprow a
dza genezę zła m oralnego wyłącznie z działalności ludzkiej, z niewłaści
wego użycia sił twórczych, czyli z zarzucenia w  tym  działaniu swoistych, 
narodowych wartości. Postawienie problem u genezy zła na płaszczyźnie 
m oralnej i ujęcie go w kategoriach winy i błędu nie im plikuje rozstrzyg
nięć metafizycznych. Tezę o odpowiedzialności m oralnej za przestrzega
nie ogólnych wartości można bowiem pogodzić zarówno z monistyczną, 
jak i z dualistyczną koncepcją rzeczywistości.

W ewolucji światopoglądu Górskiego m edytacje nad genezą zła nie 
były jednak obojętne dla założeń metafizycznych. Analizując historię Pol
ski, a także um acniając się w  krytycznej ocenie ówczesnej k u ltu ry  euro
pejskiej Górski nabiera przekonania o sile i trwałości zła i różnych skłon
ności egoistycznych. Umacnia się stopniowo w poczuciu zagrożenia kul
tury, a zarazem w przekonaniu o konieczności akcji wychowawczej dla 
uzyskania integracji narodu.

To poczucie zagrożenia można odczytać ze sformułowanego przez Gór
skiego „praw a osłony”. Głosiło ono konieczność obrony działalności ku l
turotw órczej przed żywiołem życia i w ystępującym i w nim siłami destruk
cyjnym i. Górski pisze o tym  w takich słowach: „patrząc w  życie, ma się 
nieraz wrażenie, jak gdyby istniała jakaś siła milczącej nicości, której 
zależy na tem, aby życie zatrzym ać na miejscu i zamienić w kamień, w 
ruinę. Siła ta jest wroga tworzeniu. I tu  właśnie zachodzi potrzeba osłony. 
Przez natu rę  dojrzałą do osłony dopełnia się wówczas przyciąganie sił 
ochraniających. Siły te  są zawsze w pobliżu, lecz objawiać się mogą tylko 
przez natu rę  pokrewną, która je ku sobie nakłania. W ten  sposób wszelkie 
tworzenie wymaga dojrzałości osłon” 80. Do twórczości nie w ystarcza sama 
ekspresja energii, trzeba ją wesprzeć i obronić przed różnym i niebezpie
czeństwami, k tóre określa jako „demonizm własny i cudzy”, czy też „ob
niżenie h ierarchii w łasnej” 81. Zagrożenie ku ltu ry  płynie zatem  z dążności 
egoistycznych i zaborczych, k tóre zniekształcają właściwą hierarchię w ar
tości. Postulat ochrony świadczy z pewnością o pogłębiającej się u Gór
skiego świadomości potęgi zła i zagrożenia kultury . Przekonania te  wy
w ierają też wpływ na jego metafizyczne poglądy.

78 Ibidem,  s. 157—158.
79 Ibidem,  s. 162—163.
80 A. Górski, Na n o w y m  progu, s. 98—99.
81 Ibidem,  s. 100.
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Okazuje się przede wszystkim, że problem  genezy zła ma swoje m e
tafizyczne tło. Przyczyny zarówno dobra, jak zła tkw ią głębiej niż ludzkie 
decyzje, ich błędność bądź słuszność są bowiem wynikiem  sił, które dzia
łają  z taką bezwzględnością, jak praw a przyrody (np. praw o ciążenia). 
Górski deklaruje zatem: „dobro i zło jest działaniem tej samej w zasadzie 
siły tw órczej” 82.

Analogia między praw am i przyrody a aktywnością człowieka polega 
tylko na tym, że rządzą nimi siły nieusuw alne i przemożne. Różnica jest 
jednak zasadnicza, ponieważ czynności ludzkie dzielą się na dwa rodzaje 
pod względem moralnym. Dobro i zło nie są względnymi ocenami ani 
przym iotam i zależnymi od sytuacji, lecz cechami nieodłącznymi od pew
nych czynności, są więc cechami absolutnymi.

Dla wytłum aczenia absolutności dobra i zła, podkreślenia ich siły i ich 
m etafizycznych korzeni Górski form ułuje dualistyczną koncepcję natu ry  
ludzkiej. Rzeczywistością -ostateczną, z k tórej wywodzi się z rów ną siłą 
dobro i zło, okazuje się s tru k tu ra  wew nętrzna człowieka. Zamiast moni- 
stycznej koncepcji rzeczywistości w ogóle pojawia się obraz człowieka ja 
ko istoty rozdwojonej.

W rozm aitych słowach opisuje Górski to rozdwojenie człowieka. Mówi 
np., że „człowiek porusza się na rozgraniczeniu dwóch światów [...] Jego 
mózg zbudowany jest na przełęczy między rzeczywistością fizyczną a rze
czywistością duchową” 83. Mówi także o „dwu porządkach b y tu”. Z jednej 
strony wyróżnia rzeczywistość fizyczną, a obok niej im m anetną człowie
kowi prężność duchową, z k tórej pochodzi cała kultura, czyli wszystko, 
co wartościowe 84. Kiedy indziej określa człowieka jako „istotę złożoną”, 
w  której obok „przym usu przyrodniczego” w ystępuje „życie duchowe” 
decydujące o autentycznej ku lturze 85. Pomimo niejednolitej term inologii 
intencja Górskiego jest czytelna. Chodzi o prezentację człowieka jako 
istoty, w której w ystępują dwie energie: duchowa, k tóra przejaw ia się w 
kulturze i ogólnych wartościach, oraz energia fizyczna, k tóra znajduje 
w yraz w  dążeniach partykularnych, w tym, co złe i wrogie kulturze. Gdy 
człowiek uczestniczy w kulturze, pomnaża ją, upowszechnia lub przeży
wa treści w yrażane w dziełach kultury , w tedy podlega działaniu energii 
duchowej. Jeśli natom iast ulegnie energii m aterialnej, to staje się siedlis
kiem  i rozsadnikiem  zła.

