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K rzysztof Łukasiewicz

Obecność Hegla 
w międzywojennej myśli polskiej

Nie mam zamiaru podważać wyjątkowej -  w polskiej myśli filozoficznej
i naukowej -dogłębności oraz szerokości studiów nad G.W.F. Heglem Adama 
Żółtowskiego ani pomniejszać jego dorobku. Wypada zgodzić się z oceną 
Zbigniewa Kuderowicza, że „(...) mamy w Żółtowskim polskiego pioniera 
neoheglizmu”1. Ale tak, jak ta filozoficzna orientacja nie wyczerpuje całego 
obszaru zainteresowania koncepcją berlińskiego myśliciela, tak jej oddziaływa
nie i bardziej lub mniej przychylnie odnotowywana obecność daje się zauważyć 
także poza specjalistycznie rozumianą filozofią. Wpływ myśli Hegla okazywał 
się na tyle silny, że nie można uniknąć rozpatrywania jego pozytywnego lub 
negatywnego aspektu. Nie ograniczało się to do samej filozofii, ale znajdowało 
również wyraz w międzywojennych dyskusjach ideologicznych i światopo
glądowych.

Przede wszystkim skupię się na wskazaniu pól problemowych, które zostały 
ukształtowane przez nauki i konsekwencje heglizmu oraz w których najżywiej 
nad nimi dyskutowano. Nie łudzę się, że objąłem całość materiałów źródło
wych, które należałoby i można byłoby wykorzystać. W niewystarczająco też 
wyczerpujący sposób potraktowana zostanie większość z przywoływanych 
przeze mnie poglądów. Raczej będą one wskazywane niż analizowane, gdyż to

‘ Z. Kuderowicz, Polska próba neoheglizmu. Adam Żółtowski jako interpretator filozofii Hegla, 
„Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 1986, s. 316; Adam Żółtowski und sein 
Erneuerungsversuch des Hegelianismus, „Reports on Philosophy” 1985.
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drugie zadanie wymagałoby osobnych obszernych rozważań. Za swe zadanie 
uznaję wstępne rozpoznanie ich zakresu i uporządkowanie podstawowych 
wątków.

Śledząc polskie zainteresowania Heglem i badania jego systemu w dwudzies
toleciu międzywojennym wypada zacząć od faktów z tzw. zewnętrznej historii 
idei. Pierwszy będzie natury wydawniczej, drugi -  rocznicowej. W okresie 
międzywojennym udostępniono w języku polskim dwie prace Hegla Adam 
Zieleńczyk w 1919 roku opublikował tłumaczenie Wykładów z filozofii dziejów, 
a w 1924 ukazał się Wstęp do historii filozofii w przekładzie Jana Emila 
Skiwskiego, a w opracowaniu Ignacego Halpern-Myślickiego. W obu przypad
kach była to kontynuacja wcześniejszych zainteresowań tłumaczy-filozofów, 
jakkolwiek zarówno Myślicki, jak i Zieleńczyk, nic oddawali się im z taką samą 
intensywnością, jak przed I wojną światową. Z kolei Skiwskiego -  poza bodaj 
jeszcze jedną recenzją w „Przeglądzie Filozoficznym” z dzieła E. Meyersona, 
gdzie wspominał o Heglu -  wciągnęły bez reszty ówczesne literackie i ideologicz
ne dyskusje, ale w swej obfitej publicystyce często angażował się w rozpat
rywanie kwestii interpretowanych zwykle jako filozoficzne, bądź uwypuklał 
filozoficzne założenia różnych światopoglądów. Warto też dodać, że Wykłady 
z filozofii dziejów zaingurowały serię „Biblioteka Filozoficzna Klasyków” 
przygotowywaną przez Warszawski Instytut Filozoficzny, a komentując prze
kład Skiwskiego i Myślickiego Zieleńczyk2 żalił się na znikomą ilość polskich 
tłumaczeń Hegla, co pozostawało przecież w jaskrawej dysproporcji do jego 
znaczenia w dziejach filozofii.

Wzmożone zainteresowanie Heglem przyniosły obchody 100 rocznicy jego 
śmierci, które przypadły na rok 1931. „Ruch Filozoficzny” (R. 12, 1930/31) 
odnotowywał obrady I i II Międzynarodowego Zjazdu Heglowskiego oraz 
powołanie Międzynarodowego Związku Heglowskiego. Dla intelektualnej i ku
lturalnej historii europejskiej i polskiej była to rocznica zbyt ważna, by mogła 
zostać pominięta. W poznańskim radio okolicznościowy odczyt, przerywając 
cykl wykładów o filozofii greckiej, wygłosił Michał Sobeski; na łamach prasy 
codziennej artykuły zamieścili Zygmunt Łempicki, Paulin Chomicz, Jakub 
Bleiberg, Jan Mosdorf3; w czasopismach fachowych z tej okazji wypowiedzieli 
się szerzej Żółtowski, Ludwik Chmaj, Stefan Rudniański. W zróżnicowaniu, 
jaki się daje zauważyć w tych tekstach, odbijała się wielorakość powodów 
kierujących ku Heglowi i pożytków, które przynosi lektura jego dzieł. Uprzyta
mniano bowiem związki Hegla z filozofią polską, zdawano sprawę z najnow
szych interpretacji jego systemu i wpływu na filozofię współczesną. Ze zro-

2 A. Zieleńczyk, Hegel po polsku, „Wiadomości Literackie” 1925, nr 44.
J Z. Łempicki, Hegel, „Kurier Polski” 1931, nr 292; P. Chomicz, Hegel, „Kurier Warszawski” 

1931, nr 156; J. Bleiberg, Jerzy Wilhelm Fryderyk Hegel (w setną rocznicę zgonu), „Kurier 
Literacko-Naukowy” 1931, nr 46; J. Mosdorf, Stulecie Hegla, „Gazeta Warszawska” 1931, nr 335.
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zumialych względów szerszy zasięg miało uczczenie również setnej rocznicy 
śmierci J.W. Goethego (1932), ale spośród przypadających na międzywojenne 
dwudziestolecie tego rodzaju okazji, które podobnie zaowocowały grupami 
tekstów, wymienić należy dwustulecie urodzin I. Kanta (1924), 1500-lecie 
śmierci św. Augustyna (1930), 700-lecie śmierci św. Franciszka z Asyżu (1926), 
300-lecie urodzin Spinozy (1937). Niewątpliwie jednak najgłośniej obchodzono 
rocznicę 700-iecia urodzin św. Tomasza z Akwinu (1925), co wynikło z domina
cji neotomizmu w filozofii katolickiej i organizacyjnego wsparcia ze strony 
Kościoła. Najbardziej znaczącym tego wyrazem był Międzynarodowy Kongres 
Filozofii Tomistycznej, który odbył się w Poznaniu w 1934 roku. Znamienne 
było również, że na ogólnopolskich zjazdach filozoficznych, jakie miały miejsce 
w dwudziestoleciu (1923 Lwów, 1927 Warszawa, 1936 Kraków), bezpośrednio 
Heglowi poświęcone zostały tylko dwa referaty: na II Zjeździe znalazł się 
w programie tekst Dymitra Czyżewskiego z Pragi Hegel a Rewolucja Francuska, 
na III Jan Stępa wygłosił referat Istota państwa u Hegla. Na zorganizowanych 
w Polsce dwóch innych Międzynarodowych Zjazdach -  Historyków (Warszawa 
1933) i Wychowania Moralnego (Kraków 1934) w pewnych tylko fragmentach 
dyskusji poświęcono uwagę koncepcjom Ilegla. W polskim piśmiennictwie tego 
okresu nie ukazała się też żadna -  poza oboma przekładami -  książka Heglowi
i tylko Heglowi poświęcona, a Żółtowski na miano głównego polskiego 
hegloznawcy tego okresu zasłużył sobie wydaną w 1907 roku pracą O pod
stawach Jilozofii Hegla i w 1910 książką Metoda Hegla i zasady filozofii 
spekulatywnej. Do poglądów berlińskiego myśliciela nawiązywano i polemizo
wano z nimi jednak wielokrotnie.

1. Najobszerniej potraktowana została relacja Hegla -  filozofia polska. To 
pierwszeństwo posiada także charakter chronologiczny, gdyż na lata przed 
wybuchem I w'ojny światowej przypada wzmożenie badań nad filozofią narodo
wą, czemu sprzyjały i ku czemu kierowały aspiracje oraz dążności ówczesnego 
społeczeństwa polskiego. Intelektualna droga, którą przeszedł Żółtowski od 
niemieckiego doktoratu o Cieszkowskim do książek o Heglu (bardzo podobnie 
u Sobeskiego), stała się udziałem znakomitej większości badaczy, którzy 
zainteresowali się berlińskim myślicielem poniekąd dlatego, że musieli. Jeden 
z autorów choć mający głównie na względzie wymogi dydaktyki -  zapytywał 
retorycznie: „Czy można zrozumieć Krasińskiego bez Cieszkowskiego, a tego 
ostatniego bez Hegla?”4. Aczkolwiek odzyskanie niepodległości umożliwiło 
pełniejsze podjęcie studiów nad myślą polską, to jeszcze w latach trzydziestych 
Bolesław Gawęcki oceniał dorobek badań nad filozofią narodową bardzo 
surowo. Problem stosunku do heglizmu okazywał się niezmiernie istotny
i „problematyczny” w rozważaniach o tożsamości polskiej myśli filozoficznej. 
W pomnikowym wydawnictwie Polska filozofia narodowa (1921), opartym na

4 W. Stępniewski, Filozofia w liceum, „Gimnazjum” 1934/35, nr 5, s. 189.
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wykładach z lat 1910-1911, Żółtowski „stanowisko moralizmu oderwanego od 
życia” Kanta i Fichtego przeciwstawiał Heglowskiemu zrozumieniu rzeczywis
tości, by skonkludować, iż w koncepcji czynu Cieszkowski okazał się „(...) 
w wielkim stylu uczniem Hegla, bo uczniem, który zrozumiawszy mistrza, umiał 
go uzupełnić i przekroczyć”5. Mniej dokładnie inni autorzy tej zbiorowej pracy 
zanalizowali stosunek do Hegla u Trentowskiego, Libelta, Krasińskiego i Hoe- 
ne-Wrońskiego. Ustalenie wierności, ewentualnego odejścia i podkreślanego 
niekiedy „przewyższenia” nauczyciela i mistrza pasjonowało wszystkich histo
ryków zajmujących się także później tymi myślicielami. W sposób niejako 
konieczny narzucała to materia przedmiotu, wyznaczała tym samym główne 
sfery porównań. Filozofia Boga i historiozofia doczekały się szczegółowych 
opracowań, a spośród pierwszych zwolenników Hegla skupili na sobie uwagę 
Cieszkowski i Libelt. Doniosłym czynnikiem stał się fakt opublikowania 
właśnie w latach 1922-1923 przez Żółtowskiego pełnego, 3-tomowego Oj- 
cze-Nasz Cieszkowskiego. Istotną rolę w tym wydawniczym przedsięwzięciu 
odegrał syn filozofa, również August Cieszkowski, a w' podkreślającym jego 
zasługi artykule Żółtowski utrzymywał, że syn widział przede wszystkim 
aktualność filozofii ojca, a nie jego związki z Heglem.

Ambicja ujęcia koncepcji Cieszkowskiego w kontekście współczesnych jej 
tendencji przyświecała Michałowi Klepaczowi; nie tylko wskazywał na różnice 
między nim a autorem Fenomenologii ducha (rozumienie natury pojęć, stosunek 
intelektu i czynu, pojęcie ducha absolutnego), ale uwzględniał też jego innych 
sympatyków (gł. Micheleta). Pantcizmowi Hegla oczywiście przeciwstawiał 
Klepacz Cieszkowskiego pojmowanie Boga. „Nastawienie filozofii polskiej 
w kierunku chrześcijańskiej koncepcji Ducha Absolutnego”6 uwypuklali zgod
nie wszyscy badacze związani z myślą katolicką uznając, że stało się tak wbrew 
Heglowskim źródłom. Przestrzegano zarazem, że terminy Cieszkowskiego 
łudzą podobieństwem do myśli chrześcijańskiej, a ustalenie ich znaczenia jest 
skomplikowane właśnie dlatego, że pozostał on pod wpływem „panteizmu 
idealistycznego Hegla”7. Głównie z krytyki pojęcia bytu i nicości, z nadawania 
tym pojęciom sensu metafizycznego, wywodziła z kolei Maria Rymarkiewiczó- 
wna Libeltowską koncepcję Boga, co wobec Heglowskich inspiracji potwier
dzało dla niej wydobycie się filozofii polskiej „(...) z przyciasnych ich torów”8. 
Wobec romantycznej filozofii mesjanistycznej myśliciele katoliccy reprezen
towali stanowisko dwoiste. Jako że polscy filozofowie, „(...) choć zostawali pod

5 A. Żółtowski, August Cieszkowski, (w:) M. Straszewski (red.), Polska filozofia narodowa, 
Kraków 1921, s. 256-257.

6 M. Klepacz, Idea Boga w historiozofii Augusta Cieszkowskiego na tle ówczesnych prądów 
umysłowych, Kielce 1933, s. 181.

