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M aria Woźniak

TEORIA PRACY U STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Uprawiana przez Brzozowskiego krytyka kultury jest konsekwencją jego 
założeń filozoficznych, demaskowanie wszelkich złudzeń świadomości roman
tycznej1 okazuje się demaskowaniem fałszywego stosunku człowieka względem 
pracy.

Wszystkim filozoficznym przedsięwzięciom Brzozowskiego patrónowało 
poszukiwanie jedności dwu rozdzielanych w świadomości romantycznej sfer: 
myśli i bytu, kultury i życia, nie poprzez zmieszanie, ich integrację, lecz odkrycie 
wspólnego tym sferom korzenia, źródłowej podstawy jednej i drugiej. Tą zaś 
podstawą źródłową jest czyn, twórczość, praca. Jedynie w akcie pracy możliwe 
jest nadanie wartościom względnym, rzeczywistości kultury ludzkiej, znaczenia 
uniwersalnego, absolutnego, bytowego.

Dotychczasowe interpretacje2 filozofii Brzozowskiego idą w dwu odmien
nych kierunkach -  praca jest pojmowana bądź jako wytwórczość o charakterze 
materialnym, bądź jako proces o charakterze duchowym. Wydaje się, że 
Brzozowski sytuuje ją powyżej alternatywy materii i ducha. Charakterystyczne 
dla niego jest takie postawienie sprawy, wedle którego myśl służy „pracy 
mięśniowej” , ta ostatnia zaś jest narzędziem, pozwalającym odróżnić prawdę 
myśli od fałszu, jej realność od fikcji. Unikając skrajności preferujących bądź 
pracę mięśni, bądź pracę rozumu, Brzozowski cały swój wysiłek wkłada w to, by 
je zjednoczyć w jakimś jednym działaniu, które przybiera u niego formę ruchu, 
zmiany, wysiłku woli. Czyżby ów wysiłek woli, wytężenie, twórczość można było 
głównie obdarzyć czystą fizycznością, nazywając Brzozowskiego piewcą pracy

1 Świadomość romantyczna oznacza tutaj określoną postawę wobec życia, nie odnosi się do 
romantyzmu historycznego.

2 Zob. A. Mencwel, Stanisław Brzozowski. Kształtowanie m yśli krytycznej, Warszawa 1976; E. 
Sowa, Pojęcie pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego, Kraków 1976; B. Suchodolski, Stanisław  
Brzozowski. Rozwój ideologii, Warszawa 1933; P. Trzebuchowski, Filozofia pracy Stanisława 
Brzozowskiego, Warszawa 1971; W okół m yśli Stanisława Brzozowskiego. Praca zbiorowa pod red. A. 
Walickiego i R. Zimanda, Kraków 1974.
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produkcyjnej? Brzozowski nigdy i nigdzie nie napisał, jakoby mogła istnieć 
autonomicznie, niezależnie jedna od drugiej działalność. Jeśli fałszem świadomo
ści romantycznej jest przekonanie o istnieniu niezależnej od pracy myśli, to 
równie błędne byłoby twierdzenie, iż praca fizyczna obejdzie się bez myśli, jako 
swej „formy”, „planu” i „celu” . Pracę pojmuje Brzozowski jako proces 
określony materialnie i duchowo, ale który jest zasadniczo nową, sytuującą się 
poza tą dychotomią jakością.

1. FORMALNY CHARAKTER PRACY

Już w najwcześniejszych artykułach, Filozofia czynu i Filozofia czystego 
doświadczenia, pochodzących z 1903 r., Brzozowski przedstawia nam pewne 
elementy swojego światopoglądu, które odtąd będzie konsekwentnie opracowy
wał, uzupełniał i poszerzał. Do takich wątków stanowiących odtąd niezmiennie
o charakterze jego filozofii należą:

1) teza o czynie -  zasadzie bytu (czyn utożsamiany jest wręcz z bytem),
2) teza o czynie -  relacji łączącej element ludzki i pozaludzki,
3) teza o czynnym charakterze myśli.
Czym jest rzeczywistość -  oto pytanie, które postawił sobie Brzozowski na 

wstępie. Kontekst, który pozwala mu odpowiedzieć na owo pytanie stanowi dlań 
wówczas empiriokrytycyzm w wydaniu Avenariusa. Avenarius, przeprowadza
jąc skrajną relatywizację poznania do biologii, uzależniając poznanie od układu 
nerwowego, powiada Brzozowski, jest przedstawicielem współczesnego kryzysu 
wartości. Dostrzegając niebezpieczeństwo relatywizmu, od którego „do bez
względnego nihilizmu krok tylko”, momentami wydaje się być Brzozowski 
urzeczony tezami empiriokrytyków. Dlatego też szuka w relatywiźmie Avenariu
sa jakiejś „przedmiotowej” i ogólnie obowiązującej podstawy wartości. Wyko
rzystując jego teorię do przedstawienia kryzysu wartości powstałego we 
współczesnej świadomości, Brzozowski próbuje znaleźć drogę przezwyciężenia 
tego kryzysu. W myśl zatem założeń empiriokrytyków, powiada, rzeczywistość 
nie jest zbiorem niezmiennych przedmiotów ogólnych (idealnych bądź material
nych). Pojęcia takie, jak piękno, dobro, sztuka, religia, filozofia, to formy 
wypełnione każdorazowo różną treścią. Tylko owe formy, jako „okna”, przez 
które człowiek ogląda świat, pewne „konstelacje” w określony sposób grupujące 
wyobrażenia, dążenia, uczucia, lub pytania, z jakimi człowiek zwraca się do 
świata, są czymś stałym -  ich jedność jest ciągłością procesu dziejowego. Świat 
staje się czymś określonym jedynie w wyniku naszej postawy, jaką zajmujemy 
względem świata, nieokreślonego x. A zatem różnorodność i istnienie czegoś 
określonego jest zależne od naszego czynnego dążenia. Miejsce określonego 
bytu, który należy poznawać, zaczyna zajmować byt stający się, niegotowy,
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pojęty jako proces wyłaniania się raczej, niż istnienie; „Gdy więc szukać 
będziemy ostatecznej rzeczywistości znajdziemy ją w tym, co w nas zajmuje 
pewne stanowisko, nadaje wartość, co stanowi centralny punkt, z którego 
rozchodzą się promienie czyniące rzeczywistym to, na co padną”3. Istoty świata 
ludzkiego nie określa zatem ani zbiór przedmiotów konkretnych, materialnych, 
stanowiących wyraz zmiennych historycznie treści, ani zbiór przedmiotów 
pojęciowych, nacechowanych każdorazowo wypełnieniem ich zmienną treścią, 
lecz to, co jest w każdym przedmiocie formą, podstawą jego jedności i trwałości
-  nasze czynne stanowisko wobec tych treści, wytwarzanie wartości. Temu 
stanowisku Brzozowski pozostanie wierny do końca, coraz mocniej akcentując 
tezę o procesualnym charakterze bytu, o bycie stającym się, w którym to, co 
gotowe (świat stworzonej przez człowieka kultury i to co jest celem działania
-  nowe treści kultury) niknie, schodzi na drugi plan wobec tego, co jest samą 
zmianą, samym procesem tworzenia. Nasze czynne stanowisko wobec świata
-  to problem zajmujący w filozofii Brzozowskiego naczelne miejsce, pozos
tawiając to wszystko, co jest rezultatem czynu, tj. przedmiotowy korelat 
działania -  na uboczu.

Rozważania Brzozowskiego dotyczące zagadnienia istoty rzeczywistości idą 
w parze z rozważaniami teoriopoznawczymi. Dotychczasowe pojmowanie teorii 
poznania, jako nauki o poznawaniu świata w wyniku refleksji teoretycznej, 
przestaje mieć dla niego jakikolwiek sens. Już w 1903 roku teorię poznania 
zaczyna zastępować w jego myśli teoria działania, stwarzania świata. To, co 
stanowi istotę rzeczywistości -  czyn, tworzenie wartości, jest jednocześnie 
poznaniem świata. Brzozowski, demaskując powstały w historii konflikt między 
teorią i praktyką, poznaniem i działaniem, próbuje przedstawiać nam możliwość 
syntetycznej jedności obu. Właśnie ku rozumieniu syntetycznej ich jedności 
filozofia Brzozowskiego ciągle zmierzała (nie mogąc się całkowicie w swoich 
pierwszych pracach z 1903 r. wyzwolić od pozostawania w tradycyjnym 
schemacie konfliktu). Świadczy o tym przeciwstawienie sobie nauki i filozofii. 
Zadaniem nauki jest obiektywne poznawanie świata takim, jakim on jest (kilka 
lat później naukę określi autor już inaczej -  jako stwarzanie-przypisując jej rolę 
„przedniej straży technicznej ludzkości”), zadaniem zaś filozofii -  stwarzanie 
świata wartości; „Chcą oni współcześni filozofowie w c i ą ż  r o z s t r z y g a ć  
n a  d r o g a c h  p o z n a n i a  t o ,  co  j e d y n i e  n a  d r o d z e  ż y c i a  
r o z w i ą z a n e  b y ć  m o ż e .  F i l o z o f i a  n i e  j e s t  p o s t a c i ą  p o 
z n a n i a ,  j e s t  c z y m ś  g ł ę b s z y m  o w i e l e ,  j e s t  f o r m ą  ż y c i a  
f o r m ą  s t a j ą c e g o  s i ę  c z y n u ” 4.