Ta dwoistość ludzkiej na tu ry  tłum aczy według Górskiego genezę zła
i krytyczny stan ówczesnych społeczeństw europejskich, ale zarazem  za

82 Ibidem, s. 104.
83 Ibidem, s. 105.
84 Ibidem, s. 11.
85 A. Górski, Glossy o ludziach i ideach,  s. 207—208.
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kłada możliwość ograniczenia zła i daje nadzieję na realizację autentycz
nej ku ltury . Zależy to od kulturalnego wychowania społeczeństwa. Po
winno to być wychowanie perm anentne, gdyż zagrożenie ku ltu ry  nigdy 
nie zniknie; albowiem człowiek nie potrafi zmienić własnej natury . Jest 
ona dla niego rzeczywistością ostateczną, której istnienie i budowę moż
na tylko stwierdzić.

W światopoglądzie Górskiego zaszła zatem ewolucja od monistycznej 
koncepcji życia do dualistycznej antropologii filozoficznej. M otywy tej 
ewolucji tkwią, jak pokazałem, w  trudnościach teoretycznych, k tóre w y
stępują, kiedy całokształt ku ltu ry  uważa się za w ynik ekspresji jakiejś 
tajem niczej rzeczywistości. M yślenie o kulturze jako ekspresji ewidentnie 
sprzyja rozważaniom m etafizycznym  na tem at podłoża kultury . Nie tłu 
maczy ono jednakże krytycznej postawy wobec wielu ludzkich wytworów
i form  współżycia. Nie w skazuje na winowację ani na przyczynę potępia
nych zjawisk. Aby tę kry tykę uprawomocnić, niezbędne są dodatkowe za
łożenia. W prowadził je właśnie Górski, mówiąc o dwoistości ludzkej na
tury , w  k tórej zarówno dobro, jak zło znajdują swoje oparcie.

Pomimo tych zmian i uzupełnień Górski pozostał na pozycjach filozofii 
życia, gdyż ujm ow ał wszelkie ludzkie czynności i w ytw ory jako rezu lta ty  
im m anentnej św iatu energii. Zwracał w ten sposób uwagę na ludzką 
aktywność i na zależność ku ltu ry  od właściwości jej twórców i odbior
ców. Nie obyło się to bez kosztów. Energetyczne i ekspresyjne ujm ow a
nie kultury , zwłaszcza r.a tle pewnej metafizyki, utrudniało analizę funk
cjonowania wytworów ku ltu ry  w życiu społecznym i badanie relacji m ię
dzy różnym i sferam i życia kulturalnego. Rozwój tych badań zakwestio
nował teorię k u ltu ry  budowaną na założeniach filozofii życia i tym  sa
mym pom ysły teoretyczne Górskiego, a w pierwszej kolejności m etafi
zyczne podstaw y jego refleksji nad kulturą.

HISTORIA JAKO DZIEJE KULTURY

Koncepcję narodu jako wspólnoty kulturow ej i teorię ku ltu ry  jako 
ekspresję energii duchowej i czynnika integracji społecznej uwieńcza 
u Górskiego refleksja nad historią i postulaty staw iane przed historio
grafią.

Górski opowiada się przede wszystkim  przeciwko takiej w izji dzie
jów, w której trak tu je  się jednostki jako biernych wykonawców odgór
nych planów: czy to celów państwowych, czy też dążeń innych wyobco
w anych instytucji. K oncentrując się na dziejach państw a historiografia 
pomija w jednostce jej człowieczeństwo, czyli jej zdolności twórcze
i emocjonalną postawę ku ltu  wobec wyższych wartości. Historiografia
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powinna natom iast skoncentrować się na dziejach narodu, w którym  jed
nostki uczestniczą z pełnym  zaangażowaniem emocjonalnym i intuicyjnym  
poczuciem odpowiedzialności za siebie i zbiorowość.

Chociaż Górski opowiada się za badaniem  dziejów narodu, sprzeciw 
jego budzi historiografia zorientowana nacjonalistycznie. Nazywa pogar
dliwie „stanowiskiem zoologicznym” wizję historii, k tóra stara się „wi
dzieć w  innych zawsze swoich wrogów, a w sobie wroga innych” 86. Pogląd 
ten  przeoczą to, że każdy naród we właściwy sobie sposób realizuje w ar
tości uniwersalne, że narody „wszystkie są tylko językami, którym i duch 
ludzki rozmawia z bytem ” 87. Nacjonalistyczna historiografia wyw iera 
szkodliwy wpływ na rozkw it ku ltu ra lny  narodu, gdyż ham uje inspiracje, 
jakich dostarczają kontakty  kulturow e między narodami. „Ludy stojące 
na tym  stanowisku — mówi Górski o nacjonalistycznej historiografii — 
m arnieją zdławione z czasem nienawiścią, jaką w ytw arzają z siebie i ja
ką też otrzym ują w zam ian” 88. Znana nam  już antynacjonalistyczna posta
wa Górskiego daje o sobie znać i w koncepcji nauki historii. Przeciw sta
wia się przede wszystkim  upraw ianiu historii Polski w izolacji od dziejów 
innych narodów, powołując się nie ty le na zniekształcenie obrazu prze
szłości i względy naukowe, ile raczej na szkodliwe wychowawczo oddzia
ływanie tej historiografii.