P. Chojnacki, (Rec.:), M. Klepacz, Idea Boga..., „Ateneum Kapłańskie” 1933, z. 1, s. 107. 
* M. Rymarkiewiczówna, Filozofia Libelta, Epistemologia -  filozofia przyrody, Poznań 1933,

s. 2.
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wpływem Hegla, starali się więcej niż myśliciele niemieccy utrzymywać w grani
cach nauki chrześcijańskiej”9, dlatego zasługiwali na szacunek. Z drugiej jednak 
strony, zgubne wpływy Hegla nie dawały się tak łatwo zneutralizować, należy 
zatem „wobec tej tak nam miłej filozofii zachować stanowisko krytyczne”10.

Czołowy neotomista dwudziestolecia, Kazimierz Kowalski, podjąwszy się 
analizy filozofii Cieszkowskiego skupił się na charakterystyce przeciwstawnych 
sobie metod -  Heglowskiej proweniencji dialektyki i Tomaszowej analogii. 
Wynik tego porównania dawał się łatwo przewidzieć, ale nawet recenzenta 
z „Przeglądu Teologicznego” (1929), A. Stenara raziło w pracy Kowalskiego 
nadmierne skomplikowanie wywodów i niejasności w przedstawieniu „metody 
heglowskiej”. Cieszkowski, uczestnik I Soboru Watykańskiego, dla filozofii 
katolickiej był szczególnie interesujący, stąd wyważenie, na ile jego poglądy są 
zgodne z dogmatyką katolicką, stawało się zadaniem pierwszej wagi -  zwłaszcza 
że na pobłażliwość czy tolerancję ze strony filozofii katolickiej nawet prze
zwyciężany heglizm nie mógł liczyć. O ile z racji podjęcia kwestii narodu i religii 
polscy myśliciele romantyczni zyskiwali łaskawą opinię ze strony części filozo
fów związanych z myślą chrześcijańską, to nie można pominąć kąśliwej uwagi 
Innocentego Bocheńskiego o tzw. „filozofii narodowej”, że „(...) więcej tam 
Hegla i innych Niemców niż polskości”11. Podejrzane stawało się nawet w tym 
wypadku używanie nazwy „filozofia”, dopuszczone za to było mówienie
0 „sosie heglowskim”, a nawoływanie do oszczędności czasu, którego nie warto 
marnować na zgłębianie Hegla, wiązało się z przekonaniem o większych 
pożytkach ze studiowania choćby „paleotomizmu”. Dewaloryzacja poznaw
czych wartości heglizmu wyrażona w tych sformułowaniach opierała się na 
pojmowaniu istoty i zadań filozofii przez szkołę analityczną. Te opinie wybit
nego logika ilustrują generalne nastawienie głównego nurtu międzywojennej 
filozofii polskiej, lecz nie byłoby słuszne identyfikowanie go z jej całością.

Paradoksalnie, bo wypowiadając się o ujemnym wpływie myśli katolickiej 
na filozofię polską, Stefan Kawyn, autor pracy Ideologia stronnictw emigracyj
nych, zgadzał się częściowo z opiniami Bocheńskiego. Jego zdaniem około 1830 
roku nastały w Polsce „czasy entuzjastycznego heglizmu” i „poczciwi uczeni 
polscy poturczyli się dokumentnie na chlebie szwabskiej filozofii: Cieszkowski, 
Trentowski, Libelt, Hoene-Wroński. Ale były to również chlubne czasy korek- 
tury polskiej Hegla w systemie Kamińskiego, Dembowskiego, Majorkiewicza
1 innych. Ich he-glistami pełzającymi nazwać nie można”12. Wśród tych ostatnio 
wymienionych nie ma nic z „heglowsko-lclewelowsko-cieszkowskiego typu

9 Sz. Szydeł ski, Irracjonalizm w dzisiejszym ruchu naukowo-religijnym w Niemczech Jego źródła 
i znaczenie, „Przegląd Teologiczny” 1929, z. 1, s. 75.

10 Ibidem.
11 I.M. Bocheński, Logika polska, „K ronika Polski i Świata” 1938, nr 1, s. 1.
12 S. Kawyn, Szkoła czynu. Ustęp z dialektyki dziejowej, „Tygodnik Ilustrowany” 1931, nr 48, 

s. 904.
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Stubengelehrte", bowiem dla nich filozofowanie było działaniem, a twórczość 
równoznaczna z bytem. Wyrażona przy tej okazji wysoka ocena Major- 
kiewłcza, „co rósł nam na Hegla”, jeszcze dobitniej pokazuje, że wartoś
ciowaniu poddana została tutaj XlX-wieczna filozofia polska. Sformułowania 
Kawyna były ostre, dzięki słownej efektywności bardzo perswazyjne, ale też 
przede wszystkim służyły prowadzonej w jego publicystyce ideologicznej kam
panii o czyn. Inny autor w anonimowej recenzji z podręcznika W. Tatar
kiewicza -  chwaląc go za uwzględnienie dziejów filozofii polskiej -  na łamach 
„Wolnomyśliciela” doprecyzowywał: „(...) a raczej dziejów filozofii obcej na 
naszym gruncie, bo jak dotąd filozofii własnej jeszcze nie mamy; Libelt, 
Cieszkowski, Kremer itd. to tylko dalszy ciąg scholastycznego średniowiecza”13. 
Kawyn zdawał się ten wniosek uzupełniać surową oceną ówczesnego stanu 
filozofii polskiej, bowiem gdy myśl zachodnioeuropejska pozostaje pod wpły
wem racjonalizmu Husserla czy Russella, „(...) u nas głosi się radosne hasło 
powrotu do spekulacji filozoficznych Cieszkowskiego, Trentowskiego, IIoc- 
ne-Wrońskiego”14. Dostrzeżenie w związkach z klasycznym idealizmem niemie
ckim źródła słabości nie odnosiło się wyłącznie do myśli polskiej; na przykład 
Jan Kucharzewski15 odmawiał oryginalności rosyjskiemu słowianofilstwu do
strzegając w nim jedynie odblask myśli niemieckiej. Od innej strony potwierdzał 
to goszczący na warszawskim zjeździe filozoficznym Mikołaj Bierdiajew, kiedy 
przyznawał, że „przezwyciężenie Hegla to jeden z podstawowych motywów 
rosyjskiej filozofii”16.

W badaniach nad spuścizną Cieszkowskiego próby osłabienia tradycji 
niemieckiej podjął się pracy Poglądy społeczne i ekonomiczne Augusta Cieszkow
skiego (1923) Antoni Roszkowski dostrzegając tutaj znaczne wpływy francus
kiej myśli socjalistycznej. Wcześniej przeciwko przecenianiu zbieżności z Heg- 
lem w ocenie mesjanizmu Cieszkowskiego wypowiedział się Wincenty Lutos
ławski. Trudno jednak było w analizie estetyki Libelta nie przedstawiać założeń 
filozofii Hegla, co też uczyniwszy w książce Źródła poglądów estetycznych 
Libelta (1930) Zdzisław Kaczmarek odkrywał w nich odejście od ustaleń autora 
Estetyki tylko w kwestiach bardziej szczegółowych. Podobne potwierdzenia 
znaleźć można także w międzywojennych pracach dotyczących Trentowskiego 
(S. llarraska, H. Row'ida, S. Pigonia, A. Wojtczaka, J. Chabota, J. Chrzanow
skiego), gdzie stosunek do Hegla rozważany jest tylko w wybranych aspektach. 
Właściwie za wyjątkowe uznać wypada studium Bohdana Chrzanowskiego17, 
który udowadniał, że Trentowski nie zrozumiał Hegla i dlatego jego poglądy

13 „Wolnomyśliciel” 1931, nr 6, s. 6.
11 S. Kawyn, Głowy apokaliptyczne, „K ultura” 1932, nr 16, s. 1.
15 J. Kucharzewski, legenda o zgnitym Zachodzie, „Przegląd Współczesny” 1922, nr 1.
16 M. Bierdiajew, O charakterze filozofii rosyjskie/, „Przegląd Filozoficzny” 1928, z. 1-2, s. 42.
17 B. Chrzanowski, Podstawy logiczne ,,Analityki” Trentowskiego, „Archiwum Komisji do 

Badania Historii Filozofii w Polsce” 1930.



Obecność Hegla w międzywojennej myśli polskiej 121

cpistemologiczne oznaczają krok wstecz w rozwoju filozofii. Większość wszakże 
autorów skupiała się na tym, co można było pochwalić u analizowanego autora, 
a intencja dowartościowania tego, co polskie, pojawiała się niekiedy bardzo 
wyraźnie.

Wspomniałem o pracach monograficznych, ale towarzyszyła im całościowa 
rozprawa Adama Bara Zwolennicy i przeciwnicy Hegla w polskim czasopiśmien
nictwie 1830-1850 (1933). Jak przystało na pracownika Biblioteki Jagiellońs
kiej, tytułowe zagadnienie potraktował z wielką skrupulatnością. Rzetelności 
bibliograficznej autora trudno byłoby w tym względzie cokolwiek zarzucić, ale 
jakkolwiek dokonywał on oceny trafności interpretacji Hegla, czynił to wszakże 
bardzo nieśmiało. Nic ujmując nic z zalet pracy Bara, jej recenzja w „Ruchu 
Filozoficznym” autorstwa Zieleńczyka była stosunkowo chłodna.

Żadne poważne badanie dziejów losów heglizmu nic mogło zlekceważyć jego 
oddziaływania na całą filozofię słowiańską. W syntetycznym opracowaniu Hegel 
bei den Slaven (Rcichenberg 1934) autorem artykułu Die Polen unddie Philosophie 
Hegels był niemiecki historyk filozofii Walter Kiihne. Bardzo chwaląc cały tom, 
ceniony i znany w Polsce rosyjski filozof emigracyjny Mikołaj Losskij wyróżnił 
właśnie rozdział napisany przez Kiihne, za pokazanie wpływu heglizmu nie tylko 
na filozofię, lecz „(...) także na dzieje literatury ludów słowiańskich i ich kultury 
w ogóle”!X. Cieszkowski poświęcił też Kiihne osobną książkę pt. Graf August 
Cieszkowski. Ein Schiiler Hegels und des deutschen Geistes. Ein Be itr ag zur 
Geschichte des deutschen Geistesein/lusses auf die Polen (Leipzig 1938).

Swego czasu za przeciwwagę dla szkoły Iwowsko-warszawskiej uznali się 
zwolennicy Hoene-Wrońskicgo, którego działa zaczęto tłumaczyć i poglądy 
intensywnie propagować w oparciu między innymi o działalność Instytutu 
Mesjanistyczncgo. Jeśli jednak analizując koncepcję Hoene-Wrońskiego uzna
wał Zielcńczyk, że „(...) co jest dla Hegla i heglistów rozwiązaniem, to jest dla 
Wrońskiego zagadnieniem”19, to późniejsze prace hałaśliwej grupy „wrońskis- 
tów” przypominają wypracowania pisane z tezą, której nie trzeba udowadniać, 
a wystarczy zademonstrować. I tak główny prowodyr całego ruchu, Jerzy Braun 
porównując historiozoficzne koncepcje Hegla, Cieszkowskiego i Wrońskiego, 
przy uznaniu wielkości obu pierwszych, braku jednostronności dopatrzył się 
jedynie u tego ostatniego. Dowodził przy tym, że filozofia dziejów jest jednym 
z najsłabszych elementów doktryny Hegla, inny bojowy entuzjasta lloe- 
nc-Wrońskiego dodawał, że „idea autokreacji, samostwarzania się, prześciga 
o wiele najśmielsze pomysły historiozoficzne Hegla i jednostronne a przyziemne 
poglądy Marksa”20, obie te teorie poza tym obce są „duchowi naszej historio- 
zofii”. Wspierał te opinie Braun uznając, że „nawet geniusz Ilegla” nic zdołał

IK M. Losskij, (rec.:) Hegel bei den Slaven, „Slavische Rundschau” 1934, s. 357-358.
A. Zielcńczyk, Hoene- Wroński, „D roga” 1928, nr 6, s. 727.