Podejmując krytykę naukowego, obiektywnego stosunku do rzeczywistości, 
Brzozowski wzoruje się na swoim drugim, obok Avenariusa, mistrzu młodości,

3 S. Brzozowski, Idee, Lwów 1910, s. 56.
4 Ibidem, s. 65.
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Nietzschem. „Zmysł historyczny” -  zdaniem Brzozowskiego -  wiąże się 
z bezinteresownym poznaniem, umiejętnością przyjmowaia najróżniejszych, 
wykluczających się wzajemnie treści, powoduje degradację, amorfizm woli 
i indywidualności, powszechny relatywizm wartości i nihilizm. Wbrew relatywis
tycznej koncepcji poznania Nietzschego, uznającego istnienie prawdy, tylko 
w formie złudzeń użytecznych gatunkowi ludzkiemu, Brzozowski zakłada 
istnienie jakiejś prawdy absolutnej. Ostateczne wnioski do których doszli
-  Nietzsche i Avenarius, definiujący kulturę jako twór wyłącznie ludzki, 
zrelatywizowany zawsze do określonej postawy jednostki, bądź jej potrzeby 
i pozbawiony jakiegokolwiek absolutnego, ponadindywidualnego sensu -  są 
niewystarczające. Musi zatem istnieć jakaś podstawa pozwalająca odróżnić 
prawdę od błędu, rzeczywistość od fałszu. Właśnie przeciwstawienie filozofii 
nauce jest próbą wyrwania filozofii z kręgu ideologii złudzeń. Tylko to, co 
posiada charakter subiektywny, co jest związane z przeżywaniem (jak na terenie 
filozofii) umożliwia osiąganie, stwarzanie prawdy. Jedynie filozof może uczynić 
stawanie się świata swoim czynem -  „każdy systemat filozofii był właściwie 
s y s t e m a t e m  w a r t o ś c i ,  systematem celów, jaki dany filozof ludzkości 
stawiał lub narzucał. Świat nie przedstawia dla nas znaczenia, dopóki go weń nie 
włożymy” 5. Filozofia, dalej pisze, jest „formą życia”, „formą stającego się 
czynu” . I jeszcze jeden ważny aspekt filozofii; jest ona „uświadomieniem 
procesów bytowych poprzez nas i w nas się stających” . W takim postawieniu 
sprawy istotnym dla Brzozowskiego staje się, paradoksalnie, bytowy, on- 
tologiczny charakter filozofii i świadomej myśli. Jakaś postać myśli, innymi 
słowy, nabiera jako forma życia, forma czynu „rzeczywistego” wymiaru. Gdy 
pewne „siły życiowe” wydobywają z siebie idee, a te stają się następnie środkiem 
przeobrażania tych sił, wówczas idee posiadają charakter bytowy6 -  mówi 
Brzozowski. Wzbogacane i ciągle modyfikowane przez Brzozowskiego w dal
szych pracach pojęcie działania, zawsze będzie w sobie, niejako organicznie, 
zawierać element pojęciowy, myślowy.

Do tezy określającej byt przez czyn, a czyn przez wytwarzanie wartości 
dołącza Brzozowski tezę o tym, jakie są podstawy przyznawania miana bytu 
pewnym zjawiskom, a zatem pytanie o kryterium prawdy i błędu, złudzenia 
i rzeczywistości. Kryterium takiego nie można znaleźć na „drodze poznania” , 
a tylko na „drodze życia” , z którą związany jest czyn stwarzający wartość. Droga 
życia daje dopiero możliwość prawdziwego poznania, łączącego w sobie element 
poznawania z elementem przeżycia (rozumianego jako kreacja świata). W ten 
sposób teoria poznania staje się częścią teorii działania, stając się częścią teorii 
działania jest aspektem bytu. I tylko tyle powiada Brzozowski -  prawdę, 
rzeczywistość stwarzamy -  kryterium prawdy i rzeczywistości nie tkwi ani

5 Ibidem, s. 63-64.
6 Ibidem, s. 24.



w jednostkowych potrzebach, ani w potrzebach gatunku7. Warunki utrzyma
nia się i rozwoju gatunku nie mogą być uznane za coś bezwzględnie 
istniejącego.

Zdaniem Brzozowskiego, sensu absolutnego można jedynie szukać w formal
nym stosunku człowieka do świata (pozaludzkiego), jedynie w zasadzie okreś
lającej sposób życia gatunku ludzkiego, a ten sposób da się opisać tylko jako nasz 
stosunek, naszą postawę względem nieokreślonego x, nadającą mu określoność. 
Zatem w żadnej treści wypełniającej ten stosunek ja do nie-ja nie znajdziemy celu 
naszych poszukiwań -  absolutnej wartości. Po takim formalnym opisie działania 
pójdą dalsze poszukiwania Brzozowskiego. Zgodność między czynem i światem, 
ku któremu czyn jest skierowany, również określona jest jako zgodność 
formalna. Świat daje odpowiedź na nasz czyn, ponieważ zwracamy się doń 
z określonym pytaniem, ale także dlatego, że w ogóle pytamy -  „Każde dążenie 
ludzkie skierowane jest ku pewnemu ustrojowi świata. Przez to właśnie jednak, 
że ustrój ten działa już jako cel naszych dążeń istnieje on już” 8; „Każdy nasz czyn 
opiera się na utajonym i bezwiednym przekonaniu, że świat cały ma znaczenie 
odpowiadające kierunkowi tego czynu” 9. Już na podstawie tych wczesnych 
rozważań Brzozowskiego możemy wnioskować, iż człowiek, twórca wartości, 
jedyny podmiot kultury jest ograniczony w swojej podmiotowości. Brzozowski 
jednakże próbuje nam uświadomić istotne znaczenie naszego działania, aczkol
wiek nie wiadomo skąd, ani dokąd zmierzającego, a odbywającego się, i to jest 
jedyne zetknięcie nasze z absolutem, w stałym rytuale, którym jest nasza 
określona postawa względem nieokreślonej x, nadająca jej określoność.

W 1907 r., w którym powstają między innymi prace: M aterializm dziejowy 
jako  jilozofia kultury, Powstawanie prawa, Epigenetyczna teoria historii, nadal 
przeważają u Brzozowskiego rozważania o formalnym charakterze pracy. Istotą 
pracy -  powiada Brzozowski w szkicu „Materializm dziejowy jako filozofia 
kultury”, jest jej zdolność łączenia dwu członów, tego co jest treścią świata 
ludzkiego i pozaludzkiego. „Praca jest tym elementem jednocześnie b y t o w y m  
i p o d l e g ł y m  m y ś l i  zarazem, tym u c z ł o w i e c z o n y m  światem, o jaki 
chodziło filozofowi. Jest ona tym aktem absolutnego ustanowienia nie -  ja, przez 
ja, o jakim mówił Fichte. Jest nie-ja, istnieje jako c z ą s t k a  o b i e k t y w n e g o  
ś w i a t a ,  jako s i ł a  p r z y r o d y ,  a jednocześnie jest dziełem d u c h a ,  wol i .  
Tu jest moment stania się p o d m i o t u  p r z e d m i o t e m ,  tu rodzi się idea 
Hegla -  byt i myśl, p o z n a n i e  i i s t n i e n i e  j e d n o c z e ś n i e ,  w jednej 
twórczej żywej jedności. Praca jest ideą Hegla przetłumaczoną na język realny. 
Jest d u c h o w a ,  p o d m i o t o w a -  to jasne. Jest zarazem a b s o l u t n i e  
p o z a c z ł o w i e c z a .  Praca jest tym, co człowiek może utrwalić z siebie, poza 
sobą, w bycie. Jest jedyną mową ludzką, na którą byt odpowiada. Byt, jego natura,

7 Ibidem, s. 42-59.
8 Ibidem, s. 57.
9 Ibidem, s. 39.
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istota -  zlewają się z istotą człowieczą. T o tylko bowiem istnieje jedynie jako praca, 
co o tyle jest zgodne z bytem, że przeciwstawia się jego siłom, jako samoistna moc 
[podkreśl, moje -  M.W.]10. A więc istotą pracy jest utożsamianie z sobą dwu 
elementów, nie posiadających bez niej charakteru realności. Ani czysta myśl 
(duchowość), ani przeciwstawna jej przyroda jako żywioł pozaludzki nie istnieją bez 
tego łączącego je członu, jakim jest praca. Urzeczywistniająca te elementy relacja 
pracy polega zawsze na nadawaniu myśli, woli ludzkiej jakiegoś elementu bytowego 
i odwrotnie, bytowi -  duchowego. Pierwszy człon relacji pracy określa Brzozowski 
przez takie pojęcia jak podmiot, myśl, poznanie, duchowość -  oznaczają one 
zawartość, treść świadomości. Członem przeciwstawnym jest nie-ja, świat 
obiektywny, przyroda. Należy pamiętać, że wyróżnianie i przeciwstawianie sobie 
tych członów ma zawsze dla Brzozowskiego charakter operacji tylko logicznej. 
Istnienie czystej duchowości wyrwanej z tej relacji, bądź bytu nie uczłowieczonego, 
nie odniesionego do podmiotu, jest nie do pomyślenia. Tylko zatem logicznie da się 
wyróżnić „czystą świadomość”, „ja” nie pracujące, nie podległe relacji pracy 
i nieokreślone x, świat pozaludzki. Jakiekolwiek formowanie świata pozaludzkiego
-  na kształt przyrody, materii, energii -  jest już jego uczłowieczeniem. 
Przypuszczenie, jakoby Brzozowski przeciwstawiał i oddzielał dwie płaszczyzny 
istnienia -  pozaludzką i duchową, byłoby sprzeczne z tym założeniem, wedle którego 
to, co duchowe istnieje w urzeczywistniającej je relacji pracy z tym, co obiektywne, 
ą to, co jest tzw. „przyrodą” jest tylko ludzką, płynącą z ducha formą nadaną życiu. 
Stąd-powie Brzozowski w pracy z późniejszego okresu: „duch nasz, to jesteśmy my 
sami, o ile umiemy myślą i wolą dźwigać jako pierwotne nasze dzieło samo nasze 
istnienie, które ukazuje się nam jako nasz byt cielesny i społeczny. Ciało nasze jest 
pierwszym i najgłębszym czynem naszego ducha” 11.