Główną intencją postulatów Górskiego wobec historiografii są wzglę
dy pedagogiczne. Nie porusza problem u adekwatności obrazu dziejów do 
przeszłości ani problem atyki prawdziwości opisu historycznego. Patrzy  
na historię jak działacz społeczny, m ający ambicje wpływania na oblicze 
narodu. M otywy te dyk tu ją  mu także krytyczne uwagi pod adresem  histo
rycznej szkoły krakow skiej za szerzenie pesymizmu, k tó ry  powoduje ob
niżenie „energii narodow ej” i podważa wśród młodzieży przekonanie
0 w artości własnego narodu. W szkole tej „nie umiano nawiązać łączności 
między życiem bieżącym a całą przeszłością narodu” 89, czyli nie umiano 
wykorzystać wiedzy o przeszłości dla upowszechnienia ku ltu ry  narodowej
1 kultyw ow ania w narodzie wzniosłych wartości. Naukę historii przekształ
cono w „rodzaj archeologii” tj. w bezstronny opis przeszłości z zachowa
niem historycznego dystansu. Górski lekceważy dążenia historyków do 
uczynienia z historii m aksym alnie obiektywnej nauki. Troszczy się jedynie
o wychowawcze funkcje historiografii.

Główny pozytyw ny postulat Górskiego wobec historiografii można 
ująć jako wymóg koncentracji badań na dziejach ku ltu ry  narodowe].

86 A. Górski, K u  czem u Polska szła, s. 9.
87 Ib idem
88 Ibidem.
89 I b id e m ,  s. 85.
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Przem awia za tym  brak  opracowania historii ku ltu ry  polskiej 90. Ale też 
wzgląd poznawczy nie jest najważniejszy. Bardziej doniosły jest aktualny 
stan  tej kultur, kiedy w sytuacji b raku  suwerenności politycznej ku ltu ra  
polska traci jednolitość i jest tłum iona przez obce wpływy. W tych oko
licznościach nauka historyczna powinna podjąć się m isji zadem onstrowa
nia i uświadomienia własnem u narodowi tego zespołu wartości, k tóry  jest 
dla niego charakterystyczny. To, co swoiste dla narodu, znajduje bowiem 
potwierdzenie w jego dziejach. Nauka historii ma właśnie poświadczyć, ja
kie wartości do ku ltu ry  ogólnoludzkiej wnosi naród polski.

Historiografia spełnia funkcję samowiedzy narodowej nie ty le przez 
skrupulatne badania źródłowe, ile przez tworzenie legend wokół w ybit
nych osobistości i znaczących w ydarzeń przeszłości. Ma ona dostarczać 
wzorów zachowania bohaterskiego i zgodnego z intuicyjnym  wyczuciem 
narodowych wartości. Ma zapewnić „obcowanie w duchu z bohaterstw em  
i natchnieniem  w narodzie” 91. W ten sposób historia tworzy w narodzie 
„pamięć wielką i żyw ą”, k tóra broni narodowych „świętości” tj. swoiście 
narodow ych wartości. Górski eksponuje więc mitotwórcze funkcje historii, 
a naw et upatru je  w nich właściwy środek kulturalnego wychowania na
rodu. Obca mu jest obrazoburcza, dem askatorska pasja historyków; usiłuje 
ich raczej nakłonić do podtrzym yw ania legend i mitów, które narosły 
wokół postaci i w ydarzeń historycznych, jeśli tylko budzą samowiedzę 
narodową, uczą postępować i u trw ala ją  poczucie więzi z przeszłością na
rodu.

Historia m a służyć „wychowaniu wedle wzorów” w tym  sensie, że ma 
dostarczać wzorów zachowania. Z aprobatą zwraca Górski uwagę na śred
niowieczne żywoty świętych, na ich funkcję pedagogiczną, a zarazem na 
pogłębienie poczucia ciągłości i związku z przeszłością. Jest tu  zapewne 
sugestia pod adresem  historii, by nie zaniedbała biografistyki i dostarczała 
społeczeństwu dzieła o bohaterach narodowych, zachowując ich dzięki te
mu w pamięci narodu.

W ychowawczą funkcję historii uzasadnia Górski przekonaniem, że do
robek przeszłości nie ginie bez reszty, lecz zostaje przechowany w ludz
kich zachowaniach, postawach i zdolnościach. Górski mówi: „człowiek jest 
streszczeniem dziejów”92; „przeszłość żyje w nas, to nie cm entarz w iel
kich ludzi i wielkich idei, to krew  żywa naszych żył, nasza podświado
mość” 93. P rzy jm uje  zatem jakiś rodzaj dziedziczenia, którego mechanizmu 
nie w yjaśnia, ale k tóry  zapewnia przekaz um iejętności następnym  poko

90 Ibidem ,  s. 6.
91 A. Górski, Na n o w y m  progu, s. 45.
92 A. Górski, K u  czem u Polska szła, s. 7.
93 A. Górski, Glossy o ludziach i ideach, s. 114.
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leniom w postaci pewnych dyspozycji i możliwości. H istoriografia opo
wiadająca przeszłość może właśnie wydobyć to dziedzictwo z podświado
mości i przyczynić się do jego aktywizacji. Już przez samo pouczenie, skąd 
wywodzi się aktualna generacja, historyk kształtu je je, pokazując jej 
uk ry te  możliwości.

Górski nie ograniczył się do postulatów, lecz sam podął próbę takiej 
historii ku ltu ry  w książce Ku czemu Polska szla. Nie jest to pełna historia 
Polski, lecz próba wydobycia z dziejów polskich tych zjawisk, w  których 
ma objawiać się swoistość narodu.