!l) A. Madaj, Ku źródłom idei, ..Miesięcznik Literatury i Sztuki” 1935, nr 3, s. 85.
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przckroczyć „starego myślenia o świccic jako czymś danym z zewnątrz”, a „na 
ten sam ślepy tor wjechał za Iległem dialektyczny materializm dziejowy 
Karola Marksa”21, co naturalnie jeszcze raz potwierdzało wielkość Wrońskiego. 
Z powodu wszakże elementów heglizmu w doktrynie swego mistrza „wroński- 
ści” mieli kłopoty z pełną akceptacją ze strony reprezentantów Kościoła 
katolickiego. Pod adresem też „semiracjonalistów”, którzy okazywali się zbyt 
przychylni Ileglowi, wypowiadał Franciszek Kwiatkowski zdanie: „Kościół 
katolicki nie chce az takiej przysługi rozumu, bo wic, że do niej rozum 
skończony nie zdolny”22.

Oddziaływanie Hegla nic ograniczało się do dziedziny filozofii, dlatego 
w literaturoznawczych opracowaniach pojawiały się stwierdzenia, iż „wierny 
uczeń”, Stefan Garczyński wchodził w „poetycką polemikę z Heglem”23. 
Z zagadnień historycznoliterackich najbardziej interesujące dla badań nad 
recepcją Hegla wydają się kwestia romantyzmu i mesjanizmu. W rozważaniach 
o wewnętrznych sprzecznościach romantyzmu Stanisław Cywiński stawiając na 
pierwszym miejscu właściwy mu skrajny indywidualizm pozwolił sobie na 
konstatację, że „dalsze konsekwencje antropoccntryzmu -  to materialistyczna 
ekonomika Marksa, ugruntowana na filozofii Hegla, skąd w ostateczności 
wykwita komunizm”24. Kleiner zaś recenzując Dzieje polskiego mesjanizmu J. 
Ujejskiego zamieścił uwagę, żc „filozofię Staszica autor stylizuje w duchu 
heglowskim; ale możliwość takiej stylizacji to dowód wyraźny, jak bliski jest 
racjonalizm Rodu ludzkiego panlogizmowi Hegla”25. Szczupłość recenzyjnych 
ram nie pozwoliła udokumentować tego stwierdzenia dokładniej, choć z jego 
wagi zdawał sobie z pewnością Kleiner sprawę. W jednej też z krytycznoliterac
kich debat dwudziestolecia, wywołanej przez J.N. Millera koncepcję uniwer
salizmu, jego przeciwnik, J. Ostaszewski, mocno irytował się z powodu zbyt 
długo już trwającego w myśli polskiej „importu niemieckiego”. Wątek ten 
występował silnie u autorów związanych z ideologią nacjonalistyczną. Zygmunt 
Wasilewski z żalem i zarazem z wyrzutem stwierdzał, że „nauka polska dotąd 
jeszcze uzależniona od łaski myślicieli niemieckich”26, a pracę L. Chmaja
o Kartezjuszu w redagowanej przez niego „Myśli Narodowej” powitano jako 
„wyraz coraz większej emancypacji” od związków z filozofią niemiecką. Tego 
typu rozumowanie łatwo ulegało generalizacji na stosunki między kulturami. 
Dla dowodu przypomnieć można takie słowa Ignacego Chrzanowskiego: „Tak 
mało znamy historię kultury romańskiej i wskutek tego mamy przesadny,

21 J. Braun, Czy istnieje kryzys kultury?, „Zet” 1938, nr 13, s. 9.
22 F. Kwiatkowski, Z  pogranicza filozofii i teologii, Kraków 1938, s. 26.
23 J. Jankowski, Pozostała po nim siła fatalna..., „Kurier Literacko-Naukowy” 1937, nr 42, s. 4.
24 S. Cywiński, Bezdroża samotnego człowieka, „Myśl Narodowa” 1927, nr 2, s. 25.
25 J. Kleiner, (rec.:) J. Ujejski, Dzieje mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie, 

„Pamiętnik Warszawski” 1931, z. 5, s. 106.
26 Z. Wasilewski, Na widowni, „Myśl Narodowa” 1930, nr 49, s. 758.
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bałwochwalczy, dla zdrowia polskiej duszy szkodliwy kult dla kultury niemiec
kiej, która nam była i jest nic m atką, tylko macochą”27. Bezpośrednio w Hegla 
wymierzony został zarzut ubóstwienia państwa i „zabójcza dla życia doktryna 
automatyzmu historycznego”. W tym sensie można było mówić o zgubnym 
wpływie tradycji Heglowskiej dla kultury polskiej, a teza Waltera Kiihnego
o odnowieniu polskiego życia intelektualnego początku XIX wieku dzięki 
„duchowi niemieckiemu” w znacznym stopniu została ograniczona. Trudno 
wszakże nie zauważyć, iż opinia Chrzanowskiego przenosiła dyskusję z płasz
czyzny filozoficznej na kulturoznawczą, a wtedy więcej mówiono o rzeczywis
tych bądź domniemanych konsekwencjach koncepcji Hegla niż o niej samej.

Chwilę uwagi poświęcić wypada układowi sił i sytuacji w międzywojennej 
filozofii polskiej. Aleksander Hertz, autor niepublikowanego doktoratu o Heg
lowskiej koncepcji historii filozofii, tak po latach wspominał o okolicznościach 
jego obrony: „Bez entuzjazmu dziś myślę o tej swojej pracy doktorskiej. (...) 
Została ona przyjęta przez Kotarbińskiego chyba z tej racji, że sprawy w niej 
poruszane były dla niego zupełnie obce. Drugi recenzent, Łukasiewicz w ogóle 
jej nic czytał i przyłączył się do pozytywnej opinii Kotarbińskiego”28. Trudno 
byłoby potraktować te słowa jako zawierające całościową charakterystykę 
ówczesnej filozofii polskiej, aczkolwiek nie brak w nich trafnych uwag. Gawęcki 
przyznawał, że nic wszystkim wystarcza logika, której prymat głosili przed
stawiciele szkoły Iwowsko-warszawskiej, i nie był to jedyny sprzeciw, którego 
świadectwo odnaleźć można w ówczesnej literaturze filozoficznej i naukowej. 
Jednakże ,,twardowszczyków” cechowała tendencja do przyznawania sobie 
miana głównego kierunku w filozofii polskiej, co zademonstrował na przykład 
w pisanym dla „Slavischc Rundschau” (1933) syntezującym artykule K otarbiń
ski. Bardzo znamienne cztery lata później na tym samych łamach opinie te 
modyfikował Roman Ingarden, a wspomniana różnica zdań była fragmentem 
szerzej prowadzonej dyskusji o przedmiocie, strukturze i funkcjach filozofii29. 
Jeżeli poza tym szkołę lwowsko-warszawską pojmować tak szeroko, jak to 
czyni Jan Wolcński. stosunek do Hegla u jej reprezentantów układa się bardzo 
rozmaicie. Będzie jeszcze o tym mowa.

2. Osobno należy zwrócić uwagę na międzywojenne opisy i analizy filozofii 
współczesnej. Sformułowane w niemieckiej historiografii filozoficznej tezy
0 „odrodzeniu heglizmu” (W. Windelband, 1910) czy „renesansie Hegla” 
(H. Lcvy, 1927) znano i komentowano w Polsce. W swym rocznicowym artyku
le Chmaj wyprowadzał te tendencje z wewnętrznego rozwoju neokantyzmu
1 propagowania myślenia w kategoriach historycznych, a opierał się głównie na

1. C hrzanow ski, Wśród zagadnień, książek i ludzi, Lwów 1922, s. 565.
2* A. Hertz, Wyznania starego człowieka, Londyn 1979, s. 81.
29 Por. I. Bober, Wokół sporów o filozofię w Polsce międzywojennej, „Edukacja Filozoficzna” 

1988, t. 6; S. Borzym , Filozofia polska 1900 1950, W rocław  1991 oraz inne prace tego au tora .
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głośnej pracy Richarda Kronera Von Kant bis Ilcgel (1921 1924). Nic było to 
omówienie o nastawieniu krytycznym, ale nie mógł polski historyk nie za
znaczyć. że akceptowane przez Kronera założenia Lebensphilosophie powodują, 
iż paradoksalnie znalazł się on na stanowisku w gruncie rzeczy całkiem 1 leglowi 
przeciwnym. Nic lekceważył Chmaj zwrotu w Dilthcyowskiej filozofii życia ku 
metafizyce idealistycznej, ale w swym oglądzie sytuacji w filozofii niemieckiej 
w fenomenologii widział „(...) przeciwstawienie próbom współczesnego po
wrotu do Hegla”30. Podkreślał zatem, że racjonalizm autora Nauki logiki czyni 
z niego właściwego twórcę antropologii filozoficznej. Te interesujące sądy 
zaprezentowane zostały jednak w ramach popularyzacji wiedzy filozoficznej, 
nie doczekały się u Chmąja gruntownego uzasadnienia. Większa to strata, gdyż 
stanowiły pośrednią odpowiedź na rozpowszechniające się irracjonalizujące 
interpretacje koncepcji berlińskiego myśliciela.

Nie zyskiwały one w Polsce zbyt wielu zwolenników. Rudniański widział 
w nich kontynuację idei prawicy heglowskiej, co oznaczało dla niego za
przepaszczenie tego, co w heglizmie najcenniejsze, ale wynikało ze sprzeczności 
historyzmu i panlogizmu w jego systemie. Omawiając wpływową monografię 11. 
Glocknera llegel (1929) Ferdynand S/.mulewicz odczytywał jej kierunek inter
pretacyjny jako protest wobec upatrywania w jego filozofii „owocu ducha 
greckiego”. Zdawał się też zgadzać z niemieckim historykiem filozofii, że 
u twórcy Fenomenologii ducha najistotniejszy jest „problem syntezy racjonal- 
no-irracjonalnej”31, a inaczej mówiąc problem syntezy myśli chrześcijańskiej
i nauki greckiej. Z powodu zbytnich skłonności ku irracjonalizmowi nie do 
zaakceptowania okazywał się tym bardziej ncoheglizm włoski. Choć w swych 
pracach Żółtowski polemizował z angielskimi zwolennikami Hegla, o wiele 
żywiej interesowano się jego włoskimi sympatykami. O. Bcncdetto Crocem 
pisali już przed I wojną światową W.M. Kozłowski, Sobeski i Z. Łempicki, 
a podejmowana przez niego problematyka historiozofii i estetyki sprzyjały 
zainteresowaniu tą myślą. Rzucone przezeń hasło, by od Hegla przejmować to, 
co żywe, wydawało się ze wszech miar godne polecenia, należało tylko 
dokładniej objaśnić tę myśl. Julia Dicksteinówna ujmowała twórczy stosunek 
Crocego do Hegla jako uzupełnienie dialektyki przeciwieństw dialektyką 
odrębności, co zyskiwało olbrzymie znaczenie w na nowo przemyślanej filozofii 
ducha. Przywrócenie wartości dialektyce podkreślała większość badaczy om a
wiających włoski neoheglizm, ale czyniąc to Bohdan Kieszkowski sprawiedliwie 
odnotowywał głosy sprzeciwu w Italii wobec sprowadzenia całej jej filozofii do 
,,hegelianizmu”. Włączając Crocego do szerzej pojmowanego ruchu neoidealis- 
tycznego zauważono przy tym, że „(...) wywodzi się z idealizmu Hegla,

