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DWA POJĘCIA HUM ANIZM U

Termin „humanizm” oraz formy od niego pochodne, takie jak: humanis
tyczny, humanitarny, humanista, humanizacja kojarzą się na ogół z bardzo 
ogólnikowymi treściami wartościującymi, wywołującymi pozytywne nastawienia 
emocjonalne. To mechaniczne kojarzenie terminu „humanizm” z pozytywnymi 
treściami aksjologicznymi umożliwia zjednywanie ludzi dla określonych idei
i programów wyłącznie poprzez wskazywanie na ich humanistyczny charakter.

Dlatego też termin ten jest często używany, a właściwie nadużywany, 
w charakterze nic nie znaczącego o z d o b n i k a  s ł owne go ,  który ma zwiększyć 
atrakcyjność propagandową określonych światopoglądów, ideologii, ruchów 
społecznych czy prądów w kulturze.

W innym charakterze termin „humanizm” używany jest w pracach fi
lozoficznych. Z terminem tym wiąże się w nich określone treści świato
poglądowe lub ideologiczne. Treści te są jednak różne u różnych autorów. 
Termin „humanizm” ma więc w pracach filozoficznych najczęściej charakter 
w y r a ż e n i a  o k a z j o n a l n e g o ,  a jego znaczenie zależne jest od tego, kto
i w jakim kontekście go używa. Z tego charakteru zdają sobie też sprawę 
posługujący się nim autorzy. Dążąc do uściślenia jego znaczenia autorzy 
ci opatrują go różnymi przydawkami. Do najczęściej używanych należą: 
socjalistyczny, mieszczański, chrześcijański, teocentryczny, antropocentryczny, 
abstrakcyjny, realny, indywidualistyczny, kolektywistyczny, elitarny, egalitarny
i inne.

Przez dodanie do terminu „humanizm” określonej przydawki nie roz
jaśnia się jednak ani znaczenia terminu podstawowego, ani też znaczenia 
nadanego mu przez ową przydawkę. Sprawę komplikuje jeszcze fakt, że 
ilość przydawek występujących w literaturze jest znaczna i nie są one 
jednorodne. Wśród powyżej przykładowo przytoczonych jedne mają charakter 
modyfikujący (rodzajowy), inne determinujący (gatunkowy); jedne zmieniają 
tylko sens, inne także znaczenie terminu podstawowego1. Są wśród nich

1 Przyjmujemy tu znaczenie, jakie tym terminom nadał G. Frege w art. Sens i znaczenie 
opublikowanym w G. Frege, Pisma semantyczne, Warszawa 1977, s. 60—88.
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i takie, które mają wyłącznie znaczenie propagandowe. Ta niejednorodność 
przydawek, ich ilość oraz tendencje do ich mnożenia nie są w stanie 
zmniejszyć ogólnego zamętu pojęciowego panującego wokół problematyki 
humanizmu.

Ile jest więc rodzajów i odmian humanizmów? Jako punkt wyjścia 
do udzielenia odpowiedzi na tak postawione pytanie niech nam posłuży 
twierdzenie A. i J. Kuczyńskich, którzy piszą: „Jest bowiem faktem, że trzy 
wielkie typy humanizmu współzawodniczą od kilkudziesięciu lat w imię praw 
człowieka: tradycyjny indywidualistyczny h u m a n i z m  mi e s z c z a ńs k i ,  zwró
cony ku wieczności h u m a n i z m  t e o c e n t r y c z n y  i tworzący się nowy 
h u m a n i z m  s o c j a l i s t y c z n y ” 2.

Cytowani autorzy wyróżniają więc trzy odmiany humanizmów: zwrócony 
ku potrzebom jednostki — humanizm indywidualistyczny, zwrócony ku wiecz
ności — humanizm teocentryczny i zwrócony ku potrzebom zbiorowości — 
humanizm kolektywistyczny. Na marginesie zauważmy, że zwrócony ku 
wieczności humanizm nie musi być wcale teocentryczny: są bowiem filo
zofie, które przyjmują istnienie wieczności, choć nie jest ona boskiej 
natury. Jak autorzy wyjaśniają w innym miejscu, humanizm indywidualis
tyczny i kolektywistyczny są dwoma odmianami humanizmu antropocentrycz- 
nego. Nie jest natomiast jasne, czy pojęcie „humanizm teocentryczny” 
jest pojęciem rodzajowym czy gatunkowym. Autorzy cytowanej pracy używają 
tego pojęcia w sensie rodzajowym, choć w rodzaju tym nie wyróżniają 
już żadnych gatunków. Klasyfikacja humanizmów wyglądałaby więc w ujęciu 
Kuczyńskich tak:

HUMANIZM

o n tro p o cen try czn y  te o c e n try c z n y

Indyw ldual L ityczny ko l  ektyw is ty czn y

Pozostałe z wymienionych przez nas przydawek modyfikujących termin 
„humanizm” nie zmieniają jego znaczenia, a jedynie jego sens, tj. ukazują 
wymienione rodzaje lub odmiany humanizmów z innego punktu widzenia. 
W problematykę tych różnych sensów wnikać tu nie będziemy.

Przedstawiona powyżej klasyfikacja humanizmów ma różne wady. Naj
ważniejszą z nich jest to, że pomija się w niej pewną odmianę humanizmu, 
przez co jest niepełna.

Celem naszych rozważań jest więc podanie pełnej klasyfikacji rodzajów
i odmian humanizmów oraz sformułowanie ich podstawowych twierdzeń.

2 A. Kuczyńska, J. Kuczyński. Humanizm socjalistyczny. Warszawa 1966, s. 140.
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1. BIERDIAJEW  A ELZENBERG

Inspiracją dla naszego przedsięwzięcia stał się pewien zapomniany a zna
komity artykuł Henryka Elzenberga3. Artykuł ten pochodzi z 1928 r.
i jest polemiką z nową podówczas książką Bierdiajewa — Nowe średniowiecze*. 
Książka ta z kolei jest polemiką z humanizmem renesansu i jego pochodnymi, 
które w dalszym ciągu nazywać będziemy humanizmem indywidualistycznym. 
Rozdział pierwszy „Koniec renesansu” ukazuje wewnętrzne słabości indy
widualistycznej koncepcji humanizmu jako ideologii, które musiały doprowadzić 
do jego upadku. Największą z tych słabości Bierdiajew widzi w tym, że 
podporządkowywał on wartości wyższe wartościom niższym, a dokładniej, 
że stracił z pola widzenia wartości najwyższe. Ostateczną konsekwencją hu
manizmu indywidualistycznego jest, według Bierdiajewa — omawiana w roz
dziale trzecim: „Rozważania o rosyjskiej rewolucji” — rewolucja w Rosji. 
On bowiem jest jej praźródłem duchowym. Zwrócony ku potrzebom zbiorowym 
humanizm kolektywistyczny, którym ruch rewolucyjny chce zastąpić humanizm 
indywidualistyczny, usuwa, zdaniem Bierdiajewa, pewne negatywne strony 
tamtego, ale w istocie swej niczym się od niego nie różni. Właściwości 
nowego, kolektywistycznego humanizmu Bierdiajew rozwija w IV rozdziale: 
„Demokracja, socjalizm i teokracja” . W chronologicznie drugim, a logicznie 
ostatnim rozdziale zatytułowanym „Nowe średniowiecze” Bierdiajew szkicuje 
pozytywny program przezwyciężenia niedostatków humanizmu indywidualis
tycznego i kolektywistycznego. Jest nim zwrócony ku Bogu humanizm 
teocentryczny. Jego program sprowadza się do wizji przyszłego świata, który 
urzeczywistnia panowanie religii na Ziemi — nowe średniowiecze.

Elzenbergowska krytyka Bierdiajewa, w interesującej nas kwestii humaniz
mu, oparta jest na wyróżnieniu, obok uwzględnionych przez Bierdiajewa 
humanizmów: indywidualistycznego, kolektywistycznego i teocentrycznego, 
jeszcze rodzaju czwartego, który autor nazywa s to i ck im.  To zaś czyni ją 
aktualną i żywą również w stosunku do rozpowszechnionych dziś podziałów 
humanizmu. Wychodząc z zasad i tez tego stoickiego humanizmu Elzenberg 
solidaryzuje się wprawdzie z krytyką humanizmu dokonaną przez Bierdiajewa, 
ale nie uznaje jego głównej tezy, że wartości duchowe może odrodzić tylko 
humanizm teocentryczny.

3 H. Elzenberg, O nowe średniowiecze, „D roga”, 1928, nr 12, s. 1118— 1125. W trakcie 
badań nad filozofią kultury H. Elzenberga zwrócił nań naszą uwagę mgr Jan Zubelewicz. 
Artykuł ten stał się z kolei przedmiotem badań na seminarium prof. dr. hab. B. Wolniewicza 
na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 1982/83.

4 M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, Warszawa 1926, tłum. M. Reutt. Elzenberg korzystał 
z wydania niemieckiego z 1927 r., które nie zawierało rozdziału pierwszego wydania polskiego 
Koniec renesansu.
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W artykule Elzenberga rozważa się więc nie jedno pojęcie humanizmu, 
lecz omawia różne jego odmiany, a więc i takie, za którymi wprawdzie 
sam autor się nie opowiada, ale które siebie za humanistyczne uważają. 
W ten sposób autor daje przegląd różnych możliwych pojęć humanizmu. 
Opierając się na rozróżnieniach elzenbergowskich przedstawiamy tu pewną 
klasyfikację humanizmów i sprecyzujemy zarazem ich tezy podstawowe.

U podstaw elzenbergowskich rozważań leży spostrzeżenie, że w kulturze 
europejskiej współzawodniczą ze sobą dwa sposoby pojmowania humanizmu. 
Sposoby te dość trudno rozpoznać, gdyż posługują się tą samą terminologią, 
choć terminy owe mają w obu wypadkach zupełnie inną treść. Chodzi 
tu o takie terminy, jak: „człowiek” , „człowieczeństwo” , „wartość” , „wartość 
najwyższa” , „wartość samoistna” , „kultura” oraz wszelkie formy pochodne 
od wyrazu „humanizm” . Treść tych terminów rzadko bywa precyzowana, 
jak gdyby były one jednoznaczne i same przez się zrozumiałe.