Błędne jest przypisywanie Brzozowskiemu poglądu, jakoby w wytwórczości 
materialnej „mięśniowej” , tkwiła istota pracy w ogóle, zarówno bowiem 
materialność jak i ciało pojawiają się jako wytwór pracy. W momencie przed 
pojawieniem się aktu pracy, nie tylko świat obiektywny (pozaświadomościowy) 
jest nieokreślony, ale również pierwszy człon relacji pracy, nasze „ja” jest jeszcze 
nieuformowany, nie dający się określić. Cielesność byłaby tylko pewnym 
wyrazem podmiotowości, powstałym w wyniku pracy. Można powiedzieć, że 
w procesie pracy „nieznane” (choć należące do podmiotu) styka się z „nie
znanym” świata, i dopiero w momencie działania wyłaniają się oba człony relacji. 
Oczywiście, istnieje zwykle (Brzozowski rozpatruje społeczeństwa jako roz
winięte już formy) pewien uczłowieczony świat -  kultura ludzka, i jakkolwiek 
pełni ona określoną rolę w akcie pracy, nie zmienia to zasadniczo przeświad
czenia Brzozowskiego o formalnym charakterze pracy, pojętej jako relacja, 
w której stykają się dwie nieokreśloności.

10 Ibidem, s. 11.
11 Ibidem , s. 356.
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O ile praca określa, wręcz powołuje do istnienia dwa przeciwstawne sobie 
człony, powstaje pytanie, w jaki sposób ona sama zostaje określona w swoim 
charakterze i jakości przez owe człony. Rozum ludzki oznaczający subiektyw
ność podmiotu i przyroda oznaczająca obiektywny porządek, pozbawione 
łączącej je relacji pracy, są nie do pomyślenia, jako abstrakcje pozbawione cech 
realności; „Rozum to praca w abstrakcji, to szkielet pracy; przyroda to jej 
ciało” 12. Tak, jak praca stanowi podstawę bytową dla rozumu i przyrody owego 
ja i nie-ja, tak ona sama winna być określona przez charakter owych, dzięki niej 
urzeczywistnionych członów. Ale właściwie charakteru owych członów samych 
w sobie w żaden sposób nie możemy określić bez powołującego je do życia 
stosunku pracy. Dlatego mógł Brzozowski powiedzieć, iż „Spory pomiędzy 
różnymi szkołami teorii poznania, są równie przestarzałe, jak spory na temat, czy 
świat jest materią czy duchem” 13. Jeśli świat nie jest ani duchem (tym, co 
podmiotowe), ani materią (tym, co przedmiotowe), a jednocześnie stosunek 
pracy jest określony z jednej strony przez ducha, z drugiej przez materię, to 
wydaje się bezzasadne twierdzenie, iżby Brzozowski preferował jeden z członów 
relacji pracy, czy też jeden rodzaj pracy (intelektualną bądź mięśniową) na rzecz 
drugiej.

Jednym z określeń sfery „nie-ja” jest termin „przyroda” . Wydaje się, że 
rozumienie tego, jak istnieje przyroda jest zagadnieniem o fundamentalnym 
znaczeniu dla prawidłowej interpretacji filozofii Brzozowskiego, a sprzeczność 
opinii dotycząca tej kategorii rodzi sprzeczność w określeniach kategorii pracy. 
Nie pretendujemy do rozstrzygnięcia tej kwestii, chodzi nam tylko o wskazanie 
pewnego kierunku interpretacji. Termin „przyroda” pojawia się już we wczes
nych pracach Brzozowskiego, w Monistycznym pojmowaniu dziejów, ale dopiero 
w pracach z 1906 i 1907 roku zajmuje się on określeniem tej kategorii. Nie 
oznacza ona jakiejś odrębnej ontologicznie rzeczywistości, posiadającej status 
trwałości i określoności. Brzozowski zawsze niezmiennie stoi na stanowisku 
określającym byt jako proces, niegotowość, coś, co się staje. W swoich dwu 
artykułach Epigenetyczna teoria historii, oraz Przyroda i poznanie formułuje ten 
pogląd bliżej. Przez przyrodę, pojętą jako „nieuczłowieczoną przez żadne 
pojęcie”, „odporną, nieogarnioną siłę” rozumie Brzozowski świat pozaludzki, 
noumen, to, co we wcześniejszych pracach nazywał „nieokreślonym x” . I to jest 
pierwsze znaczenie, w jakim używa on terminu przyroda. W drugim znaczeniu 
przyroda oznacza tylko uczłowieczony, ludzki świat: „ P r z y r o d a  j a k o  
i d e a ,  j e s t  t o  d o ś w i a d c z e n i e  p o m y ś l a n e  w k a t e g o r i a c h  
s t w o r z o n y c h  p r z e z  n a s z ą  r e a l n ą  w ł a d z ę  n a d  ś r o d o w i s 
k i e m  k o s m i c z n y m  ( c h o ć  w ł a ś c i w i e  n i e  m a m y  p r a w a ,  ś c i ś 
le b i o r ą c ,  k o s m i c z n y m ,  t j .  p o d d a n y m  ł a d o w i  go

12 Ibidem, s. 150.
13 Ibidem, s. 164.
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n a z y w a ć ) ,  w i e l k i m  x,  b y t e m  -  s ł o w e m  w k a t e g o r i a c h  
n a s z e j  t e c h n i k i .  P r z y r o d a ,  j a k o  i d e a ,  j e s t  t o  d o ś w i a d ^  
c z e n i e  p o m y ś l a n e  j a k o  n a s z e  d z i e ł o ,  ś w i a t ,  j a k o  m o ż l i w y  
p r z e d m i o t  n a s z e j  d z i a ł a l n o ś c i  t e c h n i c z n e j ” 14. Przyrodę należy 
w tym drugim znaczeniu pojmować jedynie jako ideę, pojęcie powstające 
w wyniku pracy ludzkiej.

Światopogląd naturalistyczny, zdaniem Brzozowskiego, i wszelkie na- 
turalistyczne wykładnie historii, wedle których historia ludzka jest częścią 
przyrody, powstał właśnie w wyniku uznania przyrody za „rzeczywistość 
istniejącą sama przez się”, a człowieka za część tej rzeczywistości. Brzozowski 
przeciwstawia temu światopoglądowi swój punkt widzenia i powiada, że 
historia ludzka nie jest procesem przystosowywania się człowieka do przyrody
-  „Gdy mówimy byt, przyroda -  nie wychodzimy poza historię, hipostazujemy 
tylko jej wyniki” 15. Włączenie przyrody w historię ludzkiej pracy, jako 
jej części nie jest jednak u Brzozowskiego jednoznaczne z pozbawieniem 
jej charakteru pozaludzkiej, noumenalnej rzeczywistości. Teoria poznania, 
która jest tylko częścią teorii działania, odnosi się właśnie do tej uczłowieczonej 
przyrody, zjawiska, do świata wytworów pracy ludzkiej. Ale przecież 
w działaniu, całości o szerszym wobec poznania zakresie, człowiek styka 
się z innym niż tylko ludzki, opanowany już i poznany świat, ze światem 
„pozaludzkiego chaosu, kosmosu” z nieznanym. Jeśli Brzozowski odmawia 
samoistności przyrodzie, jako kategorii świata ludzkiego, to samoistność 
tę przyznaje przyrodzie istniejącej jako świat pozaludzki. Właśnie istotą 
pracy jest wykraczanie poza ludzki świat kultury w kierunku tego nieznanego, 
niegotowego, absolutnego. Ale o ile wynik takiego wykraczania, przedmiot 
pracy jest określony i poznawalny, to „O tym, co jest poza ludzkością, 
nie wiemy nic” ,6.

I tym sposobem skazani jesteśmy na gruncie poznania jedynie na naszą 
zewnętrzność, świat gotowy, ludzką, przyrodniczą także rzeczywistość. Moż
liwość wyjścia ku temu, co absolutne, niegotowe ku żywiołom, przyrodzie w jej 
nieokreślonym aspekcie, istnieje jedynie w akcie pracy, ale pracy pojętej, jako 
tajemniczy, nie poddający się werbalizacji i refleksji akt wewnętrzny17.

14 Ibidem, s. 119.
15 Ibidem, s. 135.
16 Ibidem, s. 143.
17 Ciekawe uwagi na temat artykułu M aterializm dziejowy jako  filozofia kultury w miesięczniku 

„Obrazowanije” z 1907 r. wypowiada A. Łunaczarski. Zarzuca on Brzozowskiemu ukryty idealizm. 
Ludzkość u Brzozowskiego -  powiada -  działa jakby poza wielkim środowiskiem, stwarza sobie 
sama owo środowisko, przyroda to jedynie świat ludzki, natomiast przyrodniczość pozaludzka to 
noumen. W  związku z tym brakuje u Brzozowskiego, jego zdaniem, potraktow ania przyrody 
w sposób ekonomiczny, praktyczny, przyrody, która dyktuje człowiekowi warunki, metody pracy, 
kształtuje człowieka i sama wreszcie ulega człowiekowi, który staje się jej panem (podaję za: S. 
Brzozowski, Listy, Kraków 1970, opr. M. Sroka, przypis 3, s. 404-406).
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2. METAFIZYKA PRACY