30 L. C hm aj, Współczesne prądy filozoficzne w Niemczech, „K urier L ileracko-N aukow y” 1934, 
nr 8, s. 7.

3ł F. Szmulewicz, (Rec.:) H . G lockner, Hegel, T .l ,  „R uch  Filozoficzny” 1931, s. 34.
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a zarazem nawiązuje do tradycji romantycznej i widzi swego dalekiego poprzed
nika w Vicome”32. Z kolei historyk filozofii współczesnej, Józef Pastuszka, 
Croccanską korektę heglizmu dostrzegał w ograniczeniu dialektyki do dwu 
członów i pomniejszaniu panlogizmu poprzez zwrócenie uwagi na całość 
duchowych potencji. Mimo to. zdaniem tego badacza, Croce pozostał wierny 
„teorii innowacji: cała rzeczywistość jest obiektywizacją ducha przedmiotowe
go, który uświadamia się w myśli ludzkiej”33. Jednakże najobszerniejszą naszą 
międzywojenną monografię Croccgo autorstwa Maurycego M anna zdomino
wały problemy literaturoznawcze. O włoskiej wersji neoheglizmu pisano naj
więcej, a wynikało to z jego ekspansji na niefilozoficznc dziedziny. Przekłady 
rozpraw G. Gentilego, a zwłaszcza jego książki Reforma wychowania (1932), 
upowszechniały znajomość założeń - jak to klasyfikował Chmaj -  „idealizmu 
aktualistycznego”. Rozgłosu przydawało także zaangażowanie się jego przed
stawicieli w bieżące spory ideologiczne, światopogląd owe oraz różnego rodzaju 
przedsięwzięcia organizacyjne. Dopatrywano się tutaj niekiedy wyjaskrawienia 
niektórych elementów myśli Heglowskiej, z czego czyniono ostry zarzut. 
U Gentilego, „nadwornego filozofa” (J. Jankowski) obozu Mussolinego, 
widziano zatem programowanie kultu państwa. Powrócę jeszcze do tej kwestii, 
ale w tym miejscu niech wystarczy takie ówczesne usprawiedliwienie łączenia 
zagadnień politycznych i filozoficznych: stąd, że hitleryzm i faszyzm powołują 
się na Platona, a „z nowożytnych na Hegla”, widać, że „(...) te prądy totalne 
mają jakieś podłoże metafizyczne” '4.

Naturalnie, szczególnie mocno intrygował „renesans zainteresowania się 
filozofii i polityki włoskiej I ległem” wszystkich tych, którym bliska była kultura 
śródziemnomorska. W specjalnym numerze „Przeglądu Współczesnego” (1930, 
nr 100 101) poświęconym faszystowskim Włochom redaktor naczelny tego 
pisma, Stanisław Wędkiewicz. próbował uściślić, co i jak wiele faszyzm czerpał 
z heglizmu. Na atrakcyjność filozofii Hegla dla stronników rozwijającego się 
faszyzmu zwracała także uwagę Irena Gałęzowska (1931) opisując to, co dzieje 
się w „kraju młodych” . Kilka lat przedtem Wędkiewicz przewidywał, że wydany 
właśnie włoski przekład Ojcze-Nasz wzbudzi duże zaciekawienie, jako że „w 
tym kraju bodaj silniej niż gdzie indziej działają wpływy idealizmu niemiec
kiego, zwłaszcza Hegla i jego zwolenników”33.

Nie oznacza to, że obecność czy związki z systemem autora Nauki logiki 
dostrzegano wyłącznie u jego włoskich sympatyków. Szymon Szydclski na 
przykład wypunktował to, co łączyło z Heglem Bergsona, a czynił to analizując 
rozrost irracjonalizmu w myśli współczesnej. Wydaje się nawet, że było to jedno

12 Z. M atuszewic/.owna, Monografia o B. Crocem, „Przegląd Literacki” 1930, s 4
3ł J. Pastuszka, Filozofia współczesna, t. 1, W arszawa 1934, s. 62.
M J. S tępa, Komunizm a światopogląd katolicki, P o /n ań  1937, s. 55.
15 S. W ędkiewicz, Cieszkowski po włosku, „Przegląd W spółczesny” 1923, nr 16, s 320
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z centralnych zagadnień filozofii okresu międzywojennego. W swej syntezie 
filozofii współczesnej Pastuszka -  oprócz wpływu na neoidealizm -  najsilniejsze 
oddziaływanie Hegla dostrzegał na prądy irracjonalistyczne. Zdawał się zatem 
przychylać do nowszych ówcześnie interpretacji, mimo pochwały za koncepcję 
rozumu, jakiej udzielał Heglowi Konstanty Michalski. Ale to właśnie rac
jonalista krytyczny Leon Chwistek obwiniał twórcę Fenomenologii ducha za 
wywołanie „zarazy irracjonalizmu”, co zmuszało do „obrony logiki” . Tym 
bardziej zdecydowanie podkreślał to, im szerzej uwzględniał społeczne i kul
turalne następstwa tej plagi. W tym kontekście Chwistek uznawał, że „(...) 
dialektyka Hegla odgrywa w dziełach M arksa rolę drugorzędną i raczej szkodzi 
niż pomaga”36, co służyło jako argument za, a nie przeciw marksizmowi. Na 
zbytnią ogólnikowość jego pojmowania irracjonalizmu zwracała jednak uwagę 
Izydora Dąmbska, a jeden ze zbliżonych do „wrońskistów” krytyków zarzucił 
Chwistkowi właśnie heglizm.

Chociaż Rudniański wskazywał na wzrost zainteresowania Hegiem 
w Związku Radzieckim, międzywojenni polscy zwolennicy filozofii Marksa nic 
podejmowali głębiej tego problemu. Nieco szerzej potraktował to zagadnienie 
Władysław Spasowski (1933), ale i tak więcej napisał o Heglu jako „reakcjoniś
cie” niż inspiratorze marksizmu. O tym, że Marks jest uczniem Hegla, 
przypomniał w lewicującej „Epoce” Józef Szpecht, niemniej dla tak orien
tującej się myśli międzywojennej marksizm ważniejszy pozostał jako program 
społeczny i pogląd na świat; jego „filozoficzności” nie dostrzegano bądź nie 
doceniano.

Za to relacja Ilegel -  Marks bardzo intrygowała krytyków marksizmu. 
Związki między autorem Nauki logiki a twórcą Kapitału interpretowano w ten 
sposób, że wskazywano na identyczność lub olbrzymią zbieżność treści oraz 
struktury twierdzeń filozoficznych obu myślicieli. Nie były to rozprawki 
z akademicko rozumianej historii idei, a tropienie i ujawnianie w marksizmie 
dziedzictwa heglowskiego służyło rozbrojeniu bądź wprost unicestwieniu tego 
pierwszego. Ani podjęcie tematu nie wynikało przede wszystkim z czysto 
poznawczych motywacji, ani wniosków, do jakich dochodzono, nie starano się 
ograniczać do samego poznania. W charakterystyce „filozoficznych podstaw 
komunizmu", którą podjęli czołowi filozofowie katoliccy, konstatowano mię
dzy innymi, że „(...) błędność marksizmu ma swe źródło w dialektyce heglows
kiej”37, a zawiera ona w sobie fałsz logiczny, metafizyczny i moralny. Mniej lub 
bardziej wiernie wniosek ten powtarzał się u dużej grupy autorów. Znaczne 
zainteresowanie kwestią obecności hcglizmu w marksizmie przyniósł polski 
przekład Teorii materializmu historycznego (1927) M. Bucharina. Jeśli Chwistek 
odwoływanie się tego autora do Hegla określał mianem „snobizmu”, to

36 L. Chwistek, Obrona logiki, „Przegląd W spółczesny” 1934, nr 149, s. 344.
37 A. Jakubisiak , Filozoficzne podstawy komunizmu, „D ro g a” 1933, nr 1, s. 13.
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Bocheński widział u niego zapośredniczone przez M arksa -  zastosowanie 
dialektyki Hegla do zjawisk gospodarczych. Do powyższego zagadnienia będę 
jeszcze nawiązywał.

3. Kiedy jednak podejmowano problematykę filozoficznych podstaw huma
nistyki, kiedy szukano źródeł i argumentów do programu antynaturalistycz- 
nego, okazywało się, że warto i należy sięgać do koncepcji autora Nauki logiki. 
W okresie międzywojennym uważnie śledzono przebieg rozpoczętych na przeło
mie XIX i XX wieku debat w'okół tożsamości i zadań nauk humanistycznych, 
a coraz większą w nich rolę odgrywali ci, którzy czerpali z Hegla bądź do tego 
namawiali. W syntetycznym opracowaniu Bogdan Suchodolski zauważył, że „w 
myśli Heglowskiej poczyna się coraz częściej szukać odpowiedzi ostatecznych 
na pytanie o istotę kultury, o jej jedność i o jej sens”38. Chodziłoby między 
innymi o kwestię znaczenia wytworów kulturowych, pojęcie rozumienia i obiek
tywizacji, psychologizm. Najdokładniej omawiano koncepcję W. Dilteya 
(Z. Łempicki) i II. Rickerta (M. Wallis-Walfisz), ale pokazywano także, co 
„wzorem Hegla” znalazło się u N. Hartm anna (K. Michalski), jakie założenia 
kształtowały pedagogikę T. Litta, H. Freycra (L. Chmaj), E. Sprangera 
(E. Frauenglas, M. Sekreta), W. Sterna (S. Odrzywolski). Docenienie ożyw
czych inspiracji, jakie mogą płynąć z heglizmu, spotykało się niekiedy z obawą 
przed nawrotem myślenia metafizycznego. A to już zasługiwało na krytykę, 
która ze strony Edwarda Fraucnglasa skierowana została pod adresem E. 
Sprangera. Zbyt wiele czynników współkształtowało antypozytywistyczny pro
gram, by wszystko uznać za zasługę Hegla. Niemniej Zygmunt Łempicki 
pozwolił sobie na stwierdzenie, że „Ilegel odżył, bo filozofia dzisiejsza od 
innych wychodząc założeń i bardziej empirycznej analizy faktów dochodzi do 
podobnych wniosków”39. Zastrzeżeń i obwarowań należało dołączyć wiele, ale 
umiejętne wykorzystanie przynajmniej niektórych jego tez wydawało się bardzo 
obiecujące. Łempicki przyznawał między innymi, że zwrot nauk humanistycz
nych ku sferze ponadindywidualnej stanowi przeformułowanie i przemyślenie 
na nowo Heglowskich inspiracji.

Sformułowana przez Sobeskiego ocena, że historiozofia i filozofia kultury 
mogą uznać Hegla za jednego „z największych swych krzewicieli”, znajdowała 
liczne potwierdzenia. O przychylny stosunek do Hegla trudno byłoby posądzać 
Kazimierza Ajdukicwicza, lecz nawet on opracowując hasło „Dusza — duch” 
dla encyklopedii Świat i Życie doceniał zasługi berlińskiego myśliciela. Precyzu
jąc rozumienie pojęcia „świat ducha obiektywnego”, które wydawało mu się 
istotniejsze od określania ducha jako szczególnej części duszy, wnosił jednak 
poprawkę, że należy je pojmować zgodnie z rozróżnieniem zjawiska psychicz

s* B. Suchodolski, Przebudowa podstaw nauk humanistycznych w Niemczech, W arszawa 1927,
s. 46.