2. ZASADA HUM ANIZM U

Humanizm jest pewnym poglądem na świat, a więc pewnym stanowiskiem 
filozoficznym. W każdym poglądzie na świat można wyróżnić dwie składowe: 
pewien obraz świata i pewien układ wartości5. W humanistycznym poglądzie 
na świat obie składowe powinny spełniać naczelną zasadę humanizmu, 
według której:

(HI) Człowiek jest wartością najwyższą (naczelną).

Stwierdzenie, że w humanistycznym poglądzie na świat, zarówno w ob
razie świata, jak i w układzie wartości, człowiek jest wartością naczelną, 
może być różnie interpretowane. Przy pewnych interpretacjach może dojść 
do kolizji między obrazem świata a układem wartości: obie składowe 
humanistycznego poglądu na świat mogą się wzajemnie wykluczać. Bliższe 
wniknięcie w tę problematykę na tym etapie naszych analiz jest niemożliwe.

W sformułowaniu (HI) naczelna zasada humanizmu jest wieloznaczna. 
Wieloznaczność jej płynie z niejednoznaczności obu użytych w tym określeniu 
terminów: „człowiek” i „wartość najwyższa” .

Pojęcie „człowiek” , w najbardziej powszechnym rozumieniu, obejmuje 
pewien gatunek biologiczny z rodziny człowiekowatych, należący do rzędu 
ssaków naczelnych. Żaden ze znanych nam humanizmów nie poprzestaje 
jednak na tym, aby z czysto biologicznych racji uznać człowieka z wartość 
najwyższą. Przeciwnie, wszelkie humanizmy, uznając człowieka za wartość 
najwyższą, widzą w nim coś więcej niż tylko swoistość jego cech czysto 
biologicznych. Przedstawiciele różnych wersji humanizmu są zgodni w kwestii, 
dlaczego właśnie człowiek jest wartością najwyższą. Mianowicie, wspólna

5 B. Wolniewicz, Naukowy pogląd na świat, „K ultura”, nr 46 z 16 XI 1980 r.
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odpowiedź jest taka: bo j ako  j edyna istota w przyrodz i e  w y r a s t a  

p o n a d  wszystkie twory  przyrody.
Określenie powyższe domaga się jednak z kolei odpowiedzi na pytanie, 

co właściwie tak wynosi człowieka ponad wszystkie inne twory przyrody. 
Otóż to, co wynosi człowieka ponad wszystkie inne twory przyrody 
zwykło się określać wieloma różnymi terminami np. istota gatunkowa, 
człowieczeństwo, humanitas, natura ludzka, z których tu wybieramy najbardziej 
rozpowszechniony w aksjologii termin „człowieczeństwo” . By uniknąć su
gestii, że człowiek z czysto biologicznych względów mógłby być wartością 
najwyższą, nadaje się naczelnej zasadzie humanizmu następujące brzmienie:

(H2) Człowieczeństwo jest wartością najwyższą (naczelną).

Termin zaś „wartość najwyższa”  użyty w naczelnej zasadzie humanizmu 
rodzi pytanie: czy człowiek w zbiorze wartości hierarchicznie uporządkowa
nych jest wartością supremalną czy maksymalną? Gdyby człowiek 
w hierarchii wartości humanistycznego poglądu na świat był wartością 
supremalną, wówczas byłby nie tylko wartością najwyższą, ale też jedyną 
wartością najwyższą, której nie tylko żadna inna nie jest równa, ale wszystkie 
pozostałe są od niej niższe. Wobec tego, że wartość supremalna występuje 
tylko w zbiorze, w którym wszystkie wartości są ze sobą porównywalne
i dają się uporządkować w jedną hierarchię według stosunków równości, 
większości i mniejszości, humanizm dopuszczałby istnienie tylko jednej 
hierarchii wartości, tej, na której czele stoi człowiek. Wszystkie inne wartości 
byłyby mu wówczas podporządkowane.

Jeśli natomiast człowiek jest wartością maksymalną w zbiorze wszelkich 
hierarchicznie uporządkowanych wartości, to jest on wprawdzie jedną, 
ale nie j edyną wartością najwyższą. Zbiór wartości humanistycznego poglądu 
na świat uporządkowany w hierarchie może mieć kilka wartości maksy
malnych. Tak więc oprócz hierarchii, na szczycie której stoi człowiek, 
istnieją jeszcze inne hierarchie, na szczycie których znajdują się inne niż 
człowiek wartości najwyższe, a więc maksymalne. Jak należy rozumieć 
orzecznik w zasadzie (HI )  i (H2), tego na razie nie -będziemy rozstrzygać. 
Wyjaśni się to dalej.

Powróćmy do pytania, co właściwie wynosi człowieka ponad wszystkie 
inne twory przyrody, czyli do pytania o istotę człowieczeństwa. Odpowiedź 
na to pytanie prowadzi do pierwszego rozróżnienia wśród humanizmów. 
W tradycji europejskiej udzielano tu bowiem dwu różnych odpowiedzi. 
Dzielą one humanizmy na dwa rodzaje, które będziemy nazywać odpowiednio 
humanizmem antropocentrycznym,  czyli humanizmem pot rzeb oraz 
humanizmem aksjocentrycznym,  czyli humanizmem wartości .  Omówimy 
je teraz po kolei.



246 Ulrich Schrade

ujawniają się w działalności produkcyjnej, poznawczej, politycznej, artystycznej 
itp. Marksizm przypisuje szczególną rolę w procesie antropogenezy działalności 
produkcyjnej, czyli pracy.

Szereg antropologii uważa, że proces świadomego przekształcania natural
nych sił psychofizycznych w aktywność twórczą nie jest procesem sponta
nicznym, lecz zawsze wymaga określonego wysiłku psychicznego i fizycznego.
O ile zaspokajanie potrzeb wiąże się przeważnie z doznawaniem przyjemności,
0 tyle tworzeniu najczęściej towarzyszą negatywne przeżycia psychiczne
1 fizyczne, do cierpienia i bólu włącznie. Przez to proces tworzenia wyła
mywałby się z ogólnej harmonii hedonistycznie ukształtowanego świata.

Nie wszystkie antropologie podzielają ten pesymistyczny pogląd. Antro
pologia filozofii marksistowskiej twierdzi na przykład, że twórcza praca 
jest także podstawową potrzebą należącą do „istoty człowieka” 10. Według 
marksizmu istnieje więc pełna harmonia między potrzebami a siłami twórczymi. 
Harmonię tę naruszają dopiero wadliwe stosunki społeczne.

Powyższy opis sposobu zaspokajania potrzeb przez człowieka uderza 
swym jednostronnym poglądem na naturę5 ludzką. Chodzi mianowicie o to, 
że nie tylko pomija się w nim, ale wyklucza —  twierdząc, że twórcza praca 
jest podstawową potrzebą człowieka —  możliwość, by człowiek mógł dążyć 
do zaspokajania swoich potrzeb drogą przekształcania naturalnej aktywności 
psychofizycznej w aktywność niszczycielską i siły destrukcji. Stojąc na takim 
stanowisku antropolodzy marksistowscy opowiadają się jednoznacznie po stro
nie naturalizmu, którego fundamentalnym przekonaniem jest teza, że człowiek 
jest z natury istotą skłonną czynić dobro. Ta naturalna skłonność do czynienia 
dobra zostaje, według naturalizmu, naruszona dopiero przez czynniki zewnętrzne 
w stosunku do natury ludzkiej, np. stosunki społeczne. Marksistowski opis 
natury ludzkiej wprawdzie dobrze harmonizuje z jego dalszymi zamysłami 
teoretycznymi i ideologicznymi, ale czy jest on możliwy do pogodzenia 
z szeregiem zjawisk społecznych: to wymagałoby dodatkowych dowodów. 
W  wielce sporną problematykę, której dotyka to zagadnienie, tu wchodzić 
nie będziemy.

Uwzględniając trzy wyżej wymienione elementy charakteryzujące, według 
marksistowskiej antropologii, człowieka, mianowicie potrzeby jako element 
podstawowy („Wszak potrzeby są [...] źródłem wszelkiej aktywności —  M. Fritz
hand11), siły twórcze i świadomość, możemy podać następującą definicję 
człowieczeństwa:

(D3) Człowieczeństwo =  nieustanne kształtowanie sił twórczych w celu wszech-

10 M. Fritzhand, op. cit., s. 103 i J. Laskowska-Stasiuk, Rozwój jednostki w koncepcjach 
radzieckich teoretyków, „Studia Filozoficzne” , 1978, nr 8— 9, s. 272.

11 M. Fritzhand, op. cit., s. 103.
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Uwzględniając trzy wyżej wymienione elementy charakteryzujące, według 
marksistowskiej antropologii, człowieka, mianowicie potrzeby jako element 
podstawowy („Wszak potrzeby są [...] źródłem wszelkiej aktywności —  M. Fritz- 
nand! ! ), siły twórcze i świadomość, możemy podać następującą definicję 
człowieczeństwa:

(D3) Człowieczeństwo =  nieustanne kształtowanie sił twórczych w celu wszech-

10 M. Fritzhand, op. cit., s. 103 i J. Laskowska-Stasiuk, Rozwój jednostki w koncepcjach 
radzieckich teoretyków, ..Studia Filozoficzne” , 1978, nr 8— 9, s. 272.

11 M. Fritzhand, op. cit., s. 103.



244 Ulrich Schrade

3. H U M A N IZ M  A N T R O P O C E N T R Y C Z N Y

Współcześnie odpowiedzi na pytanie, co właściwie wynosi człowieka ponad 
wszystkie inne twory przyrody stara się udzielić specjalny dział filozofii, 
zwany antropologią. Stąd też każdy humanizm, a więc i antropocentryczny, 
wspiera się na jakiejś antropologii filozoficznej. Humanizm antropocentryczny 
nie jest związany z jedną, ściśle określoną antropologią. Może się on 
opierać na bardzo różnych, często wzajemnie zwalczających się, antropologiach. 
Jego podstawą mogą więc być antropologie biologistyczne, psychologistyczne, 
socjologiczne i inne. Tym, co je łączy, jest naturalizm, który definiujemy 
następująco:

(Dl )  Naturalizm =  antropologia filozoficzna wyprowadzająca wszelkie właści
wości i wytwory ducha ludzkiego z ludzkiej natury lub redukująca 
je do tej natury.