W Problemach filozofii pracy Brzozowski przedstawia nam metafizyczną istotę 
pracy, odchodząc niejako od poprzednich prób fenomenalnego jej wykładu. We 
wcześniejszych artykułach opisywał relację pracy w powiązaniu z członami tej 
relacji -  świadomością i przedmiotem -  jako duchową, od strony podmiotu 
(okres „filozofii czynu”), i jako materialną, od strony przedmiotu (okres 
„filozofii pracy” -  1906 r.), a zatem opisywał pracę „od zewnątrz” . Tutaj 
zatrzymuje swoją uwagę na samym procesie pracy, na samej relacji w abstrakcji 
od jej członów, czyli opisuje „wewnętrzną” stronę zagadnienia pracy. To 
rozróżnienie dwojakiego charakteru pracy, jako czegoś zewnętrznego -  rezultat 
pracy i wewnętrznej jej istoty, nieuchwytnej dla naszego intelektu, niewątpliwie 
powstało u Brzozowskiego pod wpływem antyintelektualistycznych koncepcji 
filozoficznych, szczególnie zaś Bergsona oraz w wyniku ponownego przeżycia 
przez Brzozowskiego filozofii romantyzmu polskiego. Przeżywane przez Brzozo
wskiego konteksty filozoficzne nie tyle zmieniły jego koncepcję pracy, ile 
umożliwiły mu jej pogłębienie. Jakkolwiek już wcześniej zarysowuje się w jego 
myśli teza, iż wychodząc od tego, co stanowi kulturę ludzką, osiągnięcia 
świadome, nie możemy przejść do istoty pracy, stwierdza to wyraźnie dopiero 
w Prolegomenach. Brzozowski rozpoczyna swoje rozważania od przypomnienia 
tezy o nieistnieniu czystej obiektywności, przedmiotu przeciwstawnego pod
miotowi. Nie istnieje ona dlatego, że właściwości przedmiotów, to nic innego, jak 
„forma naszych przeżyć”, „forma naszego życia” . Świat przedmiotów nie 
stanowi świata przeciwstawiającego się świadomości, jej korelatu, przeciwstaw
nego członu, pozostając w nim, zawsze pozostajemy w obrębie samych siebie. 
Tym się właściwie zdaniem Brzozowskiego, charakteryzuje cała kultura ludzka 
jako „forma życia” , przedmiot fizyczny bądź idealny -  że, „nie prowadzi nas 
poza nas” . Poziom kultury znaczy dlań poziom ludzkiej świadomości. Tym, co 
prowadzi nas poza nas, poza naszą podmiotowość jest praca, zmiana, ruch. Ale 
są to ruchy pojęte „nie jako ruchy, o ile są widziane, odczuwane i tym podobne
-  bo to wszystko jest odbiciem się wyjścia poza życie dotychczasowe, w życiu 
dotychczasowym właśnie; to wszystko jest zaklasyfikowaniem nowego, mające
go być dokonanym aktu życia w systemie przeżyć” 18. A zatem w samym ruchu
-  pracy, dostrzega Brzozowski dwa poziomy: 1. świadomość (poziom kultury),
o ile ruchy są widziane i odczuwane i 2. nieświadomy ruch jako taki. Nie jest, jak 
podkreśla, istotne to np. że mamy dokonać materialnego ruchu. Czyn jako ruch, 
to po prostu nowa wola zarysowana na tle dokonanej usystematyzowanej woli 
dawniejszej, nowa droga prowadząca nas „od jednej formy życia -  forma I,

18 Ibidem, s. 178.
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oznaczanej mianem przedmiotu, jakim był on przed dokonaniem pracy, do drugiej 
formy -  forma I I - t j .  do p r z e d m i o t u  z m i e n i o n e g o  przez pracę” ,9. Tę 
drogę, prowadzącą od jednej formy do drugiej nazwał Brzozowski irracjonalnym 
„gestem wewnętrznym a” . O tym, jakie jest to a dowiadujemy się przez jego 
dokonanie, stworzenie, bowiem żadna pojęciowa analiza I-szej formy życia 
(przedmiotu przed dokonaniem), ani świadoma wola nie wywoła tego a. Również na 
podstawie analizy pojęciowej II-ej formy życia, powstałej dzięki gestowi a nie 
możemy tego gestu odtworzyć -  tak jest, ponieważ tego, co istotne w stanie II nie 
znajdujemy w cechach, jakie stan II przedstawia naszej myśli, gdy jest dokonany. 
Tym sposobem Brzozowski odcina się od wszelkiego typu determinizmu, bowiem 
fałszerstwem jest dlań każda intelektualistyczna, aprioryczna i empiryczna, na 
zasadzie analizy gotowego świata oparta koncepcja przyczynowości. Związki 
przyczynowo-skutkowe odnoszą się jedynie do świata kultury ludzkiej, nie zaś do 
istoty bytu, pracy jako takiej. Granicą tak pojętego indeterminizmu jest postulat 
Brzozowskiego; aby to, co stworzone przez nas aktualnie, dało się wcielić po 
stworzeniu do stworzonego wcześniej świata.

Różnicę między pracą jako taką (wewnętrzną) i pracą ujmowaną z zewnątrz, 
od strony przedmiotu, oraz ich wzajemny związek, określa Brzozowski jako 
różnicę stanu świata gotowego, znajdującego się w momencie czasu przed 
dokonaniem pracy i samego momentu dokonywania jej. Przez świat gotowy 
rozumie Brzozowski przedmiot, jakiś stan świata, bądź formę życia i to, co je 
wytworzyło -  sumę „wewnętrznych gestów” (czyli sumę pracy wcześniejszej). 
Istnieje on jako coś martwego, narzuconego nam jakby bez naszego udziału, nie 
czujemy, że jesteśmy jego autorami, a wszystko to dzieje się dlatego, że nam nie 
wystarcza, że jako ludzie, których jedynym sposobem istnienia jest działanie, 
wychodzimy ku nowej zmianie, nowej formie życia. Istnienie bytu gotowego jest 
uwarunkowane przez pewne „wytężenie czynne”, skierowane ku odnalezieniu 
nowej postaci świata. Ten stan wytężenia czynnego charakteryzuje się, paradok
salnie, tym, że świata gotowego nie ma, nie został jeszcze wydźwignięty do 
istnienia nowym działaniem, a istnieje szereg prób skierowanych ku temu 
działaniu, zwanych marzeniami, o tyle mającymi pozytywne znaczenie, o ile 
prowadzą do powstania twórczego gestu. I wreszcie pojawia się prawdziwy 
moment pracy -  twórczy gest a, ale sytuacja powyższa nie ulega zmianie. 
Znowu, jak tylko został dokonany, stworzony, zostaje włączony w prze
szłość, czyli zajmuje miejsce w świecie gotowym, należy doń. Znowu dopiero 
co utworzona forma świata staje się zależna w swoim istnieniu od wytężenia 
czynnego, skierowanego ku nowemu twórczemu gestowi, od samego tego 
nowego gestu B. Kultura ludzka, o ile ma mieć charakter bytu musi być 
nieustannie stwarzana i odtwarzana na nowo. Nigdy, zdaniem Brzozows
kiego, nie nastaje moment, w którym moglibyśmy powiedzieć o świecie -  jest;

19 Ibidem, s. 178.
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„Jako ciało nasze, określa genialnie Bergson, ukazuje się nam to, co w tej 
chwili przeminęło” 20.

Jakkolwiek od pracy, twórczego gestu, zależy istnienie świata, to nie można 
opisać jej istoty inaczej, jak z zewnątrz; „Innymi słowy -  powiada Brzozowski
-  praca ukazuje się nam jako zmiana zachodząca w danym, gotowym świecie 
wtedy, gdy straciła ona już znamiona pracy, gdy została dokonana, gdy przestała 
być bezpośrednio czynnym określaniem własnego naszego życia. Ale i odwrot
nie: to, co ukazuje się nam jako zmiana, zachodząca w gotowym świecie, 
gotowym organiźmie, albo stan tego organizmu nie jest pojmowane jako praca 
dlatego tylko, że w tej formie w danym momencie nie pracujemy, że przestała ona 
nam wystarczać” 21.

Dokonywanie, tworzenie twórczego gestu a po raz pierwszy jest -  wedle 
Brzozowskiego -  „formą szczęśliwą” pracy. Ale właściwie, w przeważającej 
mierze praca polega na powtarzaniu tego dokonanego gestu. Czym i czy w ogóle 
różni się od poprzedzającej ją twórczości? Nie ma w niej, powiada Brzozowski, 
miejsca na szukanie, błędne gesty (tzw. marzenia), gdyby się one tutaj pojawiły, 
oznaczałyby tylko marzycielstwo. Praca odtwórcza związana jest bardziej niż 
poprzednia z elementem samowiedzy i świadomości -  świadomie odrzucamy 
nieskuteczne, nie stanowiące żadnej zmiany gesty. Pracę taką określa Brzozow
ski jako „przyjęte przez naszą wolę, uwarunkowane przez nas, chciane użyt
kowanie momentu życia” 22. Ponieważ jest już określona od strony naszej 
zawartości psychicznej, możemy odtąd kierując się jej treścią utrwalać coś 
w świecie, zmieniając warunki naszego istnienia, ale nadal w pewien sposób,
o którym nic nie można powiedzieć. Wiemy tylko tyle -  „życie nasze głębsze,od 
świadomości, bezwiedne wytworzyło wysiłek, jakby znak, na który otworzyło się 
łono tego, co jest poza nami” 23. Ten znak, odkąd pojawił się w naszej 
świadomości możemy świadomie wywoływać; „możemy utrwalić w mięśniach, 
w tym, co jest psychicznie mięśniem, w naszej istocie jej pracy pamięć, 
pozwalającą ją odnawiać” 24. Ale to wcale nie znaczy -  powiada -  że ją znamy, 
umiemy tylko wiązać logicznie, pojęciowo pewne przyczyny (odtwarzania tego 
znaku) ze skutkiem (warunkami jakie on powoduje). Nie wychodzimy w ten 
sposób poza zjawisko pracy zaklasyfikowanej do świata gotowego bowiem dla 
pracy odtwórczej, pisze Brzozowski „Właściwie sprawa jest tak samo ostateczna, 
jak gdy praca ma być stworzona, wynaleziona po raz pierwszy” 25.