39 Z. Łem picki, op. cit., s. 3.
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nego i jego treści. Wskazywał także na ówczesne tendencje filozofii niemieckiej, 
a „Kwartalnik Filozoficzny” znamiennie zamieścił inauguracyjny referat Bruno 
Baucha z X lll-tego Zjazdu Niemieckiego Towarzystwa Filozoficznego, zognis
kowany właśnie wokół pojęcia „ducha”. Spośród myślicieli działających w Pol
sce międzywojennej na polu filozofii kultury, najbardziej konstruktywnie 
elementy myślenia Heglowskiego w budowanej przez siebie koncepcji wykorzy
stywał Sergiusz Hessen. Przywoływał przede wszystkim kategorię „ducha 
obiektywnego”, a pojęcie Aufhebung uznawał za najtrafniejsze dla ujmowania 
relacji pomiędzy różnymi warstwami życia ludzkiego, z których niższe nic 
tracąc swej swoistości zostają przezwyciężone, a zarazem włączone w rozwój 
wyższych. Nawiązując do najdobitniej sformułowanego przez Freyera anty- 
pozytywistyczncgo założenia o „światopoglądowym apriori" kultury. Hessen za 
podstawowy czynnik dynamiki procesów kulturowych uważał „dialektyczny 
stosunek wzajemnego napięcia” . W sprawozdaniach z Międzynarodowego 
Kongresu Wychowania Moralnego, gdzie przyjechawszy jeszcze z Pragi, z refe
ratem wystąpił Hessen, utrwalono między innymi wypowiedź Bocheńskiego, że 
nie będzie on krytykował „założeń hegeliańskich” Hessena, ponieważ uważa 
koncepcję Hegla za „przeżytek”40. Należy także odnotować, że rozbudowując 
swoją wersję personalizmu poprzez przekroczenie poziomu kultury ku sferze 
„Królestwa Bożego”, Hessen Ojcze-Nasz Cieszkowskiego łączył z ideami 
W. Sołowjowa. Ponadto w swych przed- i powojennych polemikach z pedagogi
ką kultury Józef Chałasiński wciąż powracał do jej Heglowskich założeń, co 
oczywiście miało być czynnikiem dyskredytującym.

Antypozytywistyczny przełom rozpoczął się poniekąd wokół dyskusji o me
todach poznania historycznego, a nie sposób było zaprzeczyć, że z pod
ważaniem przez Hegla statycznej wizji świata „(...) zaniedbywany dotąd świat 
historii zaczyna upominać się o swe prawa”41. Jakub Blciberg ponadto przypo
minał, że polscy hcgliści rozbudowywali właśnie koncepcje historiozoficzne. 
Przez większość badaczy zajmujących się w okresie międzywojennym filozofią 
dziejów Hegla jednak osądzony został dość surowo. Aleksander Pechnik dziwił 
się nawet, że znajdują się jeszcze tacy, którzy nic wiedzą, że konstrukcje 
berlińskiego mędrca to tylko „gmach karciany”. Przy okazji też Żółtowskiego 
określił mianem „apologety Hegla” . Analizując wszakże to, jak Pechnik 
proponował uprawiać refleksję o dziejach, Roman Lutman zarzucał mu jałowy 
negotywizm wnioskowań i jako wzór „konstrukcyjny” przeciwstawiał akurat 
Hegla. Stwierdzenia Pechnika, któremu chodziło głównie o ukazanie historycz
nej roli Kościoła, były jeszcze jednym potwierdzeniem niechętnego stosunku 
filozofii katolickiej do autora Nauki logiki. Stopień surowości ocen musiałby

40 Por. H. W eryński, Międzynarodowy zjazd wychowania moralnego, „M iesięcznik K ateche
tyczny i W ychowawczy” 1934, z. 9, s. 388; po r. identycznie w „ P rą d ” 1934, nr 10.

41 K. Scrini, Życie, nauka i religia, W arszaw a 1934, s. 138.
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być tutaj cieniowy, lecz jeśli nawet Franciszek Sawicki w zamieszczonym 
w jednym ze zbiorowych wydawnictw niemieckich artykule Geschichtsphiloso- 
phie (1920) przychylnie odniósł się do Heglowskiej historiozofii za jej wkład 
w przezwyciężenie naturalizmu, to przestrzegał zarazem, iż „historiozofia 
chrześcijańska nie może uznać bezwzględnej dziejowej konieczności ani na 
modłę Hegla lub M arksa, ani w myśl poglądów biologicznych Spenglera”42. 
Jako sposób uprawiania filozofii dziejów koncepcję Hegla odrzucał także Feliks 
Koneczny z racji jej sprzeczności z jedynie godną naukowego zaufania metodą 
indukcyjną. O spekulatywność posądzona została zresztą cała niemiecka 
tradycja historiozofii, lepsze wzory dostrzegano u F. Guizota. W tym wypadku 
niechęć do Hegla brała się także z dostrzegania w jego myśli „bizantynizmu”, 
a wzmacniały ją czynniki natury ideologicznej i światopoglądowej. Z satysfak
cją też w omówieniu obrad Międzynarodowego Kongresu Historycznego 
w Warszawie zamieszczonym w „Myśli Narodowej”, z referatu Emila Brehiera 
wyłowiono tezę, że choć wykazanie odrębności filozofii historii zawdzięczamy 
Heglowi, to jednak treść jej zagadnień ukształtowana została u Cycerona, 
Augustyna i Vico. Ten sam sprawozdawca w innym z kolei referacie uznał za 
najważniejsze ukazanie „dualizmu etyki i polityki jako podstawy metafizycz
nego systemu Hegla”43. Dodać wypada, że na warszawskim zjeździć Żółtowski 
przedstawił tekst Ilegel et la conception de Uhistoire m Pologne. Wspomnieć 
należałoby również o pochodzącej z lat dwudziestych próbie filozofii dziejów 
ojczystych Stanisława Garfein-Garskiego, który opierał się na swej opracowa
nej już u początków XX wieku wersji materialistycznego ujmowania dziejów. 
Jego ostatnie prace przeszły prawie bez rozgłosu, zawsze wytykano im kom- 
plikacyjność; taki właśnie był pomysł rewizji marksizmu poprzez uzupełnienie 
„teorią różniczek dziejowych” triady: teza -  antyteza -  synteza.

O ile jednak filozofowie nic zapominali, że metoda dialektyczna najpełniej 
sprawdza się w historiozofii, a „życie twórcze ludzkości w przestrzeni i w czasie 
jest materiałem heglowskiego filozofowania”44, fachowi historycy zachowywali 
większy dystans i oddawanie zasług nie pociągało żadnych zobowiązań. 
W najbardziej ambitnym w owym czasie podręczniku Marcelego Handelsman- 
na; historyka znaleźć można bardzo niewiele. Stosunek do idealizmu Hegla 
okazywał się wszakże nieobojętny dla dydaktyki historii. Stwierdziwszy jego 
wpływ Karol Górski przestrzegał, iż tej proweniencji poglądy „(...) nic albo 
niewiele mające z nauką wspólnego, zamiast pojęć ścisłych i jasnych sprowadza
ją do umysłów mgliste marzenia”45. Skoro na tym polu nie sprawdził się także

42 F. Sawicki, Założenia filozoficzne katolickiej myśli społecznej, w: Katolicka myśl społeczna, 
Poznań 1938, s. 21.

43 K . M oraw ski, VII. Kongres Nauk Historycznych, „M yśl N arodow a” 1933, n r 38, s. 569.
44 F. Szmulewicz, op. cit., s. 35.
45 K. G órsk i, Dydaktyka historii w świetle encykliki ..Divini illius magistri”, „P rąd ” 1934, z. 1, 

s. 35.
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pozytywizm, wniosek wypływał prosty -  oparcia szukać w neotomizmie. 
Uzasadnień dostarczała taka interpretacja poglądów Akwinaty, która udowod- 
niała, że to, co różne koncepcje historiozoficzne rozłączyły, zostaje u niego 
pogodzone. To przynajmniej próbował wykazać Konstanty Michalski badając 
stosunek tomizmu do najważniejszych w międzywojennej filozofii dziejów, 
koncepcji uznających za ich główny czynnik bądź materię, bądź rasę, bądź 
ducha. Jeżeli też rozwijający myśl św. Tomasza uważali ją za system otwarty, to 
Michalski realizował to najpełniej, a wynikał stąd jego bardzo wyważony 

w porównaniu z innymi filozofami katolickimi -  stosunek do Hegla.
Zasadniczo wspomniałem powyżej o ogólnych opracowaniach dotyczących 

metodologii nauk humanistycznych. Niemniej w wielu rozważaniach odnoszą
cych się do wyodrębnianych w nich dyscyplin również można odnaleźć 
przywołanie nazwiska Hegla. Szczególnie silnie występowało to tam, gdzie 
uświadamiano najogólniejsze założenia akceptowane w danej dziedzinie wiedzy 
lub zastanawiano się nad adaptacją do własnych potrzeb przesłanek programu 
antypozytywistycznego. Z pierwszym przypadkiem mamy do czynienia między 
innymi w międzywojennych diagnozach sytuacji w teoriach pedagogicznych 
(oprócz wymienionych już autorów chodziłoby także o B. Nawroczyńskiego, 
M. Sekretę i A. Zanda). Drugi reprezentuje spora grupa teoretyków literatury 
z Z. Łempickim i J. Kleinerem na czele. Naturalnie z biegiem lat dochodziły 
istotne korekty i przed wybuchem 11 wojny światowej Stanisław Żółkiewski 
z ulgą zauważył, iż rozpoczął się „proces gnicia” antynaturalistycznej tradycji. 
Z drugiej jednak strony w 1938 roku pojawiła się śmiała interpretacja poglądów 
H. Taine’a, której autor, Jan Łempicki, odnajdywał więcej jego związków 
z Heglem, niż z Comtcskiego, M. Sekretę i A. Zanda). Drugi reprezentuje spora 
grupa teoretyków literatury z Z. Łempickim i J. Kleinerem na czele. Naturalnie 
z biegiem lat dochodziły istotne korekty i przed wybuchem II wojny światowej 
Stanisław Żółtkiewski z ulgą zauważył, iż rozpoczął się „proces gnicia” 
antynaturalistycznej tradycji. Z drugiej jednak strony w 1938 roku pojawiła się 
śmiała interpretacja poglądów H. Taineła, której autor, Jan Łempicki odnaj
dywał więcej jego związków z Heglem niż z Comte’em

4. Bardzo częste nawiązania do Hegla dają się zauważyć w międzywojen
nych rozważaniach z zakresu teorii państwa i prawa. W zainteresowaniu dla 
tego fragmentu koncepcji Hegla zaznaczały silnie swą obecność społecz
no-polityczne problemy dwudziestolecia. Z pewnością niesprawiedliwe byłoby 
pomówienie o prezentyzm Jana Stepy, autora najpoważniejszej ówcześnie 
polskiej pracy o Heglowskiej teorii państwa, ale szeroko wtedy dyskutowany 
problem totalizmu rzutował na jego ujęcie. Jakkolwiek w wielu punktach 
zbieżny, uniwersalizm Heglowski wydawał się Stepie „skrajny” w porównaniu 
z umiarkowanym ujęciem św. Tomasza. Konsekwencją tego, że podobnie jak 
u Platona -  ogół poprzedza tutaj ontologicznie byty jednostkowe, jest to, iż 
Hegel stał się wybitnym przedstawicielem „totalizmu państwowego”. Uniwer-
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salizm Hegla mógł zyskać sympatię jedynie jako przeciwstawienie prądom 
libcralistycznym, wszystko inne doń zniechęcało. Tym bardziej należało to 
podkreślić, że na ,.micie państwa” jako bycie duchowym oparł się faszyzm. 
A potępiał go Stępa z tą samą mocą, jak i komunizm, w którym widział 
światopoglądowe wykorzystanie „metody dialektyki”.

Zaznaczałem już, że termin i pojęcie „uniwersalizmu” w intelektualnych 
dyskusjach dwudziestolecia zrobiło sporą karierę, a czerpała ona z bardzo wielu 
źródeł. Nie bez znaczenia był autorytet Władysława L. Jaworskiego, którego 
uniwersalizm prawniczy opierał się jednak na filozofii O. Spanna. Zabierając 
głos w dyskusji nad pojmowaniem państwa przez Hegla, Jaworski bardzo 
wysoko oceniał jego myślenie dialektyczne, chociaż zauważał, że wiele tutaj 
z Leibniza. Nie to jednak stało się „źródłem wielu nieporozumień”, lecz 
uczynienie z dialektyki przez Hegla programu politycznego. Konieczność tych 
zastrzeżeń brała się z zaniepokojenia „renesansem Hegla” w Anglii i Rosji, 
doradzał zatem Jaworski, aby odróżniać „dwóch Heglów: dialektyka i poli
tyka”46. Neoheglizm w teorii prawa spotkał się zresztą z krytyką za mętność 
twierdzeń i przekraczanie „świata doświadczenia” (E. Jarra), a autorzy polscy 
potwierdzenie swych ocen mogli znaleźć w tłumaczonych także u nas dziełach 
G. Radbrucha, który w ogóle nie widział tam Hegla.