Użyte w (Dl )  pojęcie „duch ludzki”  jest pojęciem nieostrym. Stąd 
definicja naturalizmu może prowadzić do sporów, co do świata ducha 
należy, a co nie. Dla naszych dalszych rozważań wystarczy uznanie tezy, 
że świat ludzkich wartości do tego świata należy. A  teza ta, o ile w ogóle 
uznaje się istnienie świata ducha, jest rzadko kwestionowana.

Zgodnie z (D I) naturalistyczny charakter miałyby poglądy na świat ducha 
ludzkiego głoszone np. przez: utylitarystów, Feuerbacha, ewolucjonistów, 
pragmatystów, a w nowych i najnowszych czasach przez Freuda, Fromma 
czy K. Lorenza. Wobec wielości i odmienności antropologii, mogących być 
podstawą humanizmu antropocentrycznego, musimy się tu ograniczyć do 
przedstawienia ich sposobu wyprowadzania ducha z natury ludzkiej do jednego 
przykładu. Przykład ten ma nam przy tym umożliwić zasygnalizowanie 
pewnych przekonań wspólnych wszystkim antropologiom naturalistycznym.

Wybieramy do tego celu pewne tezy antropologii marksistowskiej. A  czy
nimy tak dlatego, że marksizm, według wielu swoich przedstawicieli, 
przezwycięża słabości i uproszczenia biologistycznych, psychologistycznych 
i socjologistycznych antropologii. Jeżeli więc antropologia marksistowska 
w ogóle ma charakter naturalistyczny, to jest daleka od wulgarnomateria- 
listycznych redukcji ducha ludzkiego do natury.

a) Antropologia humanizmu antropocentrycznego

Antropologia marksistowska nie doczekała się, jak dotąd, pełnego 
i przejrzystego wykładu swoich podstawowych tez. Dlatego nasze tezy w tej
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kwestii są z konieczności pewną jej rekonstrukcją, opartą o rozproszone 
w różnych tekstach uwagi na ten temat6.

U podstaw rozważań na temat istoty człowieczeństwa w marksizmie, tak 
jak w innych antropologiach naturalistycznych, leży przeświadczenie, że 
człowiek jest przede wszystkim istotą przyrodniczą i jak pozostałe istoty 
przyrodnicze ma określone potrzeby7. Zbiór potrzeb ludzkich, jak i zwie
rzęcych, dzieli się na dwa rodzaje: potrzeby samej dla siebie aktywności 
naturalnych sił psychofizycznych i potrzeby, których zaspokojenie wymaga 
określonej aktywności tych właśnie sił psychofizycznych. Potrzeby aktywności 
psychofizycznej są więc symetrycznym dopełnieniem potrzeb, wymagających 
dla swego zaspokojenia określonej aktywności psychofizycznej. W ten sposób 
w naturze ukształtowana jest pewna harmonia między tymi dwoma rodzajami 
potrzeb.

Potrzeba aktywności psychofizycznej sama z siebie ujawnia się w postaci 
amorficznych działań, pozbawionych wyraźnie nakreślonego celu i porządku8. 
Dopiero potrzeby wymagające dla swego zaspokajania aktywności psycho
fizycznej nadają naturalnej potrzebie aktywności określony co do porządku 
i celu kierunek działania. Sposób, w jaki dochodzi do przekształcenia 
naturalnej aktywności psychofizycznej w określony porządek środków i celów, 
prowadzi —  według antropologii marksistowskiej —  do podstawowej różnicy 
między człowiekiem a pozostałymi istotami przyrodniczymi. U zwierząt 
instynkt nadaje naturalnej potrzebie aktywności określony co do porządku 
środków i celów kierunek działania, u człowieka natomiast—  ś wiadomość9. 
Konieczność zaspokajania potrzeb prowadzi więc do tego, że człowiek 
świadomie przekształca naturalną aktywność w aktywność twórczą, którą 
definiujemy następująco:

(D2) Aktywność twórcza =  naturalna aktywność psychofizyczna, świadomie 
ukształtowana w porządek środków i celów, prowadząca do wytwarzania 
dóbr służących zaspokajaniu ludzkich potrzeb.

Aktywność twórcza rozpada się z kolei na szereg sił twórczych,  które

6 Podstawowym materiałem do tej rekonstrukcji są rozważania prof. M. Fritzhanda za
warte w III  rozdziale książki; Człowiek, humanizm, moralność, zatytułowanym „»Istota czło
wieka« w ujęciu Marksa” . M. Fritzhand, Człowiek, humanizm, moralność. Warszawa 1966, 
s. 75— 112.

7 Pojęcie „potrzeby” użyte tu i w dalszych rozważaniach wokół humanizmu antropo- 
centrycznego ma znaczenie subiektywne i zostanie dalej dokładnie wyjaśnione.

8 Wniosek taki był też m.in. wynikiem rozważań wokół problemów parapsychologii 
prowadzonych na seminarium prof. B. Wolniewicza na Uniwersytecie Warszawskim w roku 
akademickim 1974/75. ' ' .

9 M. Fritzhand, op. cit., s. 85.
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ujawniają się w działalności produkcyjnej, poznawczej, politycznej, artystycznej 
itp. Marksizm przypisuje szczególną rolę w procesie antropogenezy działalności 
produkcyjnej, czyli pracy.

Szereg antropologii uważa, że proces świadomego przekształcania natural
nych sił psychofizycznych w aktywność twórczą nie jest procesem sponta
nicznym, lecz zawsze wymaga określonego wysiłku psychicznego i fizycznego.
O ile zaspokajanie potrzeb wiąże się przeważnie z doznawaniem przyjemności,
0 tyle tworzeniu najczęściej towarzyszą negatywne przeżycia psychiczne
1 fizyczne, do cierpienia i bólu włącznie. Przez to proces tworzenia wyła
mywałby się z ogólnej harmonii hedonistycznie ukształtowanego świata.

Nie wszystkie antropologie podzielają ten pesymistyczny pogląd. Antro
pologia filozofii marksistowskiej twierdzi na przykład, że twórcza praca 
jest także podstawową potrzebą należącą do „istoty człowieka” 10. Według 
marksizmu istnieje więc pełna harmonia między potrzebami a siłami twórczymi. 
Harmonię tę naruszają dopiero wadliwe stosunki społeczne.

Powyższy opis sposobu zaspokajania potrzeb przez człowieka uderza 
swym jednostronnym poglądem na naturę' ludzką. Chodzi mianowicie o to, 
że nie tylko pomija się w nim, ale wyklucza —  twierdząc, że twórcza praca 
jest podstawową potrzebą człowieka —  możliwość, by człowiek mógł dążyć 
do zaspokajania swoich potrzeb drogą przekształcania naturalnej aktywności 
psychofizycznej w aktywność niszczycielską i siły destrukcji. Stojąc na takim 
stanowisku antropolodzy marksistowscy opowiadają się jednoznacznie po stro
nie naturalizmu, którego fundamentalnym przekonaniem jest teza, że człowiek 
jest z natury istotą skłonną czynić dobro. Ta naturalna skłonność do czynienia 
dobra zostaje, według naturalizmu, naruszona dopiero przez czynniki zewnętrzne 
w stosunku do natury ludzkiej, np. stosunki społeczne. Marksistowski opis 
natury ludzkiej wprawdzie dobrze harmonizuje z jego dalszymi zamysłami 
teoretycznymi i ideologicznymi, ale czy jest on możliwy do pogodzenia 
z szeregiem zjawisk społecznych: to wymagałoby dodatkowych dowodów. 
W  wielce sporną problematykę, której dotyka to zagadnienie, tu wchodzić 
nie będziemy.

Uwzględniając trzy wyżej wymienione elementy charakteryzujące, według 
marksistowskiej antropologii, człowieka, mianowicie potrzeby jako element 
podstawowy(„Wszakpotrzebysą[...]źródłem wszelkiej aktywności —  M. Fritz- 
hand11), siły twórcze i świadomość, możemy podać następującą definicję 
człowieczeństwa:

(D3) Człowieczeństwo =  nieustanne kształtowanie sił twórczych w celu wszech-

10 M.Fritzhand, op. cii., s. 103 i J. Laskowska-Stasiuk, Rozwój jednostki w koncepcjach 
radzieckich teoretyków, „Studia Filozoficzne” , 1978, nr 8— 9, s. 272.

11 M.Fritzhand, op. cit., s. 103.
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stronnego rozwoju i pełnego zaspokajania stale rosnących materialnych 
i duchowych potrzeb ludzkich

Z (D3) wynika, że człowieczeństwo w tego typu humanizmie jest cechą 
stopniowalną i mierzy się ją dwoma parametrami ważonymi: ilością i mocą 
wykształconych sił twórczych oraz zakresem i intensywnością odczuwanych 
potrzeb. Wyższy stopień człowieczeństwa osiąga ten, kto wykształcił w sobie 
więcej sił twórczych i ma szerszy zakres potrzeb. To, że człowieczeństwo 
mierzy się dwoma parametrami, rodzi pewne komplikacje w ustalaniu jego 
stopnia u poszczególnych osób. Powstaje bowiem pytanie, czy istniejąca 
w naturze harmonia między potrzebami aktywności psychofizycznej a potrze
bami wymagającymi dla swego zaspokojenia takiej właśnie aktywności 
zachowana zostaje w miarę rozwoju człowieczeństwa, tj. czy człowiek ma 
zawsze i tylko takie, i tyle potrzeb, ile i jakie jest w stanie wykształcić 
w sobie siły twórcze. Na powyższe pytanie trzeba dać negatywną odpowiedź. 
Zgodnie bowiem z (D3) siły twórcze kształtują się zawsze i tylko pod 
wpływem potrzeb, ale nie wynika z tego, że każda potrzeba wykształca 
niezbędne dla swego zaspokojenia siły twórcze. Wskazanej kolizji między 
siłami twórczymi a potrzebami można uniknąć drogą określonych zabiegów 
definicyjnych. Jeżeli mianowicie tzw. potrzeby wyższego rzędu zdefiniujemy:

(D4) x jest potrzebą y-ka =  y wykształca w sobie siły twórcze zdolne do 
zaspokajania x,

to harmonia ta zostanie zachowana. Potrzeby, które powyższej równoważności 
nie spełniają, uzna się wówczas za zachciankę y-ka. Zgodnie z powyższą 
równoważnością średnia arytmetyczna ważona rozwiniętych sił twórczych i ich 
mocy stawałaby się jedynym parametrem mierzenia stopnia rozwoju czło
wieczeństwa u poszczególnych ludzi.