Formułując swoją wykładnię istoty pracy, Brzozowski staje w wyraźnej 
opozycji względem wszystkich idealistycznych i materialistycznych koncepcji

20 Ibidem, s. 185.
21 Ibidem, s. 185.
22 Ibidem, s. 190.
23 Ibidem, s. 194.
24 Ibidem, s. 194.
25 Ibidem, s. 194.
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pracy. Tylko niewyrobienie filozoficzne, powiada, pozwala określać jego koncep
cję świata jako materialistyczną na podstawie takich przesłanek, jak biologiczny 
wysiłek i praca „mięśniowa”. „Jest rzeczą obojętną -  pisze -  czy mówimy, że świat 
jest materią, energią, czy kombinacją elementów i charakterów, czy wyrzuconym 
na zewnątrz dziełem naszego ja, wszystko to sprowadza się do tego, że pewna 
psychiczna zawartość ludzka nadaje sobie bezwzględne znaczenie, nie ma 
większych idealistów niż materialiści i pozytywiści” 26. Idealizm filozoficzny 
zakłada poznawalność istoty świata (autonomiczny względem nas byt, który 
mamy poznać), współwymiemość świata z naszą psychiczną zawartością, moż
liwość „zamknięcia” go w obrębie naszej psychiki. Idealiści z jednej strony, pisze 
Brzozowski, ukazują nam jak psychiczna zawartość, myśl stwarza świat, materiali
ści z drugiej strony przyjmują jako podstawę, z której wychodzą rezultat pracy
-  jakąś „materię”, „przyrodę” i określają istotę świata przez postać bytu 
gotowego. Tym samym jedni i drudzy uzależniają działanie od poznania, poznając 
istotne własności świata, tworzymy ich zdaniem warunki dla pracy.

Brzozowski ograniczając poznanie do świata -  bytu gotowego, w pracy widzi 
nie tylko podstawę powstawania i przezwyciężania tego świata, lecz także 
możliwą płaszczyznę zetknięcia się człowieka ze światem pozaludzkim. A zatem 
tylko poprzez irracjonalny, twórczy gest a jest możliwa komunikacja człowieka 
(jego bezwiednej, nieświadomej istoty) ze światem pozaludzkim. Ta sama 
zasada, która uniemożliwia poznanie tej naszej bezwiednej istoty (istoty życia, 
którego fragment stanowimy) uniemożliwia poznanie świata, z którym się 
w akcie pracy stykamy. Zasadą tą jest niemożność przetłumaczenia doświad
czenia pracy, jej wewnętrznej istoty, jako komunikacji między dwiema irrac
jonalnymi potęgami na język logiczny, pojęciowy; „Świat pozaludzki jest dla nas 
tylko światem, z którego możemy wydobyć mocą zużycia, poświęcenia życia 
aktualnego, rozszerzenie i rozrost właściwości życia przyszłego. Gdy sumę takich 
osiągniętych właściwości uważamy za istotę świata, za jego naturę, gdy z tej 
natury usiłujemy wysnuć zrozumienie własnej działalności, wynaturzamy cał
kowicie najbardziej zasadnicze stosunki, gdyż każdy świat jest tu zawsze 
wynikiem naszej działalności, zapisanej przez pośrednictwo tego, co jest istotnie 
poza nami w naszym psychicznym życiu; i nie działalność nasza wypływa 
z takiego systemu, lecz on na niej się trzyma i nie jest w stanie jej ograniczyć; 
obydwoje bowiem należą do całkiem różnych płaszczyzn” 27.

Powyższe wywody Brzozowskiego, zdaje on sobie z tego sprawę, mogą 
doprowadzić do powstania takiego obrazu naszego życia, w którym jako „głucha 
i ślepa” moc walczy ono z „głuchą i ślepą” przemocą świata pozaludzkiego, obrazu 
dwu ścierających się ze sobą żywiołów. „Czy nie zdaje się nam jednak, żeśmy nagle 
oślepli i że życie ludzkości stało się taką głuchą i ślepą mocą, walczącą z niemniej

26 Ibidem, s. 196-197.
27 Ibidem, s. 199.
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głuchą przemocą pozaludzkiego przemijania: wszystkie idee zgasły i pozostało 
tylko to ścieranie się wśród potężnego mroku bezkształtnych, niemych żywio
łów” 28. Taki obraz naszego życia pozornie tylko uwypuklałby jego czynny 
charakter, bowiem nie człowiek, a coś, co znajduje się poza nim stwarzałoby byt. 
Mimo fascynacji tymi irracjonalnymi, przekraczającymi świadomość ludzką 
siłami, Brzozowski jest daleki od takich twierdzeń. W jego filozofii nie ma miejsca 
na pytanie o sens i cel istnienia. Samo istnienie -  powiada -  jest naszym jedynym 
sensem, podstawą wiary. Żadne określone szczęście, postęp i wyzwolenie nie 
stanowią absolutnego ideału naszych dążeń29.

W swojej filozofii pracy Brzozowski zakłada równoległe funkcjonowanie 
różnych, choć wynikających z siebie, połączonych ze sobą płaszczyzn; ścierają
cych się w procesie pracy żywiołów i kultury ludzkiej. I jeśli Brzozowski powie: 
„Dzisiejszy stan ludzkości jest najgłębszym dziełem metafizycznym człowieka, 
n a j g ł ę b s z ą  rzeczywistością i przede wszystkim rzeczywistością. Miasta 
nasze, wojny, fabryki, dzieła sztuki, nauka -  to nie sen, poza którym j e s t  c o ś  
głębszego, co może wyzwolić. Jest to absolutna, nie dająca się zredukować 
rzeczywistość” 30, to pamiętajmy, wcale nie ogranicza on owej rzeczywistości do 
świata kultury. Bowiem rzeczywistość ta nie jest czymś skończonym, lecz 
stającym się, podtrzymywanym przez irracjonalny wysiłek życia. Ten świat, 
który wydaje się nam czymś „stałym” , „fizycznym” -  powiada Brzozowski
-  „roztapia moje stanowisko we wrzącej i chropawej, zasadniczo niezupełnej, 
spontanicznej nieprzewidzianości, irracjonalności życia” 31. A zatem jeśli Brzo
zowski wyklucza rozumienie ludzkiej rzeczywistości jako znaku, symbolu czegoś 
głębszego, to jednocześnie opiera tę rzeczywistość na głębszych od niej pod
stawach: irracjonalnym życiu i świecie pozaludzkim. Jeśli istnieje coś, co jest 
światem pozaludzkim, to istnieje dla nas tylko poprzez proces pracy. Stwier
dzenie, iż absolutną rzeczywistością jest historia ludzkiej pracy oznacza, iż 
zbliżamy się do pozaludzkich potęg tylko w wyniku własnego działania -  „My to 
sprawiamy, że rodzi nas walka, małżeństwo pozaludzkiego z człowiekiem” 32.

28 Ibidem, s. 212.
29 Brzozowski zarzuca współczesnej filozofii Simmla i Poincarego, że pozornie uwypukla czynny, 

spontaniczny charakter naszego życia, w rzeczywistości zaś wytwarza sytuację, w której „coś za nas 
myśli” , a umysłowa przygoda wydarza się nie wiadomo komu. S. Brzozowski, Idee, wyd. cyt., s. 
214-215. Ciekawy jest z kolei stosunek Poincarego do antyintelektualistycznych filozofii -  Le Roya 
i Bergsona: „To właśnie filozofia antyintelektualistyczna, wyłączając analizę i «mowę» tym samym 
skazuje się na to, że jest nie do przekazania, jest to filozofia zasadniczo wewnętrzna, lub najwyżej 
tylko negacje mogą być z niej przekazane. [...] Właśnie to jest słabym punktem tej filozofii: jeśli chce 
pozostać wierna samej sobie, wyczerpuje swe siły w negacji i okrzyku entuzjazmu” (cyt. wg Irena 
Szumilewicz, Poincare, Warszawa 1978, s. 258). Jedynym argumentem Brzozowskiego na rzecz 
autonomii człowieka wobec stykających się w pracy żywiołów jest właśnie jego wiara i entuzjazm.

30 S. Brzozowski, Idee, Lwów 1910, s. 219.
31 Ibidem, s. 216.
32 Ibidem, s. 215.



84 M aria Woźniak

3. CZYNNY CHARAKTER MYŚLI. PROCES JEJ UKONKRETNIANIA

Zagadnienie czynnego charakteru myśli pojawiło się u Brzozowskiego 
stosunkowo wcześnie, w 1903 r. Znajduje się ono w kręgu jego rozmyślań 
również w dojrzałym okresie twórczości. Jest częścią ogólnego programu 
filozofii Brzozowskiego, egzemplifikacją możliwości uzgodnienia dwu jakoś
ciowo odmiennych sfer, kultury i życia. Praca będąca ich źródłową podstawą 
umożliwia nie tylko kontakt z irracjonalnie pojętym życiem, równocześnie 
nadaje myślom, pojęciom, symbolom, irracjonalny, bytowy charakter.

Z dotychczasowych rozważań nad zagadnieniem pracy u Brzozowskiego 
wyłania się taki jej obraz, w którym wyróżnione są dwie płaszczyzny: istota i jej 
intelektualny przejaw. Te dwie płaszczyzny związane ze sobą niejako „organicz
nie” , jedna wyrasta z drugiej, jawią się nam jednak jako zupełnie odmienne, nie 
przylegające do siebie jakości. Polemika Brzozowskiego z możliwością istnienia 
tzw. czystej myśli, polega zatem na zakwestionowaniu możliwości jej powstania 
w obrębie samej tylko psychiki. Natomiast kiedy zaistnieje (w wyniku procesu 
myśli), myśl nabiera znamion pewnej „czystości” , izolując się od swej podstawy, 
przez całkowicie odmienny od niej charakter. Oczywiście ukazując nieustanną 
dialektykę, sprzężenie i powiązanie dwóch światów: gotowego (kultury) i niego- 
towego (pracy), Brzozowski ukazuje nam jakby nieustanny proces przywracają
cy konkretność myśli, dążącej przecież do „czystości” . Dalszym i głębszym 
wysiłkiem Brzozowskiego było zarysowanie szczebli wiążących myśl i pracę nie 
tylko poprzez ukazywanie genetycznych powiązań między nimi, ale jakoś
ciowych zbliżeń między jedną i drugą, a zatem przez nadawanie nowego 
znaczenia pojęciom pracy i myśli.