Górski pomija właściwie okres piastowski, koncentrując się na czasach 
Jagiellonów i królów elekcyjnych, poświęca wiele uwagi reform acji reli
gijnej i rozwojowi szlacheckiej demokracji. Dochodzi do przekonania, że 
Polska wyróżnia się wśród otaczających narodów „wiarą w człowieka”, 
czyli uznaniem  prym atu samodzielności jednostki, braku przym usu i swo
body decyzji zarówno w spraw ach religijnych (tolerancja wyznaniowa), 
jak politycznych (demokracja szlachecka posunięta aż do aprobaty libe
rum  veto). Tę samodzielność jednostki ku ltu ra  polska kojarzy z „przychyl
ną postawą wobec innych narodów ”, z szacunkiem dla ich religii, od
działywani em na sąsiednie narody pokojowo, bez podboju. Dowodem ma 
być unia z Ldtwą, co stanowi wzór stosunków pokojowych, pozbawionych 
przym usu. „Myśl przew odnią” k u ltu ry  polskiej nazywa Górski szlachec- 
kością, za czym kry je  się nie tylko idealizacja k u ltu ry  szlacheckiej, ale 
także obrona przekonania o możliwości zespolenia wolności indyw idual
nej z integracją społeczną — podstawowa idea samego Górskiego.

Treści, jakie wiązał Górski z polskością, nie były zbyt oryginalne. Sam 
Górski powołał się na au tory tet Mickiewicza, z którego Prelekcji P arys
kich  zaczerpnął praw ie wszystkie oceny w ydarzeń historycznych. W swych 
ocenach nie był też odosobniony. W tym  samym roku, co jego dzieło histo- 
ryczne, ukazała się książka Antoniego Chołoniewskiego Duch dziejów  
Polski, która stawia sobie cel podobny: wydobycie z dziejów Polski ich 
„ducha”, czyli głównych wartości, jakie realizował w swej historii naród 
polski. Treść owego „ducha” pokryw a się z „ideą przew odnią” w ujęciu 

I Górskiego. Obaj autorzy bronią takich wartości jak: dem okracja szlachec
ka, wyższość praw a i sejm u nad wolą króla, tolerancja religijna, w stręt do 
przym usu politycznego i wojen zaborczych, współpraca z ludam i sąsied- 

i nimi na zasadach unii i federacji. Obaj pisarze ograniczyli się do refleksji 
nad czasami Jagiellonów i królów elekcy jnych94. Można rzec, iż budowali

84 Za to ograniczenie kry tykow ał A. Chołoniewskiego S. Zakrzew ski w broszurze 
Ideologia ustrojowa. K r y ty k a  sądów  Balzera, K u trzeby ,  Chołoniewskiego,  Lwów 
1918.
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historyczny m it ku ltu ry  szlacheckiej. Obaj przeciwstawiali się zarazem 
pesymizmowi szkoły historycznej krakowskiej, która eksponowała prze
cież pozytywną rolę w historii Polski mieszczaństwa i nurtów  antyszla- 
checkich i oceniała dzieje Polski z pozycji mieszczaństwa 95. Obaj pisarze 
wysoko oceniali mesjanizm rom antyczny, a Chołoniewski widział w nim  
„kontynuację ducha Rzeczypospolitej” 96. Górski znacznie wnikliw iej oce
niał przyczyny upadku Polski (osłabienie władzy politycznej, zwiększenie 
pańszczyzny, odsuwanie od władzy mieszczaństwa), podczas gdy Choło
niewski ograniczył się do tezy, że Polskę zniszczyły despotyczne państw a 
ościenne, gdyż była ich przeciw ieństwem  i tw orem  politycznie doskonal
szym 97.

Prace Górskiego i Chołoniewskiego powstały prawdopodobnie niezależ
nie od siebie. Zbieżność ich intencji wskazuje jednak, że głoszone w nich 
poglądy odpowiadały środowiskom społecznym, które idealizowały tra 
dycję szlachecką, a zarazem  pragnęły jej ożywienia i budowania ustro ju  
odradzającej się państwowości na wzór szlacheckiej demokracji. Anachro
niczność tych propozycji, a tym  samym  ich konserw atyzm  były ewident
ne już w czasie ich ogłoszenia w 1918 r. W ywodziły się one z w arstw  
ziemiańskich lub z grup zdeklasowanej szlachty, a więc tych warstw , 
które coraz bardziej traciły  na zanaczeniu w m iarę rozwoju kapitalizm u 
i zaogniania się konfliktu burżuazji i proletariatu.

Nie w  koncepcji polskości trzeba szukać znaczenia refleksji Górskie
go. Pomimo anachroniczności i konserwatywności jego ideału w arto od
notować, że właśnie z tych  pozycji form ułowany był postulat opracowa
nia historii ku ltu ry  narodowej. Postulat ten spełnił chyba najlepiej Alek
sander Bruckner, choć odrzucił mitotwórcze funkcje historyczne, oparł 
się na analizie źródeł i krytycznym  opracowaniu naukowym.

Propozycje Górskiego zmierzały do tego, aby historia k u ltu ry  omawia
ła rozwój panujących idei, k tóre organizują ludzką aktywność. Można 
powiedzieć, że miała ona być historią społecznej świadomości, k tóra prze
jawia się w  ludzkich działaniach i wytworach. Miała badać nie ty le świa
domość in telektualną i dyskursyw ną, ile raczej i głównie przekonania 
spontaniczne, nie doprowadzone do świadomej ekspresji. Górski sądził 
przy tym, że z analizy tak  szeroko rozum ianej zbiorowej świadomości 
uda się „wyciągnąć praw a rozwoju organizmów społecznych i praw a ich 
skłonu i rozkładu” 98. Był przekonany, że rozwojem świadomości rządzą 
pewne regularności, k tóre mogą objaśnić przyczyny rozkw itu bądź upadku

95 K. Grzybowski, Szkoła his toryczna k rakow ska  w zbiorze: Polska m y ś l  f i lo
zoficzna i społeczna, t. II pod red. B. Skargi, Warszawa 1975.