Bardziej złożony jest problem relacji między siłami twórczymi a tzw. 
potrzebami elementarnymi, gdyż te istnieją niezależnie od tego, czy człowiek 
jest, czy nie jest w stanie wykształcić siły twórcze niezbędne do ich zaspokojenia. 
Ale i tu można uniknąć wszelkich trudności zakładając, że potrzeby elementarne 
na mocy praw natury zawsze uruchamiają siły twórcze niezbędne dla swego 
zaspokojenia. Jeżeli człowieczeństwo przejawia się w zdolności do kształtowania 
sił twórczych i odczuwania potrzeb, to każdy człowiek odczuwa jakieś 
potrzeby i wykształca w sobie jakieś siły twórcze. Można więc postawić 
pytanie: czy człowieczeństwo jest cechą przysługującą zawsze i każdemu 
człowiekowi już z tej racji, że należy on do gatunku ludzkiego, a więc, 
czy jest ono cechą przysługującą człowiekowi niejako z natury, czy też 
człowiek musi tę cechę wykształcić w sobie niezależnie od natury, a nawet 
wbrew niej.
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Odpowiedź na tak postawione pytanie daje poniższa wypowiedź prof. 
Fritzhanda: „Jeżeli człowieczeństwo oznacza „istotę człowieka”  w jej zna
czeniu opisowym, to ludzie nigdy w rzeczywistości go nie tracą lub nie 
odzyskują; »tracą« je lub »odzyskują« tylko w sensie przenośnym, metafo
rycznym, w sensie nasyconym pierwiastkami aksjologicznymi” 12.

Z wypowiedzi tej wynika, że człowieczeństwo przysługuje zawsze 
i każdemu człowiekowi. Jest ono więc naturalną cechą gatunku ludzkiego. 
Z tego wynika twierdzenie, że:

(HP1) Człowieczeństwo jest cechą przysługującą człowiekowi z natury.

Antropologie, upatrujące swoistość człowieka w stosunku do pozostałych 
istot przyrodniczych w naturze ludzkiej lub w cechach z natury wynikających, 
należą do antropologii naturalistycznych. Antropologia marksistowska, zgodnie 
z tezą (HP1), należy więc do naturalistycznych antropologii.

b) Aksjologia humanizmu antropocentrycznego

Aksjologia humanizmu antropocentrycznego wynika bezpośrednio z jego tez 
antropologicznych. Zauważmy najpierw, że konsekwencją formuły (H2) i defi
nicji człowieczeństwa (D2) jest teza, iż:

(HP2) Wartością najwyższą jest nieustanne kształtowanie sił twórczych celem 
wszechstronnego rozwoju i pełnego zaspokajania stale rosnących 
materialnych i duchowych potrzeb ludzkich.

Według antropologii naturalistycznych zaspokajanie potrzeb zawsze eli
minuje ból i cierpienie z życia ludzkiego, a niekiedy jeszcze dostarcza 
przyjemnych doznań fizycznych i psychicznych. Uznając za marksizmem, 
że i kształtowanie sił twórczych jest specyficzni^ ludzką potrzebą, możemy 
tezę (HP2) przeformułować następująco:

(HP3) Najwyższą wartością jest nieustanne zmniejszanie ludzkich cierpień 
i ewentualne rozszerzenie zakresu ludzkich przyjemności.

Humanizm antropocentryczny jest więc silnie zabarwiony hedonizmem13. 
Teza (HP2) implikuje z kolei podstawowe przeświadczenia aksjologiczne

12 M. Fritzhand, op. cit., s. 111.
13 Na hedonistyczne zabarwienie humanizmu antropocentrycznego zwrócił naszą uwagę 

prof. B. Wolniewicz, który zabarwienie to uważa za tak charakterystyczną jego cechę, iż 
akcentuje je w samej nazwie, określając go mianem „humanizmu hedonistyczno-egalitarnego” .
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humanizmu antropocentrycznego. Wynika z niej przede wszystkim, że wartością 
jest tylko to, co zaspokaja jakąś ludzką potrzebę. Wniosek ten potwierdzają 
też liczne wypowiedzi przedstawicieli humanizmu antropocentrycznego, jak 
choćby ta: „Wartością jest przeto jedynie to, co stanowi przedmiot ludzkiej 
potrzeby”  14.

Zasadą aksjologii humanizmu antropocentrycznego jest więc, że:

(HP4) Każda wartość zaspokaja jakąś potrzebę.

Wartości służące zaspokajaniu ludzkich potrzeb należą do wartości 
użytkowych, inaczej, instrumentalnych. Pojęcie wartości użytkowej możemy 
zdefiniować następująco:

(D5) jest wartością użytkową =  W  zaspokaja jakąś potrzebę.

Konsekwencją tezy (HP4) i definicji (D5) jest teza:

(HP5) Każda wartość jest wartością użytkową.

Przyjmując definicyjnie, że:

(D6) Kultura =  ogół wartości,

z tezy (HP5) i definicji (D6) otrzymujemy tezę:

(HP6) Kultura =  ogół wartości użytkowych.

Rozważmy teraz, w jakim sensie człowiek, według humanizmu antro
pocentrycznego, wyrasta ponad inne twory przyrody. Tym, co wyróżnia 
człowieka spośród innych istot przyrodniczych, jest, jak mówiliśmy, świa
domość. Z niej wynikają wszystkie inne, swoiście ludzkie cechy. Samo 
jednak wskazanie na świadomość jako na specyficznie ludzką cechę niczego 
nie przesądza na temat charakteru tej swoistości. Przesądza o tym dopiero 
wskazanie na to, jaki użytek człowiek czyni z posiadania tej cechy. Odpowiedź 
humanizmu antropocentrycznego jest jednoznaczna: dzięki posiadaniu świa
domości człowiek tworzy coraz szerszy zbiór wartości użytkowych, służący

14 M. Michalik, Człowiek i świat wartości, w: Humanizm socjalistyczny, wydanie specjalne 
„Studiów Filozoficznych” z okazji 25-lecia PRL, Warszawa 1969, s. 350. Tak samo definiują 
pojęcie „wartości”  autorzy radzieccy. Np. Wasyl Tugarinow pisze: „[...] wartość — to to, 
czego ludzie potrzebują do zaspokojenia swoich potrzeb i interesów. [...] Ludzie potrzebują 
(cenią) albo tego, co niezbędne, albo tego, co pożyteczne, albo tego, co przyjemne” . 
W. Tugarinow, Teoria wartości w marksizmie, Warszawa 1973, s. 17.
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zaspokajaniu jego potrzeb. Zwierzęta, wprawdzie instynktownie, jednak też 
tworzą lub zdobywają dobra służące zaspokajaniu ich potrzeb. Jeżeli więc 
humanizm antropocentryczny za swoiście ludzką cechę uznaje wytwarzanie 
dóbr użytkowych, to cecha ta występuje także u innych istot przyrodniczych. 
Skoro humanizm antropocentryczny odróżnia człowieka od innych istot 
przyrodniczych, według pewnej wspólnej cechy, to jest oczywiste, że różnice 
te mogą mieć tylko charakter ilościowy, nie zaś jakościowy. W  humanizmie 
antropocentrycznym mamy do czynienia z taką właśnie cechą. Wszelkie 
ludzkie wartości mają charakter użytkowy, a więc taki sam, jaki mają 
określone dobra naturalne dla zwierząt.

O różnicy jakościowej między człowiekiem a zwierzęciem można by 
mówić dopiero wówczas, gdyby człowiek tworzył takie wartości, które 
w świecie przyrody nie występują nawet w stopniu minimalnym. Aksjologia 
humanizmu potrzeb żadnym tworom ludzkim nie przypisuje jednak takiego 
charakteru. Nawet najwyższe wytwory ludzkiego ducha —  religia, moralność, 
sztuka, nauka —  mają wartość o tyle, o ile służą zaspokajaniu ludzkich 
potrzeb.

Tezą humanizmu antropocentrycznego jest więc:

(HP7) Człowiek tylko ilościowo* wyrasta ponad inne istoty przyrodnicze.

By czytelnikowi unaocznić, że teza (HP7) jest logiczną konsekwencją 
podstawowych definicji i tez humanizmu antropocentrycznego, przedstawmy 
przy pomocy diagramów Eulera stosunki zakresowe między zbiorem ludzkich 
potrzeb a zbiorem potrzeb zwierzęcych.

Według humanizmu antropocentrycznego zbiór wartości (W u) równy jest 
zbiorowi ludzkich potrzeb (P;). Potrzeby ludzkie są zawsze bogatsze od potrzeb 
innych tworów przyrody (Pn). Niektórzy autorzy chcieliby w bogactwie 
ludzkich potrzeb widzieć fundamentalną różnicę jakościową między człowiekiem 
a pozostałymi istotami przyrodniczymi. Cóż jednak oznacza bogactwo ludzkich 
potrzeb? Bogactwo potrzeb oznacza tu, że indeks ludzkich potrzeb zawiera 
znacznie szerszą ich listę niż tylko potrzeby naturalne. Odmienność jakościowa 
człowieka od zwierząt polegałaby więc na tym, że ma on pewne swoiście 
ludzkie potrzeby, np. doznań estetycznych, przeżyć religijnych czy zachowań 
moralnych. Przez to właśnie człowiek miałby wykroczyć poza naturę, a więc 
tworzyć nową jakość w świecie przyrody.