Niejasności w rozumieniu członów opozycji uniwersalizm-indywidualizm 
utrudniały z pełną oczywistością uznanie Hegla za uniwersalistę, o czym 
szeroko, lecz mało konkluzywnie na łamach „Kwartalnika Filozoficznego” 
(1925, 1926) rozpisywał się Stanisław Druks. Wśród prawoznawców przeważa
ło wszakże traktowanie twórcy Fenomenologii ducha jako reprezentanta „nadin- 
dywidualistyczncgo poglądu na świat” (A. Peretiatkowicz). W jeszcze innym 
podziale, opartym na sposobie ujęcia istoty państwa, Kazimierz Sośnicki 
zaliczył poglądy Hegla do grupy metafizycznych teorii spirytualistycznych. Ta 
ostatnia klasyfikacja pojawiła się jako refleks przez całe dwudziestolecie 
toczonych bojów o wychowanie państwowe i miała służyć podstawowemu ich 
uporządkowaniu. Oczywiście nie wszyscy, którzy zabierali głos na ten temat, 
aspirowali, aby wskazywać na jego filozoficzne podłoże i rodowód, ale bardzo 
często pomawiano Hegla o wywołanie i rozpowszechnianie statolatrii. Prze
stroga Żółtowskiego przed uproszczonym i dosłownym odczytywaniem tej 
części systemu Hegla nie zapobiegła utrwaleniu się i propagowaniu obrazu 
Hegla jako apologety państwa, i to jeszcze państwa pruskiego. Kowalski 
pozwalał sobie nawet na takie generalne ujęcie: „Osławiona heglowska Siaat- 
somnipotenzlehre rozwinęła się z biegiem czasu w statolatrię współczesnej myśli 
społecznej Durkheimów, Levy-Briihlów, Leninów, społeczników pokroju Mus- 
soliniego i Hitlera, którzy bez wyjątków podkreślają bezwzględną wyższość

46 W .L. Jaw orski, Nauka prawa administracyjnego, W arszaw a 1924, s. 194.
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państwa nad wszelką celowością człowieka”47. Bardzo mocno też niechęć do 
autora Zasad filozofii prawa akcentowali zwolennicy personalizmu, a bliska im 
idea katolicyzmu społecznego dostarczała w tym względzie dodatkowych 
bodźców.

W bardziej socjologizującym oświetleniu Hegel okazywał się jednym z pra
wodawców „kolektywizmu”, i pod tym względem niewiele miało go różnić od 
E. Durkheima. Tak stawiała sprawę Gałęzowska krytykując socjologizm tak 
szeroko pojmowany, że jego ślady dostrzegła nawet u Floriana Znanieckiego. 
W rzeczy samej jednak u tego wybitnego socjologa państwo nie stanowiło 
przedmiotu specjalnych rozważań, choć jeden z jego mało znanych artykułów 
poświęconych jest „kultowi państwa”. Socjologicznego potencjału heglizmu 
Znaniecki zdawał się nie doceniać, a w swych pracach filozoficznych nawiązy
wał do mego tylko w niewielkich polemicznych wzmiankach. Bardziej inte
resująca pod tym kątem jest uwaga w Przedmowie do Cultural Reality (1919), 
która poświadcza, że do źródeł kulturalizmu zaliczyć trzeba „polski idealizm 
historyczny”. Nie zostało to przez Znanieckiego dookreślone precyzyjniej, ale 
współcześnie stało się wskazówką dla niektórych całościowych interpretacji jego 
koncepcji. Jak mogła wypaść Znanieckiego ocena heglowskiej koncepcji państ
wa, można przekonać się pośrednio, gdyż wykorzystując analityczne kategorie 
socjologii humanistycznej dokonał tego jego uczeń. Mam tu na myśli Francisz
ka Mirka, który zawartą u Hegla koncepcję grupy społecznej zaliczył do typu 
teorii woluntarystycznych. Nieco dokładniej wyjaśniając jej specyfikę pokazy
wał. że u Hegla państwo, które reprezentuje „wolę substancjalną” , gwarantuje 
„(...) ogólną harmonię wszystkich woli subiektywnych, konkretnych, a przez to, 
że wszyscy ludzie są jego członkami, staje się ono najogólniejszym, a więc 
najprawdziwszym „objectiver Geist”, samym siebie świadomym”48. Na tej 
podstawie Mirek protestował przeciwko szerzącym się opacznym interpretac
jom myśli Hegla, który -  jego zdaniem przedstawiał państwo takim, jakim być 
powinno, a nie takim, jakie jest. Jeśli też hierarchizować zarzuty krytyczne, 
które pod adresem berlińskiego myśliciela kierował Mirek, to na pierwszym 
miejscu znalazłby się brak określenia, czym jest rzeczywista grupa społeczna. 
W planie socjologicznym dostrzeżone zostały zbieżności między koncepcją 
Hegla a Durkheima, w filozoficznym -  z Platonem. Te ostatnie Mirek zdawał 
się podkreślać w intencji osłabienia niechęci bądź przynajmniej sprostowania 
obiegowych ocen, które dominowały w filozofii katolickiej. Należy jednak 
dodać że zreferowane bardzo skrótowo poglądy księdza-socjologa wyrażone 
zostały w pracy, która funkcjonowała jako maszynopisowy skrypt, co natural
nie bardzo ograniczyło zasięg ich znajomości.

17 K . K ow alski, Odpowiedzialność inteligencji katolickiej wobec Kościoła katolickiego, „P rąd " 
1934, nr 9, s. 65.

48 F. M irek, Masy, związki i ustroje z uwzględnieniem teorii państwa, K raków  1937, s. 41.
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5. W rozważaniach nad tradycyjnymi i powstającymi nurtami społecz
no-politycznymi -  zwłaszcza gdy podejmowano próbę wyświetlenia ich ogól
nych przesłanek -  bardzo często wskazywano na znaczenie systemu Hegla. 
Tematyka ta pojawiała się już w niniejszych rozważaniach, niemniej sensowne 
wydaje się osobne jej potraktowanie.

Nie dając się całkowicie ponieść politycznym emocjom, za to ambicjami 
teoretycznymi, podszedł do tego problemu Aleksander Hertz. Dlatego w swej 
pracy analizującej ówczesne nurty ideologiczne wskazywał, że historiozofia 
Hegla i wynikająca z niej metoda badawcza kształtowały punkty wyjściowe 
ideologii marksistowskiej, ale zarazem pokazywał, że obecność założeń Heg
lowskiej proweniencji odkryć można w nacjonalizmie i faszyzmie. W tym 
wypadku łącznikiem miałaby być idea zbiorowości, którą Hertz wyprowadzał 
z ujmowania zjawisk społecznych w kategoriach powszechności. Nieprecyzyj
ność pojęć systemu Hegla dodatkowo ułatwić miała wielorakie polityczne 
interpretacje, a „sugestywność mętności” potęgowała oddziaływanie na współ
czesny pogląd na świat, który nie wyzwolił się jeszcze spod wpływu myśli 
dziewiętnastowiecznej. Leon Hertz ujmował to jeszcze bardziej skrótowo: 
„Hegel jest ojcem duchowym zarówno socjalizmu, jak i nacjonalizmu”'*9. 
A w tym stwierdzeniu tyle samo jest uznania dla siły jego oddziaływania, co 
przyznania jego niejednorodności. Z drugiej strony, jest ono także objawem 
skłonności i łatwości przypisywania różnym ideologiom ojców duchowych. 
Niewielu też autorów zdawało sobie sprawę z ryzykowności takiego wy
szukiwania prekursorów. Stawało się to tym wyraźniejsze, im bardziej oddalano 
się od filozofii, a wkraczano na teren ideologii. Nasycenie zgoła nicpoznaw- 
czymi emocjami wzrastało wtedy niepomiernie.

Pisałem już o tym, że w ofensywę o ideowe podstawy współczesności 
aktywnie włączyli się czołowi myśliciele chrześcijańscy. Pastuszka dla potrzeb 
zbiorowego wydawnictwa Bolszewizm dokonując filozoficznej analizy komuni
zmu stwierdził, że nie tylko Marks przekształcił abstrakcyjnie pojmowaną przez 
Hegla dialektykę, ale obu tym filozofom należy przeciwstawić jej Arystotele- 
sowskie rozumienie. Franciszek Kwiatkowski z kolei zarodki bezbożnictwa 
wyprowadzał z Heglowskiego panteizmu, a przekonanie o tożsamości bytu 
i niebytu kwalifikował po prostu jako „twierdzenie absurdalne” . Na zagad
nienie zaś atcizmu w okresie międzywojennym wrażliwość była bardzo duża. 
Braun -  mimo szacunku dla autora fenomenologii ducha -  uważał kolektywizm, 
materializm dziejowy, racjonalizm za „straszne dzieci heglizmu” . W podobne 
tony uderzył Lutosławski, który pomawiał go o „sceptycyzm idealistyczny” 
i „skrajny racjonalizm” . Niemniej za najbardziej dyskredytujące uznawał 
spuściznę M arksa i społeczne konsekwencje jego doktryny. Nie przeceniając 
wpływu Hegla zwolennik solidaryzmu, Leopold Caro zauważał, że materializm

Ąl> A. H ertz, Psychologia schyłku, „Przegląd W spółczesny” 1933, n r 7 -8 , s. 113.
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historyczny „(...) nie uznaje sądów wartościujących, wprowadzony w błąd przez 
dialektykę heglowską poczytuje wszelką rzeczywistość za logicznie uspra
wiedliwioną”50. Zbliżony do personalizmu Adam Stawarski w polemice 
z K. Radkiem analogicznie wskazywał na następstwa „wojującej dialektyki”. 
Podobnych przykładów przytoczyć można byłoby jeszcze więcej.

Jakkolwiek nie brakowało jednoznacznie negatywnych ocen, że socjalizm 
narodził się „(...) w cieniu policyjnego systemu logiki Hegla”51, mógł być on 
pojmowany i podziwiany w innej niż Marksowska wersji. W tym okresie 
sporą popularność zyskała wykładnia autorstwa Henryka De M ana. Przy
znawano mu nawet zasługę -  świadomie nawiązując do tytułu książki Croce
go o Heglu -  ukazania tego, co jest żywe u Marksa, wydobycie jego wielko
ści nie zagmatwanej „formułkami dogmatów i sztywnością specyficznie nie
mieckiej terminologii”52. Jak już zaznaczyłem, przedstawiciele polskiej myśli 
lewicowej owego czasu niezbyt wiele uwagi poświęcili zagadnieniom filozo
ficznym, pochłaniała ich prawic bez reszty bieżąca walka polityczna. Jawor
ski już w roku 1924 odnotowywał, że Lenin zamierza powołać w Moskwie 
instytut dla badań myśli Hegla, ale polscy komuniści jakby tego nie zauwa
żali. Wraz jednak z zaostrzającą się walką z faszyzmem i hitleryzmem poja
wiały się wyjaśnienia, iż ideologowie te przejęły od Hegla „hipertrofię państ
wa”, podczas kiedy dla socjalizmu najważniejszy pozostaje rewolucyjny po
tencjał i patos dialektyki. W ramach też namysłu nad fenomenem komuniz
mu sowieckiego Karol Górski sformułował pogląd, że zastosowana przez 
M arksa Heglowska dialektyka odpowiadała „umysłowości rosyjskiej” , 
a głównie jej naturalizmowi i religijnemu przyjmowaniu tego, co uchodzi za 
prawdę.