96 A. Chołoniewski, Duch d z ie jów  Polski, Kraków 1918, s. 106.
97 Ibidem,  s. 126.
98 A. Górski, Glossy o ludziach i ideach, s. 7.
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kultur. Pytan ie  o praw a rozwoju nie dotyczyło następstw a w ydarzeń ani 
ich konieczności, lecz było pytaniem  o w arunki, które sprzyjają bądź 
przeszkadzają upowszechnianiu się kulturow ych wartości. Było to pytanie
o sens historii, k tóry  nie jest absolutnym  celem, lecz zasadą określającą 
sensowność ludzkiej działalności. Górski dopuszcza spontaniczność i swo
bodę działania jednostki. Nie zakłada przy tym  żadnej konieczności ani 
nieuchronności zmian, mówi raczej o ich możliwościach i uw arunkow a
niach określających realizację sensownej historii. Zasada wolności jed
nostki, postulaty jej wychowania i oddziaływania na jej decyzje pozostały 
nie naruszone. Sens dziejów upatryw ał w budowaniu kultury , dzięki któ
rej jednostka rozwija swą osobowość. Sens historii był zbieżny z sensow
nością działań indywidualnych.

Górski kilkakrotnie próbował określić czynniki w arunkujące rozwój 
kultury . W yróżnił dwa czynniki rozwoju: jeden to „ideał przew odni”, 
„wola k ieru jąca”, czyli ogólne zasady i wartości, k tóre nadają sens indy
w idualnym  wysiłkom; drugi to „życie”, natu ralna życiowa energia, która 
skłania ludzi do aktywności i ekspresji. Dopiero zespolenie tych czynni
ków daje rozwój kultury . „Istnieje przeto w dziejach każdego narodu — 
pisze Górski — pewna dwoistość woli, z k tórych jedna ma w sobie ros
nący ideał przewodni, wszystko jedno, etyczny czy demoniczny, druga 
zaś ma w sobie siłę ciążenia życia. Ich stosunek stanowi o przebiegu 
dziejów” " . Z wypowiedzi tej wynika, że wartości i ideały nie realizują 
się w historii same, lecz dopiero wówczas, kiedy staną się m otywam i i dą
żeniami ludzi. Podobnie same żywiołowe działania indyw idualne sta ją  się 
znaczące dla narodu i tworzą historię pod warunkiem  ich podporządko
wania zasadom ogólnym. Od tego, jakie zasady się upowszechniają, zależy 
rozkw it bądź upadek kultury : zasady etyczne (o znaczeniu ogólnoludzkim) 
w arunkują jej rozwikt, natomliast zasady „demoniczne” (partykularne, 
nacjonalistyczne) sprowadzają jej upadek. C harakter zaaprobowanych 
wartości decyduje o kierunku rozwoju. Stąd wyprowadza Górski wnioski
o niezbędności wychowania narodu, by uczynić go wrażliwym  i podat
nym  na wartości ogólnoludzkie, czyli takie, które stanowią w kład narodu 
do dorobku całej ludzkości.

Pogląd ten  pozostaje w zgodzie z koncepcją dwoistości na tu ry  ludz
kiej, w której zaw arta jest możliwość zarówno dobra, jak  zła. Regularność 
historyczna polegałaby zatem na zależności kierunku rozwoju k u ltu ry  oci 
wartości i zasad, k tóre wyznaczają sposób w ykorzystania obojętnej pod 
względem m oralnym  życiowej energii. Czasami można odnieść wrażenie, 
że Górski daje dobru i złu jednakow ą szansę. W innych wypowiedziach 
przypisuje temu, co dobre, większą siłę i zdolność realizacji. Mówi np.

96 A. Górski, K u  c z e m u  P o ls k a  sz ła ,  s. 236.
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0 zespole wartości narodowych jako „twórczym  noum enie”, k tóry  „naro
dy przynoszą ze sobą i rozw ijają stopniowo z nieustępliw ą koniecznością 
w ew nętrzną” 10°. Niezależnie od tego, czy dobro i zło m ają te same czy 
różne możliwości rozwoju, nie ulega wątpliwości, że rozwój historyczny 
jest tu  pojmowany jako ujaw nianie ukry tych  możliwości, jako ich ak tua
lizacja. W tym  sensie jest to rozwój ukierunkow any i celowy, ponieważ 
wyznaczony przez im m anentne ludzkości ideały. Celowość ta nie wyzna
cza porządku w następstw ie w ydarzeń ani chronologicznej konieczności, 
ani ostatecznego celu historii. Ma tylko to znaczenie, że ogólnym w artoś
ciom przypisuje się zdolność wyw ierania presji na jednostki, pokolenia
1 narody, by postępował^ wedle ich wskazań. Choć mechanizm tej presji 
pozostaje nieznany, można wiązać z rozwojem historycznym  nadzieję, że 
w artości kulturow e u to ru ją  sobie w  nim drogę. W łaśnie dla uzasadnienia 
tej nadzieji podjął Górski problem atykę historycznych regularności.

Niemało uwagi poświęcił Górski także kw estii podmiotu historii, czyli 
sił społecznych, k tóre wyznaczają przebieg dziejów. W dziełku Monsalwat, 
skłania się do heroizmu historycznego, przypisując w ybitnym  jednostkom 
rolę inicjatorów rozwoju i trak tu jąc  m asy jako surowiec podległy w p ły 
wom indywidualności. W późniejszych pracach zmienia swe poglądy i opo
wiada się za elitaryzmem , k tó ry  głosi, że czynnikiem  inicjującym  rozwój 
ku ltu ry  jest wąska grupa twórców lub w arstw a społeczna inteligencji. 
Swą rolę kierowniczą elita zawdzięcza nie swemu pochodzeniu, lecz zdol
nościom psychicznym: in tuicyjnem u wyczuciu wartości i tajem niczej 
zdolności w yw ierania wpływu na innych. Posłuchajm y wypowiedzi Gór
skiego: „Wszędzie historię tworzy mniejszość [...] Mniejszość ta dąży do 
dziejów celowych, z m ieszaniny jej dążeń i z wielkiego samorzutnego po
pędowego chaosu życia tw orzyła się i tw orzy historia. Gdzie ta  m niej
szość zdołała zorganizować ów chaos sił i pociągnąć go za sobą, znaleźć 
posłuch dobrowolny czy przymusowy, tam  tw orzyły się k a rty  dziejów, 
historia szła naprzód, naród wzrastał. [...] Gdzie owa mniejszość nie znaj
dowała już posłuchu, tam  życie historyczne przechodzi w chaos, poczyna 
się życie bezcelowe, zatraca się m yśl przewodnia...” 101.