Z  tego, że człowiek ma pewne specyficznie ludzkie potrzeby, nie wynika 
jednak, że tworzy on nową jakość w świecie przyrody. Swoistość ludzkich 
potrzeb, a tym samym wartości polega, w ujęciu humanizmu antropocentrycz
nego, na tym, że:

—  wszystkie potrzeby naturalne są ludzkimi potrzebami,
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—  istnieją takie potrzeby, które nie są potrzebami naturalnymi, a są 
potrzebami ludzkimi.

Te dwa warunki spełnia poniższa ilustracja graficzna:

W  powyższej reprezentacji graficznej diagramy są współśrodkowe. Znaczy 
to, że potrzeby ludzkie i potrzeby przyrodnicze tworzą zbiór j akośc i owo  
j ednorodny.  Za jakościowo jednorodne możemy bowiem uznać wszystko 
to, co daje się zmierzyć przy pomocy jednostek tej samej miary. A  w naszym 
przypadku taką miarą jest ilość potrzeb.

4. H U M A N IZ M  AK SJO C E N TR YC ZN Y

Antropologie humanizmu aksjocentrycznego mogą w zasadzie akceptować 
wszystkie tezy opisowe o człowieku formułowane przez antropologię hu
manizmu potrzeb. Nie podzielają tylko tezy o naturalnej dobroci wynikającej 
z natury ludzkiej oraz absolutnego determinizmu leżącego u podstaw jej 
koncepcji wartości. Najistotniejszym jednak brakiem antropologii humanizmu 
potrzeb jest pominięcie cechy rzeczywiście różniącej człowieka od pozostałych 
istot przyrodniczych. Humanizm aksjocentryczny głosi bowiem, że c z ł owieka 
wynosi  ponad przyrodę  to, iż jest j edyną istotą przyrodniczą 
zdo lną do poznania i rea l i zowania wartości ,  wykraczających 
poza j ego  mater ialne i duchowe potrzeby.

Powyższa teza humanizmu wartości implikuje określone przeświadczenia 
aksjologiczne. Zauważmy przede wszystkim, że zgodnie ze sformułowanym 
powyżej twierdzeniem zasadą aksjologii humanizmu wartości jest:

(HW1) Wartości użytkowe nie są swoiście ludzkimi wartościami.

Humanizm aksjocentryczny za wartości uznaje tylko swoiście ludzkie 
wartości, a więc te, które człowiek ' tworzy niezależnie od zewnętrznych
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determinant i potrzeb, a często wbrew nim.15 Wynika stąd, że:

(HW2) Wartościami są tylko wartości nieinstrumentalne.

Wartości nieinstrumentalne tworzone przez człowieka należą do wartości 
autonomicznych, inaczej, samoistnych, bezwzględnych, wartości ducha. Możemy 
je zdefiniować następująco:

(Dl )  W  jest wartością autonomiczną =  W  nigdy nie ma wyłącznie instru
mentalnego charakteru.

Przyjmując definicyjnie, jak w przypadku aksjologii humanizmu antro- 
pocentrycznego, że kultura to ogół wartości, z tezy (HW2) i definicji 
kultury wynika, że:

(D2) Kultura =  ogół wartości autonomicznych.

Poznawanie i realizowanie wartości autonomicznych wynika, według 
humanizmu aksjocentrycznego, wyłącznie z wewnętrznej pobudki, a miano
wicie, z poczucia obowiązku posiadania godności własnej. To zaś, że człowiek 
i tylko on, choć nie każdy, poczucie takiego obowiązku posiada, można 
łatwo dowieść. Stąd:

(D3) Człowieczeństwo =  poznawanie i realizowanie wartości autonomicznych.

Proces poznawania i realizowania wartości autonomicznych nie wynika, 
według humanizmu aksjocentrycznego, z potrzeb czy sił twórczych zawartych 
w naturze ludzkiej. Odwrotnie, najczęściej wymaga on opanowywania, 
ajiiekiedy nawet przezwyciężania naturalnych czy historycznie ukształtowanych 
potrzeb i sił twórczych. Dlatego antropologie humanizmu aksjocentrycznego 
mają zawsze charakter antynaturalistyczny. Człowieczeństwo nie polega na roz
wijaniu, a na opanowaniu natury ludzkiej16. Stosunek człowieczeństwa do 
natury ludzkiej ujmuje teza: •

(HW3) Człowieczeństwo polega na opanowaniu natury ludzkiej.

Jak w humanizmie antropocentrycznym, tak i w humanizmie aksjo- 
centrycznym człowieczeństwo jest cechą stopniowalną. Wyższy stopień czło
wieczeństwa osiąga ten, kto poznaje i w jakiejkolwiek formie realizuje 
szerszy zbiór wartości autonomicznych. Np. ten, kto ceni wiedzę nie dlatego,

15 H. Elzenberg, Marek Aureliusz, Lwów-Warszawa 1922, s. 73.
16 N. Bierdiajew, op. ćit., s. 42.
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że jest lub będzie mu —  czy komukolwiek —  do czegoś przydatna, lecz 
ceni ją dlatego i tylko dlatego, że jest uchwyceniem prawdy.

Konsekwencją zasady (HW2) i definicji (D3) jest teza:

(HW4) Wartością najwyższą jest poznanie i realizowanie wartości autono
micznych.

Rozważmy teraz, w jakim sensie, według humanizmu aksjocentrycznego, 
człowiek różni się od pozostałych istot przyrodniczych. W  tym celu 
przedstawmy, tak jak to uczyniliśmy w przypadku humanizmu antropocen- 
trycznego, aksjologię humanizmu wartości przy pomocy diagramów Eulera. 
Humanizm aksjocentryczny nie neguje, rzecz jasna, istnienia potrzeb i związa
nych z nimi wartości użytkowych, ale rozszerza pojęcie wartości o nową 
jakość, mianowicie o wartości samoistne. Wzajemny stosunek tych dwu zbiorów 
wartości przedstawia się zatem następująco:

Diagramy Eulera nie są tu współśrodkowe, gdyż, jak mówiliśmy, wartość 
=£ wartość użytkowa, a więc zbiór wartości autonomicznych jest niezależny 
od zbioru wartości użytkowych. Część wspólną obu zbiorów stanowią te 
wartości, które są wartościami samoistnymi i użytkowymi zarazem. Cechą 
bowiem wszelkich wartości samoistnych jest to, że mają one zawsze też 
określoną wartość użytkową. Jeżeli wartości, które są elementami iloczynu 
zbioru W u i W a, będą traktowane wyłącznie jako wartości użytkowe, 
wówczas zbiór wartości autonomicznych: W a =  W a—W u. Łatwo sobie wy
obrazić taką sytuację, w której zbiór wartości użytkowych będzie obejmował 
coraz większą część zbioru wartości autonomicznych, aż go w końcu 
całkowicie pochłonie. Wówczas W a — W u =  0, a więc wartości autonomiczne 
znikną z ludzkiej świadomości i z ludzkich działań. Wówczas, według 
humanizmu aksjocentrycznego, człowiek traci  cz ł owieczeństwo i zostaje 
zdegradowany do wartości użytkowej, co jest równoznaczne z powrotem 
człowieka do stanu natury.

Stan społeczny, w którym jedynymi rozumianymi wartościami są wartości 
użytkowe, H. Elzenberg nazywa stanem barbar zyńs twa17.

17 Taką interpretację poglądów Elzenberga zawartych w artykule Nauka i barbarzyństwo 
przedstawił prof. B. Wolniewicz na seminarium prowadzonym na Uniwersytecie Warszawskim 
w roku akademickim 1976/77.
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5. ZN A C ZE N IE  O R ZE C ZN IK A  „W A RTO Ś Ć  N A JW Y ŻS ZA ”
W  NACZELNEJ ZASAD ZIE  H U M A N IZ M U

W tym stadium analizy podział humanizmów przedstawia się więc tak:

Rozważmy teraz znaczenie orzecznika „wartość najwyższa” w naczelnej 
zasadzie humanizmu. Teoretycznie, jak już mówiliśmy, możliwe są dwa 
rozumienia tego orzecznika: wartość najwyższa może być wartością supre- 
malną bądź wartością maksymalną w zbiorze wartości humanistycznego 
poglądu na świat. Zanalizujmy więc, jak rozumie się ten orzecznik w hu
manizmie antropocentrycznym i aksjocentrycznym.

W  humanizmie antropocentrycznym wszelkie wartości służą zaspokajaniu 
jakichś potrzeb. Wartości te są więc jednorodne. Różnią się one tylko 
tym, że służą zaspokajaniu różnych potrzeb i czynią to w różnym stopniu. 
Mając więc dane różne wartości, można je uporządkować w szereg jed
nostkowych hierarchii według stosunków równości, większości i mniejszości. 
Kryterium ich porządkowania jest w każdym przypadku określona potrzeba, 
której zaspokajanie jest tym samym wartością najwyższą.

W  ten sposób utworzymy ciąg liniowo obok siebie stojących równo
rzędnych hierarchii wartości. Wartości stojące na szczycie tych hierarchii 
są ze sobą nieporównywalne, gdyż każda z nich zaspokaja inny rodzaj 
potrzeb. Chcąc uczynić te różne i nieporównywalne wartości porówny
walnymi humanizm antropocentryczny tworzy z kolei określoną hierarchię 
potrzeb. O sposobach jej tworzenia powiemy za chwilę. Dysponując pew
ną skalą potrzeb, dobra dotąd nieporównywalne i liniowo uporządkowane 
zajmą wyższą lub niższą pozycję odpowiednio do tego, gdzie dana potrzeba 
została umieszczona na owej skali. W  ten sposób niejako automatycznie 
otrzymuje się jedną hierarchię wartości, uporządkowaną według jednego 
kryterium, mianowicie, stopnia zaspokajania potrzeb i ich rodzaju. Hie
rarchia ta nie wynika z różnej wartości dóbr, a z różnej wagi potrzeb. 
W  ten sposób humanizm antropocentryczny hierarchię wartośc i  zastę
puje hierarchią potrzeb.

HUMANIZM

ANTROPOCENTRYCZNY AK.SOOCENTRYCZNY
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Jeżeli jednak istnieje jedno uniwersalne kryterium podporządkujące wszel
kie możliwe wartości według stopnia i rodzaju zaspokajania potrzeb, to 
człowiek jako ich nosiciel jest jedną, a zarazem jedyną wartością naj
wyższą, a więc jest wartością supremalną. Wszystkie inne dobra zyskują 
wartość tylko dlatego, że bezpośrednio lub pośrednio służą zaspokajaniu 
ludzkich potrzeb.