Odwołując się do szczytowych osiągnięć myśli Brzozowskiego (Idei i Legen
dy), nie sposób nie zdawać sobie sprawy z wpływu jaki wywarły nań dzieła 
Bergsona i Sorela. Takie zagadnienia, jak istota pracy, jej wewnętrzność i opis 
zewnętrzny, „ja głębokie” i „ja powierzchniowe”, intuicja czasu, idea mitu 
powszechnego, stale wskazują na źródła inspiracji Brzozowskiego. Nie zajmując 
się bliżej tymi wpływami, zwróćmy uwagę tylko na to, że Brzozowski posługując 
się niektórymi fragmentami pism Bergsona, służącymi mu do wyrażenia własnej 
myśli, dąży do innego, odmiennego od pokrewnej mu filozofii celu. Filozofia 
Brzozowskiego nie jest typowo antyintelektualistyczna. W ostateczności wierzy 
on w możliwości inteligencji, rozumu, o ile przywróci się im właściwe miejsce; nie 
odgradzają nas i nie uniemożliwiają nam dotarcia do rzeczywistości, to one same 
wraz z tym, co zawierają w sobie, jako swą głębszą od siebie, irracjonalną, 
życiową podstawę, stanowią jedyny możliwy do pomyślenia sposób naszego 
kontaktu z życiem, rozciągającym się poza świadomą myślą. Bergson zaś wątpi
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w jakąkolwiek możliwość posługiwania się rozumem dla dotarcia do tajemnicy 
życia.

Jeśli Brzozowski stawia przed sobą pytanie: jakie warunki muszą zaistnieć, 
ażeby myśl stała się rzeczywistością, to tym samym uznaje istnienie pierwotnego 
wobec niej bytu, wobec którego musi ona rozpoznać, że: 1) jest z nim związana 
i odeń zależna, 2) rozpoznać powiązania z nim, mocą których istnieje, 3) że jest 
możliwe dla niej „zejście” na poziom bytu, na którym istnieje już nie intelektual
nie, ale konkretnie. Te próby konkretyzacji myśli -  nigdy nie idą u Brzozows
kiego w kierunku nadania jej jakiejś autonomii ontologicznej, a tym bardziej 
przewagi nad tym, co stanowi byt prerefleksyjny. Zawsze jest to nadawanie jej 
charakteru bytowego na podobieństwo tego, co już jest bytem i nie potrzebuje 
żadnych uzasadnień, co do swojego bytowego charakteru.

Charakter bytowy myśli, to nic innego jak to, że jej korzenie tkwią w jakiejś 
cząstce życia, że zawiera ona w sobie życie jako swą genezę, jest jego pewnym 
znakiem. Ale przecież istnieją wśród treści naszej psychiki takie, które mimo, iż 
zawsze są wynikiem życia, nie posiadają statusu bytowego, rzeczywistego. Tę 
swoją fałszywość zawdzięczają nie temu, iż mogły powstać niezależnie od 
jakiegoś bytu, ale temu, że nie doprowadzają do powstania nowej postaci bytu, 
wycofując się tym samym ze zdobytego terenu. A zatem jeśli mowa jest
0 prawdzie, realności jakiejś myśli, to zawsze musimy pamiętać, że: 1) powstała 
ona w wyniku jakiejś twórczości i 2) musi doprowadzić do nowej twórczości, 
nowej formy życia.

Jaki charakter ma zatem świadomość? Byt, praca, życie, o tyle dla nas 
istnieją, o ile załamują się w pryzmacie naszej świadomości, o ile są widziane
1 rozumiane. Tylko kultura ludzka umożliwia nam konstatację faktu, iż 
istniejemy. Przypomnijmy jak trudno -  zdaniem Brzozowskiego -  ująć pracę od 
wewnątrz. Każda próba jej opisania przekształcała ją w coś zewnętrznego, 
należącego do świata kultury. Ale niezaprzeczalnie istnieje to, co jest w głębi, 
w podstawie kultury, wytwórczość ją dźwigająca. Na jakiej zasadzie stwier
dzamy istnienie tej podstawy? Po prostu człowiek jest faktem świadomościowym 
i życiowym. Jeżeli za pomocą intelektu docieramy do tego, co znajduje się na 
powierzchni życia -  do kultury, to za pomocą twórczości dosięgamy tego, co 
znajduje się u jej podstaw, do bytu. Ale taki kontakt z bytem występujący poza 
świadomością, nie utrwalony w kulturze jest w zasadzie niepodobieństwem. 
Twórczość o tyle ma sens, o ile przejawia się w ludzkim uczłowieczonym, a zatem 
świadomym świecie, o tyle istnieje, o ile przejawia się w historycznym wymiarze 
tworzących kulturę społeczeństw. A zatem istotą ludzkiego sposobu życia byłaby 
nie tyle twórczość, ile twórczość opanowana, bezwiedny, irracjonalny żywioł 
ujęty, bezwiedna wola ujarzmiona przez świadomą wolę. Do bytu stanowiącego 
podstawę istnienia naszej świadomości wracamy niejako tylko przez świado
mość, a nie przez bezrefleksyjne zanurzanie się w nim, choć stanowiące warunek 
i działania, i naszej świadomości.
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Świadomość wedle Brzozowskiego to konstatacja faktu, że coś jest. 
Oznacza ona podstawowy, właściwy człowiekowi sposób ujmowania rze
czywistości. Następny poziom, jaki świadomość nasza uzyskuje, to nie 
tyle stwierdzenie, że coś jest, ale jaki ma charakter to, co jest. Pierwszy 
stopień świadomości oznacza, że ujmuje ona w pojęcia życie, drugi, że 
próbuje się rozeznać w sobie, w charakterze tego znaku, który życie 
wywołało. Tutaj, na tym drugim poziomie są możliwe złudzenia świadomości 
względem siebie, tj. powstanie przekonania, że te znaki, symbole bytu 
są jego istotą.

Istnieje zatem życie -  na poziomie prerefleksyjnym, irracjonalnym, bezwied
nym oraz to, co jest różnymi formami życia, jego wyrazami, kształtami na 
poziomie świadomym, racjonalnym. Dalsze pytanie dotyczy nie tylko zazębiania 
się wzajemnego tych płaszczyzn, ale roli świadomości związanej z pojawianiem 
się twórczości, pracy. Tylko w pierwotnym momencie, kiedy po raz pierwszy 
człowiek powiada fia t, świadomości nie ma. Ale kiedy raz zrodziła się nie sposób 
zakwestionować jej zwrotnych uwarunkowań i sprzeżeń z działaniem: „nie jest 
rzeczą obojętną istnienie tego świadka, gdy raz się pojawił” 33 powiada Brzozow
ski. Świadomość odgrywa wielką rolę w pracy odtwórczej, umożliwia wykony
wanie irracjonalnego gestu a, kierując nasze uzdolnienia czynne w jego kierunku 
i unikając wszystkich nie prowadzących do niego wysiłków.

Pozostaje jeszcze jedna, najważniejsza rola świadomej myśli -  jej wpływ na 
samo pojawienie się twórczości. Twórczość, praca nigdy nie pojawiają się 
w próżni; są uwarunkowane całą przeszłością danej grupy ludzkiej, stanem 
możliwości technicznych człowieka i zachowaną w pamięci sumą sposobów 
działania, „instrumentacji”, oraz związaną z przekonaniami, wolą, tworzącą 
nowe sposoby działania.

Rozważając pojęcie czynu u Brzozowskiego, wyróżniamy dwie perspektywy. 
W pierwszej jest on, jako dzieło zmistyfikowanej romantycznej świadomości, 
czymś nieświadomym -  to znaczy nie związana jest z aktem pracy ani 
świadomość aposterioryczna (pojmująca wytwór czynu), ani świadomość aprio
ryczna (teologiczna względem mającego nastąpić czynu). Brzozowski wielokrot
nie przedstawia sytuację, w której byliśmy narzędziem nieuświadomionych, 
irracjonalnych sił życia -  jakby samo owo życie wbrew podmiotowi ludzkiemu, 
w którym musiało się realizować, było źródłem czynów i uzyskiwanych przez nie 
nowych swoich postaci. W drugiej perspektywie czyn rozpatrywany jest jako 
dzieło świadomości prawdziwej. Czym jest wówczas? Czy nabiera, tak jak np. 
u Henryka Kamieńskiego34 charakteru wiedzowego, to znaczy, czy człowiek wie

33 Ibidem, s. 328.
34 Myśl, zdaniem Kamieńskiego, nie należy do bytu; „Powszechnie wyznawana tożsamość 

(identyczność) bytu i myśli nie zadawala nas i sądzimy ją  być niewystarczającą, albowiem myśl nie jest 
absolutem, siłą twórczą przez się, najściślejszą rzeczywistością, ale sama jest stworzeniem, czyli 
wynikłością, więc nie samym bytem” (H. Kamieński, Filozofia ekonomii materialnej, W arszawa 1959,
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co czyni. Na pewno świadomość obejmuje wytwory, rezultaty pracy. Ta 
aposterioryczna świadomość dotyczy faktu, iż świat jest wytworem człowieka 
(chodzi o proste rozpoznanie siebie wśród własnych wytworów). Na pewno 
świadomość ta posiada również aspekt aprioryczny względem czynu; można 
wskazać niezliczone cytaty określające myśl, wiedzę czy naukę jako tworzenie 
nowych form, sposobów i metod pracy. A jednocześnie Brzozowski podkreśla 
irracjonalny, pozalogiczny charakter aktu pracy, który jest „skokiem poza 
intelekt” ; zaprzecza istnieniu związków przyczynowych między zastanym w po
staci wytworów stanu świata, a nowym aktem pracy. Świadomość bowiem 
przysługująca pracy nie może w żadnej mierze przesłonić tego, co określa ją jako 
prerefleksyjny, spontaniczny akt twórczy. Brzozowski nie wyjaśnia dokładnie, 
jak jest możliwe pogodzenie tych dwu poziomów. Pisze tylko: „W istocie rzeczy 
konkretny potok życiowy wytwarza w drodze swej konkretnej wydajności 
postawy czynne i same czyny, m y ś l i  zaś ogólne s y s t e m a t y z u j ą  tylko 
w znacznej mierze p o s t  f a c t u m  s t a n y  n a s z e  p r z e d  c z y n a m i  
i n a s t ę p s t w a  c z y n ó w  po ich dokonaniu dla nas samych [podkr. moje 
M.W.]” 35.