6. Hegel bywał też przywoływany w próbach uchwycenia odrębności 
charakteru narodowego, ducha czy też w ogóle kultury niemieckiej. Podobnie 
jak w wielu przypadkach poprzednich, najczęściej sterotypowe ujęcie i oceny 
zastępowały rzetelną wiedzę. W polskich pogłosach przeciwstawiania sobie 
romańskiego pojęcia „cywilizacji” i germańskiego „kultury”, Paweł Tochowicz 
wskazywał na Hegla jako twórcę „politycyzmu” i za francuskimi głównie 
autorami powtarzał, iż „»kultura« streszcza w sobie cały światopogląd na
cjonalizmu i politycyzmu niemieckiego”53. W formule, że to, co rozumie, 
jest rzeczywiste, wyrażała się dla M ariana Zdziechowskiego „esencja myśli 
i duszy niemieckiej” . Bardziej dokładny portret psychologiczny wymieniał 
ponadto takie jej rysy jak „pangermanizm, imperializm, ultrasubiektywny

50 L. C aro , Materializm dziejowy jako jedna z podstaw marksizmu, „Przegląd W spółczesny” 
1923, n r 16, s. 194.

51 T. Reisler, Narodziny i upadek m itu , „B unt M łodych” 1934, nr 5, s. 3.
52 B. Suchodolski, Z  zagadnień socjalizmu, „ P io n ” 1935, n r 30, s. 1.
*' P. Tochow icz, Zasady wychowawcze nacjonalizmu i politycyzmu, „A teneum  K apłańskie” 

1937, z. 2, s. 154.
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racjonalizm”54. Ten obraz nie oddawał oczywiście całej złożoności niemieckiej 
psychiki, gdyż przeciwwagę dla tych ujemnie ocenianych cech Zdziechowski 
znajdował u K. Frantza i F.W. Fórsterna. W międzywojennej Polsce pisma tego 
ostatniego były popularyzowane licznymi tłumaczeniami, a jeden z jego 
gorących propagatorów podkreślał, że „(...) z tym doskonale już zresztą przez 
Hegla przygotowanym »prusacyzmem« podjął Forster walkę bezwzględną”55. 
W tego rodzaju głosy wsłuchiwano się bardzo uważnie, szczególnie gdy 
wychodziły z kręgów katolickich. Dlatego na łamach „Verbum” zamieszczono 
artykuł II. dc M unnyncka, który obciążył Hegla winą za przyczynienie się do 
anarchii moralnej i intelektualnej. Skwapliwie też „Przegląd Powszechny” 
zamieścił tekst M. Rislera, który z Westfalii stwierdzał, że „katolicy muszą 
wybierać między kulturą w duchu św. Tomasza a barbarzyństwem w duchu 
Hegla i Bismarcka”56.

Problem ten nabierał specjalnej wagi, gdyż świadczył o wewnętrznych 
sporach o tożsamość niemieckiej kultury. Czynnikiem skłaniającym ku tego 
rodzaju rozważaniom stawały się też programowo głoszone tezy o wyróż
niającej się wprost sile związków filozofii niemieckiej z narodową przeszłością 
i kulturą, a znane i komentowane były one w Polsce (M. Sekreta). Zbyt 
bezpośrednie upatrywanie w idealizmie klasycznym dalszego rozwoju wynikają
cego z „dwoistości Niemiec” bizantynizmu raziło lepiej znających filozofię 
Hegla. Nie tylko Żółtowski żałował, że nie znalazły się w niej zabezpieczenia 
przed takimi nadużyciami. Sobeski uważał pangermanizm za jeden tylko 
z możliwych, wcale niekoniecznych, „praktycznych wniosków z filozofii idealis
tycznej”. Przyznawał jednak, że -  niestety -  te jej aspekty urzeczywistnili 
„niemieccy ludzie czynu”, a historycy filozofii ze szkoły zresztą Hegel -  pod 
tym kątem zaczęli prezentować dzieje badanej przez siebie dziedziny.

7. Skoro tak wiele powiedziane zostało o funkcjonujących w międzywojen
nym dwudziestoleciu obiegowych interpretaqach Hegla i heglizmu, należy 
poświęcić trochę miejsca pracom wiedzę filozoficzną upowszechniającym.

Jakkolwiek w szeroko prowadzonej dyskusji o propedeutyce filozofii, do 
której pobudziła przeprowadzana właśnie reforma szkolna, Myślicki bronił 
znaczenia dziejów myśli, to polskie podręczniki nieomal w całości wypełniła 
problematyka logiki57. Ciekawsze są stąd prace z zakresu historiografii filozofii. 
Podręcznik Tatarkiewicza powitany został z radością i licznymi pochwałami, 
ale poprzedzały go prace Władysława Gąsiorowskiego i Fryderyka Klimke, 
obie pisane z pozycji myśli katolickiej. W wydanej w 1928 roku w Sandomierzu

54 M . Zdziechowski, Europa, Rosja, Azja , W ilno 1923, s. 120.
ss J. M irski, Fryderyk W. Forster, „Przegląd W spółczesny” 1925, n r  35, s. 392.
56 M. Risler. Katolicyzm niemiecki a umysłów ość pruska, „Przegląd Powszechny” 1927, n r 7-8, 

s. 123.
57 Por. G . G łuchow ski, Propedeutyka filozofii w czasach II Rzeczypospolitej, „R uch  Filozoficz

ny” 1988. nr 3.
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pracy Historia JilozoJii Gąsiorowski podkreślał takie cechy systemu Hegla, jak 
skrajny intelektualizm, ograniczenie filozofii do metafizyki, ewolucjonizm, 
historycyzm, prymat tego, co ogólne. Klimke w swej Historia filozofiiy napisanej 
po łacinie i opublikowanej najpierw' w Rzymie, a w 1930 roku przetłumaczonej 
na język polski, nie dodawał wiele do powyższych ocen. Opisał jednak szkoły 
Heglowskie, dał typologię teorii odwołujących się do filozofii politycznej Hegla, 
wzmiankował o popularności „idealizmu hegeliańskiego” w krajach anglosas
kich, odnotował dynamiczny rozwój neoidealizmu włoskiego. Jednak jako 
zwięzłe podsumowanie powtórzył za innymi autorami katolickimi, że „(...) 
z heglowskiej destrukcji religii wyrosła religia destrukcji”58, co wystarczająco 
tłumaczyło niechęć do berlińskiego myśliciela. Do czasów sobie współczesnych 
nie zdążył Tatarkiewicz doprowadzić przed wybuchem II wojny światowej 
swego podręcznika. W tomie poświęconym nowożytności omówienie poglądów 
autora Nauki logiki zakończył wnioskiem, że najistotniejszą ich część stanowi 
filozofia kultury. Tym samym nawiązał do kilkanaście lat wcześniej sfor
mułowanej opinii Sobeskiego. Trudno byłoby za rozstrzygające uznać kryte
rium ilościowe, niemniej w książce Tatarkiewicza uderza olbrzymia dyspropor
cja miejsca, które przeznaczono na przedstawienie koncepcji Kanta i -  z drugiej 
strony -  Hegla. Nie uszło to uwadze Hessena, który w zamieszczonej w „Slavi- 
sche Rundschau” recenzji wytknął to Tatarkiewiczowi. A i w jego podręczniku 
nie zabrakło podkreślenia społeczno-politycznej wymowy koncepcji Hegla, 
która odczytana została bardzo jednoznacznie. Do takiego postawienia sprawy 
nawiązywał w skryptowym, a w związku z tym nader skrótowym we wnioskach. 
Repetytorium historii filozofii przystosowanym do programu studiów uniwer
syteckich (1939) Jan Bieliński, kiedy podkreślał historyczne i humanistyczne 
zorientowanie autora Fenomenologii ducha, ale zarazem nie omieszkał wskazać 
na „doczesne” cele jego metafizyki.

Nie można zapomnieć, że w' dalszym ciągu funkcjonowały dawniejsze 
opracowania i podręczniki. Starsze prace Żółtowskiego i Sobeskiego cytowano 
chętnie i często. Korzystano także z prac myślicieli zagranicznych. W ciągle 
wznawianym dziele A. Stóckla i J. Weingartncra (1 wyd. 1894) spotkała Hegla 
bardzo ostra odprawa, a zaostrzył ją jeszcze autor przypisów, Kwiatkowski, 
obciążając go winą za niemiecki nacjonalizm i mesjanizm, generalnie poza tym 
uważając jego koncepcję za „zabawkę logiczną”. Sporą popularnością cieszył 
się Wstęp do filozofii Wilhelma Jarusalema, gdzie czytelnik mógł znaleźć ujęcie 
Heglowskiej epistemologii jako „surowego intelektualizmu”, a ontologii jako 
„mocnego spirytualizmu”. Największa przy tym zasługa przypisana została 
historiozofii Hegla, która miała zachwycać zaufaniem do „potęgi ducha 
ludzkiego”. Z kolei w Historii filozofii Paula Janeta specyfika Heglowskiego 
idealizmu związana została z charakterystyką absolutu. Wspomniałem powyżej

F. Klimke, Historia filozofii, przcł. F . Z bro ja , K raków  1930, t. 2, s. 74.
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o pracach w zamierzeniu przynajmniej całościowych, ale przecież towarzyszyło 
im wiele inaczej konstruowanych i kierowanych do różnych adresatów. Nie 
sposób oczywiście w tym miejscu opisać całości piśmiennictwa filozoficznego, 
które ukazało się w międzywojennej Polsce, nie stawiałem też sobie takiego 
zadania. Dodać przy tym trzeba, że wiedzę filozoficzną propagowały także inne 
dyscypliny i np. niektóre podręczniki z zakresu historii prawa warte byłoby 
osobnej uw'agi. Niemniej trudno pominąć znamienną wypowiedź recenzenta 
Życia i twórczości wielkich filozofów  W. Duranta, który narzekając na ameryka- 
nizm tej pracy łagodził swą suwerenność następującą uwagą: „(...) wobec 
zaniedbań naszej kultury w dziedzinie filozofii, należy tę filozofię wciskać do 
głów na wszelki sposób”59.

W ypada powtórzyć, że scharakteryzowałem powyżej jedynie dziedziny 
problemów, w których w okresie międzywojennym rozważano lub wzmian
kowano o koncepcji Hegla. Zastosowany przeze mnie podział na pewno nie jest 
rozłączony, lecz podejrzewam, że w takiego rodzaju badaniach trudno byłoby 
w ogóle go wypracować. Nie sądzę, żeby taką szansę dawało trzymanie się 
klasycznego układu filozoficznych subdyscyplin, a ponadto ograniczałoby to 
bardzo pole możliwych poszukiwań rzeczywistego funkcjonowania myśli Heg
lowskiej.

Rzecz jasna, ewidencja cytowań, przywołań i przypomnień nie wyczerpuje 
tego ostatniego zagadnienia, które wymagałoby bardziej szczegółowych, a co za 
tym idzie dogłębszych analiz. Z tego punktu widzenia moje uwagi zasługują na 
miano „ekstensywnych”. Jakkolwiek też wymieniona w nich została bardzo 
znaczna liczba autorów i dzieł, to i tak stanowi to pewien wybór, choć sądzę, iż 
jest on reprezentatywny. Należałoby także wspomnieć o paru problemach 
warsztatowych. Pierwszy dotyczy chronologii, bowiem w dziedzinie myśli 
w okresie międzywojennym wyraźna była kontynuacja tego, co dominowało 
przed I wojną światową, a z drugiej strony trzeba zgodzić się z opinią, że polską 
filozofię międzywojenną zamyka rok 1949. Starałem się jednak dość sztywno 
trzymać granicy lat 1918-1939. Drugi problem wiąże się z interpretacją 
przymiotnika w określeniu „myśl polska” . Cytowany przeze mnie Szmulewicz, 
pochodzący z Łodzi, studiujący między innymi we Wrocławiu i osiadły w końcu 
w Palestynie, doktoryzował się na podstawie rozprawy Indmduum und Gemein- 
schaft in Hegels Ethik und Sozialphilosophie (Breslau 1936). W 1933 roku 
w Niepokalanowie Albert Wojtczak wydał pracę Philosophie der Freiheit bei 
G raf August Cieszkowski. Obie prace nie tylko nie zostały napisane po polsku, 
ale nie natrafiłem na ślady ich szerszej znajomości. Inny jeszcze przypadek 
uosabia Hessen, który ostatecznie osiedliwszy się w Polsce dopracował tutaj 
swoje rozumienie personalizmu.