Ostatecznie więc naczelna teza humanizmu antropocentrycznego brzmi:

(HP8) W  humanistycznym poglądzie na świat człowiek jest wartością supre
malną.

Z tezy (HP2) i (HP8) wynikają pewne istotne konsekwencje dla obrazu 
świata w humanizmie antropocentrycznym. Jeżeli bowiem nieustanne kształ
towanie ludzkich sił twórczych celem wszechstronnego rozwoju i pełnego 
zaspokajania stale rosnących materialnych i duchowych potrzeb ludzkich 
jest wartością supremalną, to obraz świata w humanistycznym poglądzie 
na świat także powinien służyć temu celowi. Z tego zaś wynika, że obraz 
ten powinien zaspokajać ludzkie potrzeby światopoglądowe. Wyznacznikiem 
obrazu świata w humanizmie antropocentrycznym są więc potrzeby świato
poglądowe, prawda zaś jest w nim wartością instrumentalną. Może oczywiście 
być tak, że wśród ludzkich potrzeb światopoglądowych prawda jest wartością 
naczelną, ale tak być nie musi.

Humanizm aksjocentryczny w opozycji do humanizmu antropocentry
cznego głosi, że świat ludzkich wartości nie jest jednorodny. Obok wartości 
użytkowych, nie będących specyficznie ludzkimi wartościami, człowiek roz
poznaje i realizuje także wartości samoistne. Przez to humanizm aksjo
centryczny przeciwstawia się powszechnym dziś próbom uporządkowania 
całego świata wartości według jednego uniwersalnego kryterium i w jednej 
hierarchii.

Uporządkowanie świata wartości samoistnych w jedną wszechobejmującą 
hierarchię wartości jest znacznie trudniejsze, jeżeli w ogóle możliwe, niż 
uporządkowanie świata wartości użytkowych. Jak w humanizmie antropo
centrycznym potrzeby, tak w humanizmie aksjocentrycznym wartości samo
istne stanowią kryteria hierarchizowania dóbr, dzieł sztuki, czynów ludzkich, 
ustrojów politycznych itp. w szereg liniowo uporządkowanych wartości 
według stosunków większości, mniejszości i równości, np. ludzi według 
prawdomówności, odwagi, honoru; dzieł sztuki według stopnia realizacji 
idei piękna. Takich hierarchii może być wiele, tyle, ile jest wartości samo
istnych, będących podstawą hierarchizowania. Ten etap porządkowania 
wartości jest stosunkowo prosty, przy założeniu, że miara, według której 
tworzymy daną hierarchię, da się jednoznacznie ustalić.
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Jeżeli jednak przystąpimy do tworzenia hierarchii tych różnych hierarchii 
jednostkowych, natychmiast pojawiają się trudności. Nie możemy tu bowiem 
odwołać się, jak to czyni humanizm antropocentryczny, do jakiegokolwiek 
pozaaksjologicznego kryterium hierarchizowania świata wartości samoistnych. 
Takie odwołanie się byłoby równoznaczne ze zinstrumentalizowaniem świata 
tych wartości. Wartości samoistne, właśnie jako samoistne, są od wszelkich 
pozaaksjologicznych kryteriów niezależne, a więc i nierelatywizowalne, 
w szczególności do ludzkich potrzeb, wartości te obowiązują bez względu 
na czyjekolwiek potrzeby, interesy i korzyści. Podporządkowanie świata 
wartości samoistnych ludzkim potrzebom zmieniłoby go w świat wartości 
instrumentalnych, a tym samym byłoby kresem kultury.

Jeżeli więc chcemy utworzyć hierarchię wartości samoistnych, to kry
terium hierarchizowania musimy szukać w samym świecie tych w a r 
tości  i ty lko w nim. Skoro tak, to hierarchia świata wartości samoistnych 
może być ustalona tylko drogą poznania,  a stosunki między wartościami 
są kwestią wiedzy aksjologicznej. Z tego zaś wynika, że świat wartości 
samoistnych tworzy obiektywną hierarchię, istniejącą niezależnie od wszelkich 
kryteriów, a sądy aksjologiczne mają wartość logiczną. Poznanie tej obiek
tywnie istniejącej hierarchii wartości może być prawdziwe lub fałszywe, 
stąd też prawdziwa l̂ub fałszywa może być wiedza o tych hierarchiach,

Istnieją jednak przypadki, kiedy tworzenie hierarchii hierarchii różnych 
wartości nie nasuwą humanizmowi aksjocentrycznemu większych trudności. 
Ma to miejsce wówczas, gdy stosunki między różnymi wartościami wynikają 
wprost z naczelnych założeń i tez humanizmu aksjocentrycznego. Załóżmy, 
że dysponujemy pewną hierarchią jakiejś wartości użytkowej, uporządkowaną 
według stopnia zaspokajania określonej potrzeby oraz hierarchią różnych 
teorii antropologicznych, według stopnia uchwytywania prawdy o człowieku; 
a obok nich istnieją dwie dalsze hierarchie ludzi: według wkładu w tworze
nie wartości użytkowych i według wkładu w tworzenie wartości samoistnych. 
Według humanizmu aksjocentrycznego w powyższym przypadku możliwe 
jest uporządkowanie tych różnych hierarchii w jedną. Porządkowanie to 
odbywać się będzie na podstawie różnych kryteriów wartościujących dro
gą kolejnych eliminacji wartości niższych. W  ten sposób powstanie określona 
hierarchia hierarchii wartości samoistnych. Tworząc z tych czterech hierarchii 
wartości —  hierarchię hierarchii, najpierw za wyższą wartość aniżeli dobro 
użytkowe uznamy teorie antropologiczne, z kolei, za wyższą wartość niż 
człowieka —  twórcę dóbr użytkowych uznamy człowieka jako twórcę kultury. 
Wartościując dalej, wyżej niż człowieka —  twórcą kultury —  postawimy 
samą kulturę, gdyż służba wartościom samoistnym jest jedyną formą realizacji 
człowieczeństwa. Tylko tworząc i realizując wartości kultury człowiek dowodzi 
i potwierdza, według humanizmu aksjocentrycznego, swą przynależność do 
świata wartości samoistnych.
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Istnieje więc hierarchia wartości, i to nie jedna, w której człowiek jest 
wartością najwyższą, i istnieje też taka, i to nie jedna, w której człowiek 
wartością najwyższą nie jest. Na tym polega fundamentalna różnica stanowisk 
między omawianymi rodzajami humanizmów.

Ostatecznie więc naczelna zasada humanizmu aksjocentrycznego brzmi:

(HW5) W  humanistycznym poglądzie na świat człowiek jest wartością maksy
malną.

Przyjmując, że człowiek w humanistycznym poglądzie na świat jest 
wartością maksymalną, humanizm aksjocentryczny unika wskazanej powyżej 
kolizji między prawdą a powinnością zaspokajania ludzkich potrzeb przez 
humanistyczny obraz świata. Jeżeli bowiem tworzenie i realizowanie wartości 
samoistnych jest wartością maksymalną, to wśród tych wartości prawda 
niewątpliwie się znajduje. Tak więc w humanistycznym poglądzie na świat 
zarówno w obrazie świata, jak i w układzie wartości prawda jest wartością 
naczelną. Przyjmując, za prof. B. Wolniewiczem, że „[...] pogląd na świat 
jest naukowy wtedy i tylko wtedy, gdy na jego gruncie prawda jest 
wartośc ią nacze lną” 18, możemy stwierdzić, że w humanizmie aksjo- 
centrycznym humanistyczny pogląd na świat jest tożsamy z naukowym po
glądem na świat.

6. KO NSEKW ENCJE F U N D A M E N TA LN E J  R Ó Ż N IC Y  M IĘ D Z Y  H U M A N IZ M E M  
A N T R O P O C E N T R Y C Z N Y M  I A K SJO C E N TR YC ZN YM

Wskazana powyżej fundamentalna różnica między humanizmem antropo- 
centrycznym i aksjocentrycznym prowadzi do istotnych kontrowersji i wzajem
nego zwalczania się obu tu omawianych rodzajów humanizmu. Trzymając 
się tezy (HP8), według której człowiek, w układzie wartości humanistycznego 
poglądu na świat, jest wartością supremalną, zwolennik humanizmu antropo- 
centrycznego mógłby powiedzieć, że stanowisko dopuszczające istnienie wyż
szych niż człowiek wartości nie jest humanizmem. W  ten sposób z hu
manizmu zostają wyeliminowane wszelkie jego nieantropocentryczne wersje, 
a spory toczą się tylko w obrębie tej jednej wersji. Na takim stanowisku 
staje m.in. prof. J. Kuczyński pisząc:

„Odrzuciliśmy wersje teocentryczne. uznając antropocentryzm za warunek

18 B. Wolniewicz. op. cit.
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konieczny humanizmu. [...] dyskusja w obrębie humanizmu antropocentrycz- 
nego wydaje się dla współczesnej kultury nieporównanie ważniejszą od 
sporów z teocentryzmem —  i jest niewątpliwie bardziej pasjonująca, w istocie 
zaledwie zapoczątkowana” 19.

W  takim trybie chce się jednak uporąć ze sprawą zbyt prosto. Zwolennik 
humanizmu aksjocentrycznego odrzuci wprawdzie tezę, że „[...] dyskusja 
w obrębie humanizmu antropocentrycznego wydaje się dla współczesnej kul
tury nieporównywanie ważniejszą od sporów z teocentryzmem [...]” , ale 
może przyjąć, że antropocentryzm jest warunkiem koniecznym humanizmu, 
jak też i takie sformułowanie zasady humanizmu, jak to zostało dokonane 
w tezie (HP8). Spór przesunie się wówczas na inną płaszczyznę, ale nie 
zostanie zlikwidowany. Będzie mianowicie teraz się toczył nie o sferę wartości, 
lecz o rozumienie pojęcia „człowiek” w naczelnej zasadzie humanizmu.