Jak  widać, Górski przypisuje elicie funkcję nadawania sensu ak tyw 
ności ludzi i grup. Spełnienie tej funkcji decyduje o ocenie przem ian h is 
torycznych, gdyż kierownicza rola elity stanow i gw arancję rozwoju 
zgodnie z wartościam i. Górski nie widzi jednak żadnej rękojm i w ypełnie
nia przez elitę swej historycznej funkcji, zależy to bowiem od wielu 
czynników jak  np. zdolności elity, poddanie się mas jej wpływom  i roz 
m aite okoliczności historyczne. Funkcjonowaniem  elity nie rządzi zatem

100 Ibidem ,  s. 4.
101 Ibidem, s. 80.
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żadna konieczność, choć można przyjąć jako regułę zależność m iędzy kie
rowniczą rolą elity  a rozkw item  narodowej kultury . Towarzyszy tem u 
ewidentnie bezkrytyczna postawa wobec elity i naiwne przekonanie, że 
elita ku lturalna jest zawsze rzecznikiem  dobra, szlachetności i wznios
łości.

Swym  kultem  elity Górski nie wybiegał poza dość obiegowe w kręgach 
m odernistycznych przekonania. Wśród obrońców hasła „sztuka dla sztu
k i” elitaryzm  często prowadził do pogardy dla mas jako biernego two
rzyw a dziejów, czy naw et siły inercji, wrogiej nowatorstwu. Przykładem  
może być Zenon Przesm ycki — autor słynnego artyku łu  Walka ze  sztuką. 
Elitaryzm  historyczny łączył się czasami z bezwzględną k ry tyką  liberalnej 
dem okracji np. w pracach W incentego Lutosławskiego. Otóż trzeba stw ier
dzić, że Górski był daleki od takich skrajnych konsekwencji elitaryzm u. 
Łączy go raczej z sym patią dla mas, zwłaszcza dla chłopstwa, dla ludu 
wiejskiego. Nieprzypadkowo kończąc swą idealizację tradycji szlachec
kiej w dziełku K u czemu Polska szła stwierdza, że aktualnie lud jest 
dziedzicem tej tradycji i że on przechowuje narodowe wartości. W eseju
O teatrze ludow ym  zapewnia, że tylko lud prosty i niezdeprawowany in- 
dustrializm em  i kom ercjalizacją, obdarzony jest wyczuciem i szacunkiem 
dla wartości, ma „instynkt świętości”, z autentycznym  szacunkiem  odnogi 
się do sztuki i jest gotów w niej uczestniczyć. W ludzie widzi źródło od
rodzenia kulturalnego i wyzbycia się balastu kom ercjalizacji życia.

Poglądy Górskiego są dość typowym  przykładem  młodopolskiej chło
pomanii, tj. naiw nej idealizacji wsi zacofanej cywilizacyjnie, ale uw rażli
wionej na ku ltu rę  duchową, jako nadziej i Polski na przyszłość. Idealiza
cję wsi kojarzy Górski z postawą konserw atywną, przejaw iającą się w 
kulcie tradycji szlacheckiej. Po chłopstwie spodziewa się ożywienia za
sad szlacheckiej demokracji. Chłopomańskie tendencje nie kolidują przy 
tym  z elitaryzm em  historycznym , który  nie prowadzi dzięki tem u do 
wrogości wobec mas ani do skrajnego indywidualizmu.

Elitaryzm  Górskiego konkretyzuje się w  postulacie objęcia przez in te
ligencję roli kierowniczej w historii. Sądzi przy tym, że w społeczeństwach 
europejskich początku XX w. można zauważyć „stopniowe przesuwanie 
się w ładzy kierowniczej z rąk  ludu do rąk  inteligencji” 102. Tendencja La 
wynika, jego zdaniem, z „rosnącego poczucia potrzeby zbiorowej” 103. 
Uświadamia sobie kryzys liberalnej demokracji, k tóra odwołała się do 
mas jako decydującej siły politycznej, prowadziła do zróżnicowania stron
nictw  i program ów politycznych. Dezintegracja społeczna, jaką sprow a
dził ustrój liberalno-dem okratyczny, okazała się dowodem słabości zasad

102 A. Górski, Glossy o ludziach i ideach, s. 9.
103 Ibidem,  s. 10.
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ludowładztwa. świadomość załam ania się liberalizm u dyktu je m u po
stu lat pokierowania masami, głównie chłopstwem, przez w arstw ę inteli
gencji twórczej.

Uczestniczył Górski wraz z innym i rzecznikami modernizmu, jak  Z. 
Przesm ycki czy S. Przybyszewski, w rozw ijaniu m itu inteligencji jako 
w arstw y autonomicznej i w yjątkow o wartościowej dla kultury . Mit ten  
przybrał u niego postać dość um iarkowaną. Górski był daleki od postu
latów zespolenia inteligencji z ruchem  robotniczym  i proletariatem  w 
ogóle — w sensie czerpania od klasy pracującej inspiracji i treści tw ór
czości ku lturalnej. Postulaty  te  form ułow ane przez S. Brzozowskiego 10ł, 
czy też W. Nałkowskiego 105 w zestawieniu z poglądami Górskiego szły
o wiele dalej, kw estionując autonomię inteligencji. Górski pozostał um iar
kowanym  rzecznikiem kierowniczej roli inteligencji w  rozwoju ku ltu ra l
nym  narodu.