Brzozowskiemu, stawiającemu postulat swobodnej, świadomie wykonywa
nej pracy, z pewnością nie chodziło o myślowe zapanowanie nad tajemnicą życia,
o planowaną i zracjonalizowaną formę twórczości. Istota życia, twórczości, woli 
pozostanie dla nas zawsze niedostępną, czymś, co się nie daje ani przewidzieć, ani 
wydedukować. Ale jednocześnie ludzkim przeznaczeniem jest walka z żywiołem, 
chaosem, irracjonalnością w sobie i poza sobą. Walka żywiołu i ładu jest 
nieskończona, stąd też i praca -  bez względu na osiągnięty poziom techniki jest 
ciągłym wysiłkiem, nie kończącym się żadnym trwałym skutkiem, w opanowy
waniu żywiołu wysiłkiem rozumu. Pozostaje jednak niejasność w takim opisie 
kondycji ludzkiej. Irracjonalne życie jest źródłem ludzkiej rozumnej rzeczywisto

s. 18). Idea jest więc stworzona, nie istnieje automatycznie. Jako pierwotny twór bytu, idea musi 
osiągnąć -  powiada Kamieński -  następny etap, musi stać się czynem; „Idea bowiem sama jeszcze nie 
jest wyrażeniem bytu ludzkiego, bo wewnątrz człowieka zostaje, a zatem nie jest wynikłością, 
zadośćczyniącą powszechnej jedności bytu ludzkiego. Aby stać się wyrażeniem, czyli wynikłością 
bytu, nie może pozostawać ideą czystą, tylko musi [...] przejść w czyn” (H. Kamieński, Filozofia 
ekonomii materialnej, wyd. cyt., s. 24). I oto znajdujemy się poniekąd na gruncie filozofii 
Brzozowskiego, który powiada, iż to właśnie praca jest stosunkiem, w którym „myśl staje się 
rzeczywistością” , który niejednokrotnie analizując świadomość fałszywą podkreśla charakterystycz
ne dla niej zamknięcie się we wnętrzu, w kręgu myśli nie przechodzącej w rzeczywistość czynną. 
Brzozowski zgodny jest z Kamieńskim w tym punkcie, w którym ten podkreśla to, iż myśl nie jest 
bytem autonomicznym, że jest wytworem człowieka i że musi być zrealizowana w czynie. Nie zgadza 
się jednak z tezą o myśli, jako pierwotnym tworze bytu, o myśli jako pierwszym i koniecznym etapie 
twórczości. W  filozofii Kamieńskiego, jakby wbrew jego założeniom -  choć myśl jest tworem tylko 
ludzkim, władza tworzenia jest wyższą od władzy pojmowania -  to idea, myśl kierują postępem. Dla 
Brzozowskiego zaś pierwotnym aktem jest twórczość, praca, ona jest zasadą rozwoju, idea jest 
w tórna i w niej ma źródło.

35 S. Brzozowski, Idee, Lwów 1910, s. 353.
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ści, jako czegoś, co jeśli nawet nie jest z nim spójne to je kontynuuje. Gdzież 
zatem miejsce na walkę człowieka z czymś od czego zależy on w swoim istnieniu. 
Chyba żebyśmy przyjęli, że w samym źródle życia, z którego czerpie człowiek, 
istnieją dwie siły, jedna twórcza, z którą świadome utożsamianie może być 
szczytem dążeń ludzkich i druga, dążąca do inercji, rozkładu, czyli po prostu do 
odbierania bytowi znamion bytu.

Postulat świadomie wykonywanej pracy, oznacza po pierwsze przebudowę 
myśli w jej funkcji poznawczej, która musi się jakby na nowo uczyć 
myśleć „konkretnymi, zindywidualizowanymi procesami” 36, po drugie świa
dome konstruowanie warunków dla zaistnienia pracy. A zatem jesteśmy 
ograniczeni bezwiednością, irracjonalnością w samym momencie aktu pracy, 
inne etapy pracy -  przygotowawczy i będący jej rezultatem -  zależne 
są od świadomego wysiłku woli i myśli. „Zagadnienie wyzwolenia pracy 
polega więc na tym, by po pierwsze z r o z u m i e ć  mocą jakich sił psychicznych 
wytwarzana jest ta suma woli, która wytwarza dzisiejszą wytwórczość 
..., po drugie, by zdać sobie sprawę, w jaki sposób mogą i mają być 
przeistoczone te siły, aby ta sama lub większa suma woli i energii były 
wytwarzane bez udziału ż a d n e j  naciskającej z góry na klasę pracującą 
i wyzyskującej ją hierarchii” 37. Przekształcenie pracy nieświadomej w świadomą 
polega na zrozumieniu, iż cała zawartość naszej psychiki -  myśl, świadomość 
wytworzone zostały przez wysiłek zbiorowego życia, wytwórczość, społeczną 
dyscyplinę obyczajową, wewnętrzną i zewnętrzną, urządzenia społeczne, 
przekonania i wiary. Następnym momentem wyzwolenia pracy jest nowa, 
wyższa świadomość klasy robotniczej, która umie już świadomie, sama 
z siebie przeistaczać owe „siły psychiczne” -  w wyniku surowej moralności 
płciowej, dyscypliny charakteru, obyczajów, heroizmu i hartu wewnętrznego, 
tak, aby wytwarzały one większą niż poprzednio (pod naciskiem zewnętrznym) 
sumę woli.

Jak wygląda wzajemne kształtowanie i wpływanie na siebie dwu poziomów, 
myśli i życia, niech już powie sam Brzozowski. U podstaw naszej rzeczywistości 
racjonalnej, powierzchniowej znajdują się konkretne fakty -  nasze zatrudnienia, 
sposób uspołecznionej walki o utrzymanie, codzienne fakty. Tworzą one w nas 
konkretne przeżycia, tzw. „miazgę przeżyć konkretnych” . Owa „miazga” staje 
się za pośrednictwem teorii, pojęć, wyobrażeń i symboli źródłem woli, wysiłku. 
„Pojęcia i symbole działają o tyle tylko, o ile przesyciły się głębszą niż one 
i bardziej bezpośrednią życiowością” 38 -  powiada Brzozowski, o ile przesyciły się 
tym głębszym i bardziej pierwotnym faktem naszego życia konkretnego. Pojęcia 
i symbole są niezbędne, jako środki do osiągnięcia „dodatniej samooceny 
wewnętrznej” , będącej źródłem woli, wysiłku. O ile zatem źródłem myśli jest

36 Ibidem, s. 342.
37 Ibidem, s. 333.
38 Ibidem, s. 352.
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wewnętrzny potok życia, to zadaniem myśli jest kształtowanie tego potoku 
i umożliwianie zaistnienia woli. Świadoma myśl istnieje niejako dwupiętrowo; 
„W każdym razie potok to indywidualny naszego życia dźwiga z siebie sw ą  
i d e o l o g i ę ,  j a k o  s w ą  s p r a w ę  w e w n ę t r z n ą  przede wszystkim, 
następnie zaś skupiwszy sam w sobie i ześrodkowawszy, działa na zewnątrz i staje 
się powodem następstw, które wracają do niego, przełamawszy się w nieobliczal
nym m e d i u m  z e w n ę t r z n o ś c i ,  a zagrożona przez nie ¡ w z b o g a c o n a  
i d e o l o g i a  musi wytrzymać tę nową próbę zróżniczkowanego i wzmożonego 
nacisku [podkr. moje]” 39. W pierwszej fazie myśl ma charakter bardziej 
konkretny, jest bliższa życiu -  organizuje wewnętrzny potok życia, kształtuje 
świadomie irracjonalny zespół sił psychicznych, w drugiej natomiast nabiera 
bardziej abstrakcyjnych, logicznych cech, ponieważ jej zadaniem jest oddanie 
tego wspólnego rysu posiadanego przez różne potoki życiowe, oddanie powino
wactw między nimi.