Humanizm antropocentryczny uznaje człowieka za wartość supremalną 
już ze względu na jego przynależność do gatunku homo sapiens. Człowiek 
uzyskuje rangę wartości najwyższej dzięki swym naturalnym potrzebom 
i potencjalnym zdolnościom twórczym. Już więc z natury człowiek jest 
wartością supremalną.

Humanizm aksjocentryczny może także uznać człowieka za wartość supre
malną w zbiorze wartości humanistycznego poglądu na świat, ale nie z racji 
jego przynależności do gatunku homo sapiens. Nie czynią go też taką 
wartością jego naturalne czy społecznie wykształcone potrzeby i zdolności 
twórcze. Po to, by stać się wartością supremalną, człowiek musi w sobie 
tworzyć świat wartości samoistnych i je realizować. I tylko ten, kto taki 
świat wartości posiada lub stara się go zbudować, zyskuje, według hu
manizmu aksjocentrycznego, godne miano —  człowiek. Jeżeli więc humanizm 
aksjocentryczny głosi, że człowiek jest wartością supremalną, to uznaje, 
że tworzenie i realizowanie wartości samoistnych jest nieodłączną cechą 
bycia człowiekiem. Kto tej cechy nie posiada, na miano człowieka ani 
na rangę wartości najwyższej, jakkolwiek rozumianej, nie zasługuje.

Humanizm aksjocentryczny mógłby z kolei zarzucić humanizmowi antropo- 
centrycznemu, że ten nie jest w stanie dostatecznie przekonywająco uzasadnić 
samoistnej wartości człowieka. Samoistna wartość człowieka polega na tym, 
że, jak to kiedyś określił Kant, człowiek nie jest wyłącznie wartością 
użytkową. Rzadko się  ̂ zdarza, aby jednostka sama siebie traktowała 
wyłącznie jako wartość użytkową. Również grupa społeczna połączona 
wspólną ideą nie będzie siebie traktowała wyłącznie instrumentalnie. Dlaczego 
jednak jednostka (lub grupa) miałaby uznać za wartość samoistną, i to

19 A. Kuczyńska, J. Kuczyński, op. cii., s. 121, 140 i n.
20 H. Elzenberg, O nowe średniowiecze, s. 1121— 1122.
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na dodatek jeszcze za wartość supremalną, inne jednostki lub członków 
innych grup, a grupa —  jednostki ją tworzące; to w każdym razie wymagałoby 
dodatkowego uzasadnienia. Bez niego uznanie człowieka za wartość samoistną 
ma charakter czczej deklaracji.

Humanizm aksjocentryczny jest w tym względzie absolutnie niedeklara- 
tywny. Uznaje on, że człowiek dzięki kulturze jest jedyną istotą przy
rodniczą, zdolną przeciwstawić się wszelkim próbom uczynienia go wartością 
użytkową. Dlatego też uznanie człowieka za wartość samoistną jest od 
poznania i realizowania wartości kultury nieodłączne. Tylko bowiem ten 
człowiek zdolny jest przeciwstawić się wszelkim próbom uczynienia go 
wartością użytkową, który wszystko, łącznie ze swym życiem, podporządkował 
światu wartości autonomicznych. Nie można zinstrumentalizować człowieka, 
który wygody, przyjemności, a nawet życie gotów jest oddać w obronie 
prawdy, dobra czy piękna. Kto zaś wyżej od tych wartości stawia zaspokajanie 
własnych potrzeb, swoje przyjemności i wygody, ten łatwo się stanie na
rzędziem w rękach innych ludzi i własnych potrzeb. Godząc więc w świat 
wartości samoistnych niszczy się tym samym samoistną wartość człowieka, 
czy się tego chce, czy nie.

Uznając kulturę za wyższą niż człowiek wartość, humanizm aksjocentry
czny broni człowieczeństwa w człowieku, a tym samym jego samoistnej 
wartości i godności.

W  ostateczności humanizm aksjocentryczny twierdzi, że to, czy człowiek 
jest, czy nie jest wartością maksymalną, nie jest i być nie może zagwaranto
wane ani przez ontologiczną hierarchię bytów, ani przez ustrój społeczno- 
-polityczny, ani też przez jakąkolwiek ideologię, a zależy tylko i wyłącznie 
od samego człowieka. Człowiek czynem musi dowieść swej samoistnej war
tości, poświęcając wartości użytkowe na rzecz wartości autonomicznych, 
np. bronić prawdy nie tylko rezygnując z przyjemności, ale nawet musi 
być gotów oddać za nią życie. Kto tego nie robi lub zrobić nie jest 
w stanie, wartością samoistną po prostu nie jest, choć jest człowiekiem 
w sensie biologicznym i w sensie humanizmu antropocentrycznego.

7. O D M IA N Y  H U M A N IZ M U  A N TR O PO C E N TR YC ZN E G O  I AK SJO C E NTR YCZNE G O

Humanizm antropocentryczny i aksjocentryczny rozpadają się na dwie 
odmiany.

Kryterium podziału humanizmu antropocentrycznego wiąże się z rodzajem 
potrzeb, których zaspokajanie jest wartością supremalną. By tego podziału 
dokonać, musimy nieco bliżej wyjaśnić centralne dla humanizmu antropo
centrycznego pojęcie „potrzeby” . Nie będziemy tu próbowali podać definicji
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tego pojęcia. Zadowolimy się takim zacieśnieniem jego zakresu, które dla 
naszych celów będzie wystarczające.

Potrzeby można rozumieć dwojako: subiektywnie lub obiektywnie i zde
finiować odpowiednio:

—  Potrzeba jest kategorią subiektywną względem x-a =  x nosi 
związane z nią kryterium prawdy sam w sobie.

—  Potrzeba jest kategorią obi ektywną względem x-a =  kryterium 
prawdy z nią związane jest od x-a niezależne.

Na ogół antropologie dążą do nadania używanemu przez siebie pojęciu 
„potrzeba” charakteru obiektywnego. Zbiór obiektywnych potrzeb ma bo
wiem nie tylko niepodważalną wartość poznawczą, ale i niezbywalne roszcze
nia do takiego urządzenia świata, które gwarantowałoby ich zaspokojenie. 
Indeks obiektywnych potrzeb może być ustalony tylko drogą badań nau
kowych. Nauki (medycyna, fizjologia, biologia i inne) są na ogół zgodne 
co ao tego, jakie potrzeby należą do potrzeb elementarnych, tj. tych, 
których niezaspokojenie grozi biologiczną zagładą osobnika lub gatunku 
ludzkiego. Bardziej skomplikowany jest problem potrzeb nieelementarnych 
zw. potrzebami wyższego rzędu, które to są właśnie głównym przedmiotem 
zainteresowań antropologii, filozoficznej. Wprawdzie antropologie filozoficzne 
starają się nadać wymienionym potrzebom walor obiektywny przez wskazy
wanie na ich naukowy charakter, ale nigdy tej nauki dokładnie nie określają. 
Tymczasem indeksy potrzeb wyższego rzędu podawane przez różne antropo
logie znacznie się od siebie różnią, a brak jest efektywnych metod rozstrzy
gania sporów o potrzeby. Jak bowiem rozstrzygnąć spór o to, czy osoba 
x ma potrzebę „zakorzenienia się” , czy jej nie ma? Fromm np. twierdzi, 
że każdy człowiek ją ma, natomiast sam x twierdzi, że jej nie ma. Jedynym 
sposobem rozstrzygnięcia sporu w tej sytuacji może być albo zdanie się 
na oświadczenie x-a, albo na opinię Fromma, albo na kogoś trzeciego. 
W  każdym przypadku uznanie lub odrzucenie istnienia potrzeby „zako
rzenienia się” ma więc charakter subiektywny.

W  takim też charakterze używaliśmy pojęcia „potrzeba” w dotychczaso
wych i używać będziemy w dalszych naszych rozważaniach.

Przy subiektywnym rozumieniu potrzeb, x-em niosącym kryterium prawdy 
w sobie może być jednostka ludzka lub grupa społeczna. Jeżeli będzie 
to jednostka ludzka, wówczas potrzebą dla niej będzie wszystko to, co 
spełnia równoważność:

y jest potrzebą x-a =  x odczuwa y jako potrzebę



Jeżeli owym x-em będzie grupa społeczna, to równoważność ta przyjmie 
postać:

y jest potrzebą x-a =  człowiek zbiorowy uznaje y za potrzebę x-a

W obiektywne rozumienie „potrzeby” nie będziemy wnikać, gdyż nie 
jest to niezbędne dla naszych dalszych rozważań.

Klasyfikacja potrzeb przedstawia się więc następująco:

sub i ektywls tyczne oblektywlstyczne

tndywLdualfLstyczn^\^ indywlduaU,s t y c z n ^ ^ ^

kolektywistyczne kolektywistyczne

Mając tak dokonaną klasyfikację pojęcia „potrzeba” , możemy dokonać 
dalszego podziału w obrębie humanizmu antropocentrycznego. Te jego od
miany, które na czele hierarchii wartości postawią potrzeby jednostki, naz
wiemy indywidualistycznymi; te natomiast, które uznają, że dobro wielu 
jest wyższą wartością niż dobro jednostki i dlatego można poświęcić to 
drugie —  pierwszemu, nazwiemy kolektywistycznymi.

Tak więc humanizm antropocentryczny dzieli się na:
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HUMANIZM ANTROPOCENTRYCZNY

in dy wl duo l taty czny ko l ekt ywlsty czny

Indywidualistyczny humanizm antropocentryczny głosi, że:

(IH P I) Wartością supremalną jest rozwijanie i zaspokajanie materialnych 
i duchowych potrzeb jednostki ludzkiej.

Wobec tego, że dla każdego człowieka zaspokajanie jego własnych potrzeb 
jest najważniejsze, indywidualistyczny humanizm antropocentryczny dopro
wadzony do ostatecznych konsekwencji logicznych głosiłby:

(IHP2) Dla. każdego człowieka wartością supremalną jest on sam (ego- 
' centryzm).



262 Ulrich Schrade

Kolektywistyczny humanizm antropocentryczny zaś twierdziłby, że:

(KHP1) Wartością supremalną jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb grupy 
społecznej.