Istotną trudność sprawiało Górskiemu wyjaśnienie współwystępowa- 
nia w  dziejach wierności tradycji i dążenia do nowatorstwa. Kw estia wza
jemnego stosunku now atorstw a i tradycji była powszechnym źródłem  nie
pokoju w  m odernistycznej historiozofii, ponieważ ujm ując historię jako 
dzieje k u ltu ry  m oderniści uzależniali rozwój historyczny od dokonań no
watorskich, a zarazem doceniali rolę tradycji w integrującej funkcji ku l
tu ry  i upowszechnianiu wartości. Górski z pewnością dążył do pogodzenia 
now atorstw a i kultu  tradycji jako aspektów lub dopełniających się stron 
historii kultury . Kiedy idealizował tradycję szlachecką i nawoływał do 
jej odrodzenia — można odnieść wrażenie, że podtrzym yw anie tradycy j
nych w artości i ich ku lt są dla niego jedynym i czynnikami historii. Nie 
można jednak zapominać, że ten sam autor nie tylko podkreślał rolę 
czynów nowatorskich, ale również uważał, że now atorstw u towarzyszą 
gwałtowne przełomy i ak ty  zerw ania z utrw alonym i wzorcami.

K onstatując kryzys współczesnego życia i pow tarzając za M ickiewi
czem: „dalej bryło z posad św iata”, Górski stwierdza, że „w krainie du
cha rew olucja jest praw em  wieczystem, wszystko tam  posuwa się przez 
w strząśnienia” los. Czyż nie brzm i to jak  poparcie dla czynów now ator
skich i zryw ających z przeszłością? Z rom antyzm u polskiego, zapewne od 
Słowackiego, przejm uje pojęcie „rew olucji w duchu”, uznając jej wyż
szość od rew olucji społecznej. „Godniejsza postać świata — pisze — za
leży nie od najw iększych ruchów masowych, ale od przetw orzenia czło
wieka, od rew olucji w  duchu” 107. Jak  widać, Górski uznaje niezbędność

104 p or a  Walicki, Stan is ław  B rzozow sk i  — drogi myśli ,  Warszawa 1977, 
rozdz. 3.

i°5 p or w. Nałkowski, Proletariat a tw ó rcy  w: W ybór pism,  Wrocław 1952.
1W) A. Górski, Monsalwat,  s. 34.
107 A. Górski, Na n o w ym  progu, s. 27.
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gwałtow nych przem ian (kulturalnych, zm ieniających diam etralnie ludzką 
działalność, dla dokonania dalszego kroku w  historii i dla doskonalenia 
człowieka. W ypowiada naw et (przekonanie o niezbędności przym usu w 
utrw alaniu  nowych zasad. „O now ych praw ach człowieka decyduje zaw
sze zapach prochu i gorący karabin  w  ręk u ” los- Wysoka ocena now ator
stwa doprowadza aż do koncepcji niezbędności gwałtownych zwrotów 
w dziejach kultury , owych „rew olucji w  duchu”.

Pomimo wszystko obca jest Górskiemu koncepcja rozwoju ku ltu ry  po
przez zrywanie ciągłości. Poza przew rotam i kulturalnym i, jakby w głębi 
dziejów, zachodzi kontynuacja i podtrzym yw anie w  istnieniu tych  sa
m ych wciąż wartości narodowych. Dlatego też Górski pisze następująco
o „woli” narodu skupionej wokół tego, co w nim  cenne: „ta wola w ytw a
rzała jedość tego ludu, budowała przez stulecia ciągłość historyczną. Ona 
była tajem nicą niew yczerpanej energii narodow ej” 109. Ciągłość ku ltu ry  
obejm uje zespół swoistych dla danego narodu wartości, na ich kulcie po
lega też ku lt tradycji, natom iast nowatorstwo zachodzi w bardziej po
wierzchownych sferach kultury , w form ach przejaw iania czy sposobach 
w yrażania owych trw ałych narodowych zasad. W ten  sposób następuje 
w historii zespolenie dążeń nowatorskich z wiernością tradycji. Trwałe 
narodowe wartości okazują się m iernikiem  dopuszczalnego, właściwego 
nowatorstwa. W wizji historycznej Górskiego zasada ciągłości zyskuje w 
ten  sposób pozycję dominującą.

Pogląd ten rzu tu je  na ocenę sztuki. P rzykładem  twórczości, k tó ra  łą
czy nowatorstwo z kultyw ow aniem  narodowej tradycji, jest w oczach 
Górskiego sztuka Wyspiańskiego, o k tórej pisze: „takie słowo przewodzi 
procesom w kulturze, w których to, co zmienne i nowe, łączy się z tym, 
co stałe i niezm ienne” 110. Znaczącą rolę w historii przyznaje więc Górski 
nie wszelkiej awangardzie, nie każdem u nowatorstwu, lecz tylko temu, 
k tóre zachowuje szacunek dla narodowych wartości i daje się pogodzić 
z tradycją. Z tej racji nie Przybyszewski, reklam ujący bezwzględne no
w atorstw o swej sztuki, był dla Górskiego wzorem artysty , lecz właśnie 
W yspiański podejm ujący w dram atach tradycyjne tem aty  polskiej sztuki

Podsum ujm y w yniki tego studium . Pokazało ono, że A rtu r Górski był 
nlie tylko krytykiem  literackim , ale także teoretykiem  kultury . Ściślejsze 
będzie może określenie go jako filozofa kultury , ponieważ opierał swą 
refleksję na założeniach m etafizycznych i interesow ał się przede wszyst
kim  sensem k u ltu ry  jako autonomicznej sfery ludzkiego życia. P y ta ł o jej 
funkcję w integracji i historii narodu. P y ta ł o jej znaczenie dla jednostki, 
jej postawy i aktywności.