Idea, myśl, pojęcie nie posiadają niezależnej rzeczywistości, istnieją o tyle,
0 ile istnieje forma życia, która je wytworzyła. A jednocześnie -  powiada 
Brzozowski -  same są formami życia, jakimś określonym fragmentem, ukształ
towanym w nieokreśloności życia. A zatem myśl jest prawdą, jako forma życia
1 „tylko naszym samopoznaniem, głosem tej części prawdy, tej jej postaci, która 
jest w nas” 40. Problemem dla Brzozowskiego jest to, jak myśl może pojąć samą 
siebie, pojąć to, co jest jej najgłębszą rzeczywistością, prawdą, której jest 
wyrazem. Metoda pracy, jaką znalazł w pismach zwłaszcza Sorela, Bergsona
i Marksa służy mu za przykład uchwytywania przez pojęcia tego, co jest ich 
konkretną, życiową podstawą. Sorel, powiada Brzozowski, pisze „procesem 
życiowym myśli” , „życiem konkretnie pomyślanym”, „nie opiera się nigdy na 
pojęciach, lecz usiłuje zdać sobie sprawę z tej sytuacji życiowej, z tej struktury 
społecznej, z ówczesnego dramatu, których wynikiem była idea” 41. I w ten 
sposób myśl Sorela jest „myślą pracującą”, która usiłuje poznać swoje własne 
podstawy, to znaczy usiłuje poznać siebie. „ My ś l  n i g d y  n i e  u j m u j e  
i n n e j  r z e c z y w i s t o ś c i  p r ó c z  t e j ,  k t ó r ą  s t a ł a  s i ę  o n a  s a m a
i o i l e  s i ę  n i ą  s t a ł a ” 42. Poznanie filozoficzne zaś nie może być wyrażone za 
pomocą form myślenia pojęciowego. Myślenie, samopoznanie jest równoważne 
dla Brzozowskiego z twórczością: „ s a m a  m y ś l  przede wszystkim jest 
w znacznej mierze t w ó r c z o ś c i ą  b e z w i e d n ą ,  nie dającą się zamknąć 
w żadnych warunkach jak życie samo, a następnie sam ten nasz bezwzględny 
punkt widzenia, wynik najgłębszej analizy, jak wierzę -  pozwala tłumaczyć 
powstawanie i ustalanie się innych poziomów [podkr. moje M.W.]” 43. To co jest

39 Ibidem, s. 353.
40 Ibidem, s. 261.
41 Ibidem, s. 255.
42 Ibidem, s. 237.
43 Ibidem, s. 259.



90 M aria Woźniak

charakterystyczne dla życia -  bezwiedność, irracjonalność, konkretność znaj
dujemy w myśli -  nie w pojęciu logicznym, ale w takiej, która jako bezwiedny 
proces twórczy należy doń.

X X X

Brzozowski nieustannie przeciwstawia i próbuje jednocześnie połączyć 
w akcie pracy to, co zewnętrzne i co wewnętrzne. Przez zewnętrzność 
rozumie „świat gotowy”, a więc świat zreifikowanych wytworów historycznego 
działania, przedmiotowe -  materialne i duchowe korelaty pracy. Zewnętrzność, 
to świat wartości względnych, biernych, zracjonalizowanych. Gotowy, ze
wnętrzny świat wytworów kultury, który jest jedyną rzeczywistością ludzką 
zawiera w sobie możliwość alienacji, wyobcowywania się od człowieka, 
jego twórcy. Stąd, powiada Brzozowski, istnieje on jako stałe zagrożenie, 
uprzedmiatawiające człowieka. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest pod
trzymywanie w istnieniu tego gotowego świata zewnętrzności, poprzez 
nieustanny wysiłek twórczy, zmierzający do włączenia go w to, co Brzozowski 
we wcześniejszym okresie rozumie przez formę wartości, później zaś przez 
irracjonalny żywioł ludzki, przyrodę pozaludzką, irracjonalnie pojęte życie, 
krótko mówiąc: nieznane otaczające ludzki, dostępny nam świat. Byt 
ten, jako pewna całość, dany nam jest jedynie od wewnątrz, w jakimś 
bezpośrednim, prerefleksyjnym akcie pracy, którą nazywa Brzozowski 
„irracjonalnym gestem a” . Uczestnictwa w owej całości nie zapewnia 
nam uczestnictwo w kulturze ludzkiej -  części owej całości -  a jedynie 
wyjście poprzez twórczość poza sferę kultury. Wracając do rozgraniczania 
tego co zewnętrzne i wewnętrzne, u Brzozowskiego -  paradoksalnie -  wszech
świat, pozaludzkie, życie, wcale nie oznaczają tego, co zewnętrzne. Wydaje 
się dlatego, że właśnie bez człowieka poza nim, poza jego możliwością 
partycypowania w nich i tworzenia ich, nie istnieją. „Uobecniają się” 
dopiero w wolnej, spontanicznej aktywności ludzkiej, stając się w ten 
sposób wartościami. Inna rzecz, że bardzo szybko tracą swój absolutny 
status wewnętrzny, stając się, jako urzeczywistnione w kulturze czymś 
zewnętrznym.

Przełom jaki dokonał się w filozofii Brzozowskiego pod wpływem dzieł 
Marksa44 nie dotyczył jego fichteańsko-romantycznych elementów myślenia. 
Tym, co oddziela Brzozowskiego „filozofię czynu” od „filozofii pracy” -  jak 
powszechnie przyjęto -  było odnalezienie po 1906 r. pewnych, pozapod- 
miotowych kryteriów czynu w sferze przyrody, społeczeństwa i historii, uznanie

44 Odchodzenie od zgodności z ortodoksyjnym marksizmem na rzecz subiektywizacji i irrac- 
jonalizacji pojęcia pracy pojmuje A. Walicki jako tylko ewolucję pojęcia pracy, nadal noszącego 
podstawowe znamiona związków z filozofią K. Marksa. Zob. A. Walicki, Stanisław Brzozowski 
-  drogi myśli, Warszawa 1977.
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samoistności przyrody, utożsamianie istoty pracy z pracą fizyczną. Wydaje się 
niepodobieństwem, ażeby Brzozowski określał całość przez część owej całości -  życie 
przez jakąś tylko jego formę, przyrodniczą, materialną, fizyczną. Dlatego 
usprawiedliwione jest przypuszczenie, że Brzozowski nie zamienił pojęcia czynu 
dokonującego się wewnątrz jednostki na pojęcie pracy fizycznej. Praca fizyczna, 
mięśniowa, czy też produkcyjna tak zresztą jak i duchowa, myślowa byłyby 
pewnymi zewnętrznymi, kulturowymi formami jakie przybiera ta jej niezmienna 
postać -  owo metafizyczne jądro niedostępne nam w poznaniu od zewnątrz. Po 1906 
r. wyraźniej Brzozowski powiada, iż zawsze mamy do czynienia z czymś przez 
ludzkość stworzonym, że każde określenie bytu jest tylko pewnym jego stadium 
historycznym. Ale historię ludzką nie pozbawia Brzozowski pozaczasowej, 
absolutnej perspektywy. To, co zostało określone przez formę wartości, głębszy 
wymiar każdego empirycznego faktu, i tutaj jest zachowane. Perspektywa historii 
oznacza co prawda perspektywę względności; „wszystkie określone cele i zasady 
etyczne są względne”, ale dodaje Brzozowski: „Bezwzględną wartość dla ludzkości 
posiada tylko jej własna inicjatywa -swoboda stanowienia” 45. Czyli w twórczości, 
która sama jest wartością bezwzględną, istnieje możliwość wykraczania poza to, co 
jest uwikłane w historię, a więc zewnętrzne, w kierunku tego, co jeszcze nie gotowe, 
w kierunku pewnej całości życia, którego określona historia ludzka jest tylko 
częściową realizacją.

45 S. Brzozowski, Kultura i życie, W arszawa 1973, s. 359.
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DIE THEO RIE DER ARBEIT BEI STANISLAW BRZOZOWSKI

Z u s a m m e n f a s s u n g

Mein Ausatz liefert eine Analyse des formalen Charakters der Arbeit, nämlich des Verhältnisses 
zweier Momente: des Teils und des Ganzen, unseres Ichs und Nicht-Ichs, des unbestimmten Elements 
und unseres Willens. Bei solcher Auffassung darf ich behaupten, daß im Prinzip das Denken 
Brzozowskis, seine grundsätzliche Struktur, bereits 1903 entworfen, unverändert geblieben ist und 
daß der wohlbekante Übergang von der „Philosophie der T a” zur „Philosophie der Arbeit” nur eine 
weitere Konkretisierung des früheren Denkschemas bildete.

Der Begriff der Arbeit bestimmt sowohl ihr Wesen, wie ihre aäßere Erscheinung, also sowohl ihre 
äußere, wie ihre innere Seite. N ur in der Arbeit, indem sie von innen, also als ein präreflexiver, 
spontaner Akt gefaßt wird, besteht die Möglichkeit der Beteiligun am Sein als Ganzen, der 
Überschreitung unserer Subjektivität, Teilhaftigkeit. Die äußere Seite der Arbeit erblickte dagegen 
Brzozowski in der Welt der verdinglichten Kulturgebilde; es war die Welt der bereits verrichteten, 
„fertigen” Arbeit.

Die Ahnung der beiden, nebeneinanderstehenden Welten hatte Brzozowski schon 1903: der der 
absoluten, transzendentaler Werte, der das Absolute symbolisierenden Wertform; und jener, welche 
die in der Geschichte verwirklichten, als geschichtliche, zeitliche, gesellschaftliche Tatsachen
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auftretender Werte umfaßt. In den Prolegomenis, seinem reifen Werk wird die irratinale Geste zum 
unbedingten Wert; sie ist das Ergebnis unseres schöpferischen Willens, ihre Äußerung, den relativer 
W ert stellt dagegen die Welt der schon gebildeten, erstarrten Kulturoformen dar.

Die innere und äußere Ebene der Arbeit sind gleichsam „organisch’ miteinander verknüpft und 
ihre Trennung ist lediglich im Bewußtsein möglich. Deshalb maß Brzozowski der „Selbsterkenntnis” 
des Denkens, der Erkenntnis des selbsteigenen Wesens durch das Denken selbst, besondere 
Bedeutung bei. Weit davon zu glauben, das Geheimnis des Lebens und der Schöpfung ließe sich 
beherrschen, nahm Brzozowski an, daß das selbstbewußte Denken -  das wahrhafte Bewußtsein -  die 
Bedingungen schaffen kann, die bei uns eine gesteigerte Aktivität, eine größere Fähigkeit zur Tat 
hervorbringen. Die schöpferische Tätigkeit hat einen Sinn, soweit sie sich in der menschlichen, 
humanisierten und zugleich erkannten Welt äußert, sie besteht, sobald sie sich auf geschichtlicher 
Ebene der kulturbildenden Gesellschaften dartut. Das Wesen der menschlichen Lebensweise besteht 
also in der gezeumten Schöpfung, im unbewußten, irrationalen Element, im unbewußten Willen, 
welchen der bewußte Wille beherrscht.