W  wersji skrajnej kolektywistyczny humanizm antropocentryczny pod
porządkowywałby całkowicie potrzeby jednostki potrzebom zbiorowości i ne
gowałby przez to jakąkolwiek samoistną wartość jednostki. Głosiłby wówczas 
tezę, że:

(KHP2) Wartością supremalną jest całkowite poświęcenie jednostki pot
rzebom kolektywu (socjocentryzm).

Między tymi dwiema odmianami humanizmu antropocentrycznego można 
skonstruować jeszcze różne formy pośrednie, dążące do przezwyciężenia obu 
skrajności. Jedną z nich jest filozofia marksistowska, która głosi, że:

(M H P) Wartością supremalną dla człowieka jest uspołeczniona jednostka.

Humanizm aksjocentryczny rozpadałby się z kolei także na dwie odmiany. 
Kryterium podziału przebiegałoby tu w zależności od odpowiedzi na py
tanie: czy człowiek bez wiary w istnienie istoty wyższej i świętszej niż 
on sam zdolny jest prawdziwie poznać i podjąć obowiązek realizowania 
wartości samoistnych, czy nie? ,

Jedni spośród przedstawicieli humanizmu aksjocentrycznego odpowiadają, 
że człowiek —  i to jest jego cechą swoistą wśród tworów przyrody —  jest 
zdolny sam z siebie prawdziwie poznać i realizować wartości samoistne.20 
Drudzy twierdzą, że nie jest on sam z siebie zdolny do podjęcia tego 
obowiązku, a zdolność tę zawdzięcza łasce bożej. Tylko więc dzięki wierze 
w istotę świętszą niż on sam, którą zwykło się nazywać Bogiem,człowiek 
poznaje i podejmuje obowiązek realizowania wartości samoistnych.21 Jeżeli 
tę pierwszą wersję humanizmu aksjocentrycznego nazwiemy, za Elzenbergiem, 
stoicką, a właściwiej, typu stoickiego, gdyż stoicyzm jest tu reprezentantem 
pewnej klasy stanowisk; tę drugą —  chrześcijańską, to humanizm aksjo
centryczny możemy podzielić na dwie odmiany:

HUMANIZM AKS30CENTRYCZNY

CHRZEŚCIJAŃSKI TYPU S TO IC K IEG O

20 H. Elzenberg, O nowe średniowiecze, s. 1121— 1122.
21 N. Bierdiajew, op. cit., s. 70.
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Aksjocentryczny humanizm chrześcijański głosiłby zatem, że:

(C H H W ł) Wartością maksymalną jest człowiek jako nosiciel wiary.

Aksjocentryczny humanizm typu stoickiego zaś twierdziłby, że:

(SHW1) Wartością maksymalną jest człowiek jako nosiciel kultury.

Tezy (CHHW1) i (SHW1) są jeszcze zbyt ogólnikowe. Nie mówią bo
wiem, czy tylko człowiek jako aktualny czy też jako potencjalny nosiciel 
wiary lub kultury jest wartością maksymalną. Rozróżnienie wartości aktu
alnych i potencjalnych opieramy na znanym w filozofii podziale bytów 
rzeczywistych na aktualne i potencjalne i definiujemy następująco:

Człowiek jest wartością maksymalną w sensie aktualnym =  człowiek 
poznaje  i real i zuje wartości wiary lub kultury.

Człowiek jest wartością maksymalną w sensie potencjalnym =  człowiek 
jest istotą zdo lną do poznania i realizowania wartości wiary lub kultury.

Na podstawie tego rozróżnienia obie odmiany humanizmu aksjocentrycz- 
nego mogą być rozumiane wąsko (elitarnie) lub szeroko (egalitarnie).

Przy wąskim rozumieniu, tylko człowiek jako aktualny nosiciel wiary 
lub kultury jest wartością maksymalną; przy szerokim, jest nią też człowiek 
jako potencjalny nosiciel wiary lub kultury.

Przy wąskim rozumieniu humanizmu aksjocentrycznego tezy (CHHW1) 
i (SHW1) brzmią:

(CHHW2) Wartością maksymalną jest człowiek jako aktualny nosiciel wiary. 

(SHW2) Wartością maksymalną jest człowiek jako aktualny nosiciel kultury.

Powyższe określenia humanizmu aksjocentrycznego mogłyby się spotkać 
z zarzutem, że są niehumanistyczne, gdyż nie uznają za wartość maksymalną 
ludzi bez wiary lub kultury. Na taki zarzut nie są narażone obie odmiany 
humanizmu aksjocentrycznego w szerokim rozumieniu. Uznają one bowiem 
za wartość maksymalną nie tylko ludzi wierzących lub poznających i rea
lizujących wartości kultury, a uznają człowieka za taką wartość, już z tego 
względu, że w nim i tylko w nim tkwi możność realizowania owych 
wartości.

Zgodnie z powyższym, tezy humanizmu aksjocentrycznego w szerokim 
rozumieniu ulegną pewnej modyfikacji i będą brzmiały:
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(CHHW3) Wartością maksymalną jest człowiek jako aktualny lub poten
cjalny nosiciel wiary.

(SHW3) Wartością maksymalną jest człowiek jako aktualny lub potencjalny 
nosiciel kultury.

W  stosunku do tak sformułowanych tez humanizmu aksjocentrycznego 
można jeszcze postawić dalsze pytanie. Przede wszystkim zaś to, czy każdy 
człowiek ma potencjalną możliwość poznania i realizowania wartości wiary 
lub kultury, czy też istnieją ludzie całkowicie tej możności pozbawieni? 
Ze względu na ramy naszego artykułu bliżej tego problemu rozważać nie 
będziemy.

*

Z  powyższych odmian humanizmów wynikają określone postulaty prak
tyczne odnośnie do warunków koniecznych i najbardziej sprzyjających 
realizacji człowieczeństwa w człowieku. Jest bowiem oczywiste, że w wa
runkach niedostatku dóbr materialnych i duchowych nie można realizować 
człowieczeństwa rozumianego jako maksymalne zaspokajanie potrzeb ludz
kich. Tak samo trudno realizować człowieczeństwo rozumiane jako realizo
wanie wartości samoistnych tam, gdzie realizacja taka graniczy z ryzykiem 
utraty życia, choć, według humanizmu aksjocentrycznego, i w takich wa
runkach, a nawet szczególnie w takich, człowiek ma obowiązek dowodzić 
swego człowieczeństwa.

Dlatego też wszystkie odmiany humanizmu postulują takie urządzenie 
społeczeństwa, w którym człowieczeństwo, w ich rozumieniu, znajdzie naj
lepsze warunki rozwoju. '

Humanizm antropocentryczny twierdziłby odpowiednio:

indywidualistyczny —  człowieczeństwo najpełniej rozwija się w warun
kach wolności jednostki, jaką realizuje liberalizm,

kolektywistyczny —  człowieczeństwo najpełniej rozwija się w warunkach 
supremacji kolektywu (szczególnie nad jednostką), jaką realizuje komunizm.

Humanizm aksjocentryczny twierdziłby zaś odpowiednio:

typu stoickiego —  człowieczeństwo najlepiej realizuje system społeczny, 
w którym wartości autonomiczne są podstawą organizacji życia społecznego.
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W  artykule O nowe średniowiecze H. Elzenberg bliżej tego systemu społecz
nego nie charakteryzuje.

chrześcijański —  człowieczeństwo najpełniej się realizuje w systemie, w któ
rym ludzie dobrowolnie podporządkowują się wspólnocie religijnej. M. Bier
diajew nazywa taki system społeczny teonomią.

Sumarycznie wyniki naszych ustaleń ujmuje schemat zbiorczy (s. 265).

Ulrich Schrade

ZW EI BEGRIFFE DES H U M AN ISM U S 

Zusam m enfassung

Der vorliegende Artikel versucht eine Klasifikation der verschiedenen Bedeutungen 
des Begriffs „Humanismus” durchzuführen. Dabei werden, auf jeder Teilungsstufe, genau 
die Kriterien angegeben nach denen der Humanismus in verschiedene Arten und Abarten 
eingeteilt wird. Zu erst wird, die für alle Arten des Humanismus gemeinsamme, Grundformel 
festgelegt nach der das Menschliche der allerhöchste Wert ist. Der Begriff „das Menschliche” 
hat aber in der philosophischen Literatur zwei verschiedene Bedeutungen. In den naturalistischen 
Anthropologien wird das Menschliche in der Eigenartigkeit der menschlichen Bedürfnisse 
und schöpferischen Kräfte erblickt; in den antinaturalistischen wiederum, in seiner Fähigkeit 
an sich seinde Werte zu erkennen und zu realisieren. Die erste Humanismusart wird ant- 
hropozentristische, die zweite axiozentristische genannt.
Diese beiden Humanismusarten verstehen auch verschieden den Begriff „der allerhöchste 
Wert” . Im anthropozentristischem Humanismus wird der Mensch als der einzige allerhöchste 
Wert anerkannt, also er ist hier der supremale Wert. Im axiozentristischem Humanismus 
ist der Mensch zwar der allerhöchste Wert, aber es gibt mehrere allerhöchste Werte, so 
dass der Mensch nur einer von ihnen, nicht aber der einzige, ist.

Im anthropozentristischen Humanismus kann man nun fragen, Befriedigung wessen Bedürf
nisse, des Einzelnen oder der Gruppe der supremale Wert ist. Diejenigen, die die Befriedigung 
der Bedürfnisse des Einzelnen bevorziehen, gehören zu dem anthropozentristisch-individualis- 
tischen Humanismus, die, die die gruppen Bedürfnisse preferieren, gehören zum anthropo- 
zentristisch-kolektivistischen Humanismus.

Der axiozentristische Humanismus teilt sich in zwei Abarten abhängig von der Antwort 
auf die Frage; ist der Mensch von sich aus im Stande, die an sich seienden Werte 
wahr zu erkennen und zu realisieren, oder ob er dazu an ein übermenschliches Wesen 
glauben muss. Die Strömung innerhalb des axiozentristischen Humanismus, die den ersten 
teil der obigen Alternative bejaht, bildet seine stoizistische Abart, diejenigen, die den zweiten 
Teil der Alternative für wahr halten, bilden seine christliche Abart.