39 A. Kisiel, (rec.:) W. D ura t, Życie i twórczość wielkich filozofów , „Przegląd Powszechny” 
1939, n r 5, s. 258.
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Bardzo interesujące są również dyskusje wokół koncepcji tego myśliciela. 
Jakkolwiek bowiem twierdził on, że bliższe jest mu pojmowanie dialektyki 
u Platona niż Hegla, to i tak -  według oponentów -  uległ zgubnym wpływom 
Heglizmu. Jako argument przeciwko jego teorii wysuwano przy tym polityczną 
działalność neoheglistów włoskich, co ukazuje łatwość przechodzenia z płasz
czyzny filozoficznej na ideologiczną. Z drugiej jednak strony stawało się to 
niekiedy świadectwem zrozumienia dziejowego znaczenia Heglizmu. W swym 
okolicznościowym tekście Łcmpicki zauważył, że „dzieje sławy Hegla są bodaj 
dla historii filozofii ważniejsze, niż samo oddziaływanie jego myśli”60. Można 
byłoby do tego dodać, że owa „sława” przekroczyła bardzo wyraźnie granice 
filozofii, ale jednocześnie przynosiła ze sobą znaczne zubożenie treści. W znacz
nej części moje uwagi dotyczyły tego, jakie ujęcie myśli Hegla dominowało 
w dwudziestoleciu i jak ją etykietowano. Niewielka ilość jej pogłębionych 
interpretacji sprzyjała utrwalaniu się stereotypów. Fundamentalność własnego 
stanowiska i powierzchowność w traktowaniu poglądów przeciwstawnych 
ułatwiała np. arcybiskupowi Józefowi Teodorowiczowi potępienie „państwa 
pogańskiego”, którego powstaniu współwinnym miałby być Hegel. Takie 
stwierdzenia powielała duża część prasy codziennej; a w ten sposób kształtowały 
się potoczne identyfikacje filozofii Hegla. W okresie międzywojennym od
działywanie filozofii katolickiej na to pole było olbrzymie. Witold Rubczyński 
na marginesie recenzji nowego wydania dzieł Hegla z przestrogą wspominał
o pewnym znajomym, który żalił się, że fascynując się w młodości autorem 
Nauki logiki utracił zdolność modlenia się, co mogło przypominać duchowe 
perypetie J. Gołuchowskiego. Bez specjalnej argumentacji, w piśmie adreso
wanym do szerokiego grona młodzieży katolickiej, inny autor opierał przekona
nie o wyższości Akwinaty na wyznaniu nie wymienianego z nazwiska „słynnego 
profesora” , który po latach „drogocennego czasu” poświęconego na studiowa
nie heglizmu doszedł do wniosku, że mamy do czynienia z „bardzo logicznym 
idiotą” albo „sprytnym oszustem, który chciał zrobić interes i zadowolić swą 
pychę”61. Przewaga racjonalizmu w wydaniu św. Tomasza nad panlogizmem 
Hegla wydawała się tutaj nie do podważenia. Jeśli za drugi silnie wpływający 
czynnik uznać program szkoły lwowsko-krakowskiej, to programowany przez 
nią sposób rozumienia i uprawiania filozofii podważał szacunek dla Hegla. 
Tutaj jednak sprawa jest o tyle bardziej skomplikowana, że zaliczeni do niej 
przez Woleńskiego myśliciele, którzy działali na polu nauk humanistycznych, 
nie podzielali w pełni tych negatywnych opinii. Okazywało się np., że pojęcie 
„ducha” daje się zinterpretować w kategoriach teorii czynności i wytworów. Nie 
oznacza to jednak, że w dziedzinie humanistyki panowała zgodność w ocenie 
dorobku Hegla. Pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jedną anegdotę. Otóż Józef

60 Z. Łem picki, op. cit., s. 3.
61 T. K ordyasz , U wrót Summy Teologicznej, „P ro  C hristo” 1933, n r 13, s. 711.
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Pieter wspomina, że między nim a Władysławem Gołembskim doszło prawie do 
zerwania stosunków towarzyskich, gdy na opinię tego drugiego o koncepcji 
Hegla, że jest to „prawdziwie naukowa filozofia”, zareagował stwierdzeniem, że 
to „masa jałowych rozważań”62. Trzeba przy tym dodać, że w okresie między
wojennym Pieter podejmował badania nad psychologiczną genezą zaintereso
wań filozoficznych, a Gołembski zajmował się kwestią wolności w postępie 
kulturalnym. Problem zawierał się w tym, co interesującego wyczytać można 
w dziełach twórcy Fenomenologii ducha, gdyż przecież nikt nie nawoływał do 
restytuowania jego systemu. Podkreślając też znużenie filozofii ówczesnej 
relatywizmem, Szmulewicz diagnozował, że „skok w absolut” jest już niemoż
liwy, ale zwrot ku Heglowi jest „rozszerzeniem współczesnego filozoficznego 
horyzontu”63. Faktycznie też dokonujący tego „skoku” neoheglizm mimo 
pewnego rozgłosu nie zyskał poważniejszego znaczenia, a może nawet przyniósł 
myśli Hegla więcej szkody niż pożytku.

Żółtowski w swym teście poświęconym setnej rocznicy śmierci Hegla 
przyznawał, że wraca do tej problematyki po wieloletniej przerwie. Tłumacząc 
się w ten sposób niekompletności swych uwag dodawał zarazem, iż za 
„najowocniejszą” uznał lekturę dzieł Hegla „jako rzeczy nowej, którą się jednak 
zna od daw na”64. Wydaje się nawet, że była to także propozycja dla innych 
czytelników Fenomenologii ducha. Własne zainteresowania Żółtowskiego pro
wadziły ku ukazaniu sensu i wartości Heglowskiej teorii poznania. Kiedy wziąć 
pod uwagę międzywojenną twórczość tego myśliciela, trudno się w całej 
rozciągłości zgodzić z zaznaczoną wyjątkowością powrotu do Hegla. Jakkol
wiek do zacytowanego powyżej artykułu Hegeliana oraz wspomnianego wcześ
niej referatu na warszawskim kongresie historycznym można dodać tylko 
właściwie konspekt wykładu Teoria poznania u Hegla wygłoszonego w 1933 
roku, to w mniejszym lub większym wymiarze we wszystkich pozostałych 
pracach Żółtowskiego znajdują się odniesienia do Hegla. Uczynił tak zabierając 
głos w zainicjowanej na łamach „Pamiętnika Warszawskiego” (1931, z. 3) 
dyskusji o pojęciu ewolucji, ale najbardziej było to widoczne w jego podej
mowanych przez całe życic badaniach nad myślą Cieszkowskiego. Polemika 
polskiego filozofa z Heglem dla całości filozofii nowożytnej miała mieć to 
znaczenie, że „prócz Prolegomenów nie znamy skutecznej próby uprzytom
nienia sobie, jaki ona właściwie wydała rezultat”65. W wysokiej ocenie udzielo
nej Cieszkowskiemu wyraża się również opinia Żółtowskiego o samej filozofii, 
gdyż za sprzeczne z jej powołaniem zostało uznane ograniczenie metafizyki do

62 J. Pieter, Czasy i ludzie, K atow ice 1986, s. 248.
63 F. Szmulewicz, op. cit.y s. 33.
64 A. Żółtow ski, Hegeliana. (W setną  rocznicę śmierci) ,  „Przegląd Filozoficzny” 1931, z. 2-3, 

s. 91.
65 Tenże, W  stulecie ,,Prolegomenów do historiozofii”, „Przegląd Filozoficzny” 1938, z. 3, 

s. 240.
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teorii poznania. Bardziej bezpośrednio swe metafilozoficzne poglądy Żółtowski 
sformułował w tekście Filozofia a logistyka, który był odpowiedzią na artykuł 
Łukasiewicza zatytułowany Logistyka a filozofia. Tę wymianę zdań łączyć 
należy z międzywojenną dyskusją o tym, czym jest filozofia i jakie są jej zadania. 
W ten sposób Żółtowski przyczyniał się do przemian -  jak to określał w 1937 
roku Ingarden -  „atmosfery filozoficznej w Polsce”. Należy jednak zauważyć, iż 
w Żółtowskim widzi się głównie historyka filozofii. Zasług w „odnowieniu 
zainteresowania Heglem w Polsce” nie odmawiają mu ani dawniejsi, ani 
współcześni badacze66. Z drugiej jednak strony Ryszard Panasiuk ocenił, że 
prace Żółtowskiego „(...) nie wywołały szerszego oddźwięku”67. Faktycznie nie 
zaowocowały poważniejszymi dyskusjami lub dalszymi badaniami, niemniej 
Żółtowskiego uznano za głównego hegloznawcę. Trudno wszakże byłoby 
recepcję Hegla wiązać wyłącznie z pracami tego myśliciela.

Ziclcńczyk tłumaczył podjęcie swego translatorskiego trudu znaczeniem 
koncepcji Hegla dla filozofii polskiej, socjalizmu jako ruchu społecznego oraz 
współczesnej „struktury umysłowej” . Myślicki z kolei dodawał, że najważniej
szy był dla niego zarys „teorii twórczości kulturalnej”, która tkwi w Heglow
skiej filozofii. W pewnym sensie jedynie uzupełniłem i rozbudowałem te uwagi 
obu tłumaczy. Łączyło ich przekonanie, że udostępnione dzieła pogłębią 
i ożywią zainteresowanie koncepcją Hegla. Dalszy rozwój międzywojennej 
filozofii polskiej nie spełniał jednak tych oczekiwań. Nie pojawiła się żadna 
monografia poświęcona myśli Heglowskiej, ale starałem się pokonać, że 
zarazem nie ma podstaw twierdzenie, że wygasło zainteresowanie nią. W jeszcze 
mniejszym stopniu dotyczy to zrozumienia, choć czasami bardzo opacznego, 
znaczenia i obecności filozofii Hegla we współczesności. Dlatego w pewien 
sposób uzupełniając polską bibliografię heglowską68 sięgałem chętnie poza 
ściśle filozoficzne dziedziny i do mniej znanych autorów. Przy czym wcale nie 
chodziło o to, że -  trawestując znane powiedzenie -  szeroko pojmowaną polską 
międzywojenną myśl filozoficzną należy ujmować jako przypisy do Hegla. Bez 
wątpienia jednak badania nad losami heglizmu mogą tutaj znaleźć wiele 
interesujących materiałów.

66 W. K uhne , Die Polen und die Philosophie Hegels, (w:) D . Ćyżcvskyj, (Hrsg.), Hegel bei den 
Sla\en% Rcichenbcrg 1934; Z. K uderow icz, Die Aufnahme des Hegelianismus in Polen. Orthodoxie 
und Deformierung, w: K . Bal (Hrsg.), Hegel in Kontext der Wirkungsgesehichte, W rocław  1992.

67 R. Panasiuk, Hegel w Polsce, „Człowiek i Św iatopogląd” 1982, n r 2, s. 167.
“  Por. Polska bibliografia heglowska, „C olloqiua C om m unia” 1986, n r  1; 1986, n r  4 -5 .
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Dic Rezcption von Hegel im polnischen Gedanken 
zwischen den letzten zwei Weltkriegen

Zusammenfassung

In Zentrum dieser Arbeit steht ein Problem der Rezeption der Philosophie Hegels im 
polnischen Gedanken der Jahren zwischen dem ersten und zweiten Weltkrieg. Im Gebiet 
der Erforschungen ist nieht nur die Philosophie, sondem auch einige Wissenschafts- 
zweige und die ideologischen Programme. Zu gleicher Zeit erschienen in Polen zwei 
Ubersetzungen von Hegels Werken, aber keine selbstandige Monographie seiner 
Philosophie. Jedoch die Spurcn und die Beweise ihrer Einflusse kann man in vielen 
Sachgebietcn entdecken. Hier stellt man 7 Bereiche vor -  1) die Forschungen des 
Verhaltnisses: Hegelianismus -  die polnische messianistische Philosophie; 2) die An- 
kniipfungen an Hegel in der Diagnose der gegenwartigen Philosophie; 3) die Bedeutung 
von Hegels Konzeption fur die Grundlage der Geisteswissenschaft; 4) Hegelianismus in 
der Staats -  und Rechtswissenschaft; 5) der Einfluss des Hegelianismus auf die 
verschiedenen ideologischen Konzeptionen; 6) die polnischen Auffassungen des „deuts- 
chen Geistes”; 7) die Auslegungcn des Hegelianismus in den Handbuchem der Geschich- 
te der Philosophie. Vielc Bemerkungen bctreffen die stereotypischen und alltaglichen 
Intcrprctation der Philosophie von Hegel. Es scheint notwendig, das Verstandnis der 
Wichtigkeit des Hegelianismus fiir die intelektuelle und kulturelle europaische Gesehich- 
te zu zeigen.