108 A. Górski, Monsalwat,  s. 196.
109 A. Górski, Na n o w y m  progu, s. 143.
110 A. Górski, Glossy o ludziach i ideach, s. 115.
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Nie zbudował Górski system atycznej i zw artej teorii ku ltury , ale przy 
rozm aitych okazjach i w różnorodnych tekstach stale powracał do tych 
tematów. W jego refleksji pojaw iły się wątki, k tóre sprzyjały nowoczesnej 
analizie ku ltury : koncepcja narodu jako całości kulturow ej, względna 
autonomia ku ltu ry  jako sfery współżycia społecznego, światopoglądowe 
aspekty kultury , rola wolnych od in telektu  przeżyć w twórczości i od
biorze dzieł ku ltury , mitotwórcze funkcje historiografii, stosunek nowa
torstw a i tradycji w rozwoju ku ltury . Tym samym  uczestniczył Górski 
w przygotowaniu badań nad kulturą, które z jednej strony potwierdziły 
płodność jego pomysłów, a z drugiej odrzuciły ich metafizyczne prze
słanki.

Chociaż Górski tworzył nie tylko w okresie modernizm u (1890— 1918), 
ale także w dwudziestoleciu międzywojennym , a naw et po II wojnie, 
główny krąg jego zainteresowań wywodzi się z czasów rozkw itu Młodej 
Polski. Późniejsze zbliżenie do katolickiego personalizm u nie naruszyło 
w zasadzie jego przekonań. Można powiedzieć, że jego filozofia ku ltu ry  
mieści się w obrębie modernistycznego światopoglądu. Form ułował swe 
poglądy uczestnicząc w najw ażniejszych dyskusjach światopoglądowych 
modernizmu. Z dysput nad autonom ią sztuki wywodzi się jego koncepcja 
k u ltu ry  jako względnie autonomicznej dziedziny życia zbiorowego. W to
ku sporów o form ę patriotyzm u doszedł do ujęcia narodu jako całości 
kulturow ej i do rozum ienia k u ltu ry  narodowej jako składnika ku ltu ry  
uniwersalnej. W trakcie k ry tyk i mieszczaństwa ujaw niła się rola wartości 
duchowych. Z typowej dla kręgów m odernistycznych k ry tyk i intelektua- 
iizmu zrodziły się myśli o przeżyciowym podłożu k u ltu ry  i szczególnej 
roli przeżyć światopoglądowych. W ynikiem dyskusji nad rolą inteligen
cji była koncepcja elitaryzm u i przewodzenia ludowi przez inteligencję. 
Z rozważań nad stosunkiem  now atorstw a i tradycji w historii zrodziła się 
propozycja zharm onizowania obu czynników przy zachowaniu prym atu  
dla kultu  tradycji. Dorobek Górskiego w zakresie filozofii ku ltu ry  jest 
więc nie tylko jego własną zasługą, ale również rezultatem  żywotności 
całej m odernistycznej form acji światopoglądowej.

Z bign iew  K u derow icz

LA NOTION DE LA CULTURE DANS L’OEUVRE D’ARTUR GÓRSKI

R é s u m é

Dans cette étude, l’auteur présente la doctrine d’A rtur Górski (1870—1956), 
éminent porte-parole polonais du modernisme, et qui aux confins du XIXe et du 
XXe siècles propageait la devise de „l’art pour l’a rt”. Les motifs principaux de sa
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doctrine ont é té  élaborés dans les années 1890—1919. Lors des discussions su r l’a u 
tonom ie de l’art, Górski .maintenait la thèse que la culture é ta it un dom aine re la 
tivem ent autonom e de la vie sociale, domaine dans lequel s’actualisaient les valeurs 
spirituelles. Il voyait les fondem ent de la cu ltu re dans les expériences échappant 
au contrôle de l’intellect, ainsi que dans les aspirations à satisfaire un besoin in 
hérent de l’existence hum aine, et qui pousse l’homme à  m unir d’un sens sa propre 
vie et la réa lité  entière. Selon Górski, la fonction essentielle de la culture consiste 
à in tégrer un peuple p ar des valeurs nationales qui constituent sa n a tu re  spécifi
que. Il s’oppose toutefois à tou te tendance nationaliste  en m ain tenant qu ’une culture 
nationale fa it partie  de la culture universelle et que toutes les cultures particu liè
res se définissent pas une valeur égale. Cette unité universelle de la culture se 
trouve assurée par le christianism e.

Górski s’inspire du vitalism e (Nietzsche, Bergson) en puisant dans cette idée la 
notion de la vie comme réa lité  ultim e. Il conçoit donc la vie comme une énergie 
natu re lle  et spirituelle, et qui constitue le fondem ent même de la durée de la culture 
et l’origine de tou te activ ité créatrice.

Dans les discussions su r le rôle de l'in telligentsia, Górski se déclare partisan  
d’une élitarism e modéré: il a ttribue  à  cette élite un rôle instigateur dans le devenir 
de la culture, tou t en re je tan t l’idée d’une opposition en tre  l’élite et les masses. 
Selon lui, un plein essor de la culture ne sau ra it se réaliser sans une liaison étro ite  
en tre  le rôle in itia te u r  de l’intelligentsia et l’ac tiv ité  de la paysannerie, couche 
sociale qui échappe aux influences nuisibles de la civilisation capitaliste. Dans sa 
notion de l ’histoire, Górski prêche l’harm onie en tre  les aspirations vers le nouveau 
et le culte des valeurs enracinées dans la trad ition  nationale.


