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Nazwisko Franciszka Krupińskiego przewija się wielokrotnie na ła
mach warszawskich czasopism społeczno-literackich lat 60 i 80 ubiegłego
stulecia. W epoce, określanej przez wielu historyków mianem „pozyty
wistycznego przełom u” pojawiają się jego utwory w „Bibliotece War
szawskiej” i „Ateneum ” , gdzie pisywał najczęściej; w „W ieńcu” , a także
„Gazecie W arszawskiej” . Są to większe rozprawy i recenzje, lub raczej
rozważania spisane na marginesie własnej, rozległej i obfitującej w sze
rokie zainteresowania lektury. Kształcenie się i wyrabianie jasnego sądu
w dziedzinie pojętej jak najszerzej — filozofii -— było właściwie żyw io
łem całego jego życia.
„ Ks. Franciszek Krupiński urodził się w 1836 r. w Łukowie. Począt
kowo kształcił się w szkole Zgromadzenia Pijarów w Opolu. W latach
1853— 1858 studiował w Akademii duchownej w Warszawie, „uczęsz
czając jednocześnie na nauki” do Akademii Medyczno-Chirurgicznej.
Święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1858, po czym przez 25 łat swego
życia był prefektem w IV gimnazjum warszawskim, pełniąc jednocześ
nie funkcję administratora kościoła popijarskiego w Warszawie. Prawie
do końca swych dni prowadził równolegle działalność literacką i publi
cystyczną, spełniał obowiązki wynikające z ulubionego — jak pisał —
zawodu pedagoga i kaznodziei. Zmarł w r. 1898. W dwa lata później
ufundowano jego pamięci tablicę w kościele popijarskim: „prawdę głosił,
pracę miłował, ducha badał” — brzmiał dość świecki napis na tablicy.
Z powodu zgonu Krupińskiego opublikowano w różnych czasopismach
artykuły poświęcone jego działalności. Mają one w większości charakter
okolicznościowy, podnoszący mniej lub bardziej prawdopodobne zasługi
zmarłego. Artykuły te, jak np. szikic J. Keniga w „Tygodniku Ilustro-
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wanym” nie odznaczają się krytycyzmem i nie mogą służyć jako pełnocenne źródło wiedzy o wartościach, jakie wniósł Krupiński do kultury
umysłowej współczesnej mu epoki1. Pod tym względem bardziej wiary
godną i nie zaciemnioną żałobnym sentymentem i nastrojem chwili —
wydaje się być charakterystyka Mariana Massoniusa, zamieszczona
w „Kurierze Warszawskim” w dwa lata po śmierci Franciszka Krupiń
skiego.
Massonius, filozof i estetyk, „pozytywista następnego pokolenia” , ocenia
trzeźwo dorobek Krupińskiego w dziedzinie filozofii, miejsce jakie w y
padło mu zająć w szeregu twórców i propagatorów postępu umysłowego
i kulturalnego. Pom ijając wątpliwą i mocno ahistoryzmem trącącą ana
logię między działalnością Konarskiego i Krupińskiego (obydwaj —
gwiazdy zakonu pijarów, obydw aj zasłużeni w dziele „oczyszczania,
oświecenia i wzmocnienia” ), należy uznać za trafną myśl Massoniusa,
że Krupiński nie należał w dziedzinie filozofii do umysłów głębokich,
twórców oryginalnych teorii, że „miał on dość samokrytycyzmu, aby się
tej roboty nie podejmować; ale krytyka teorii istniejących, wydobycie
z nich oraz umiejętne zestawienie i przedstawienie tego, co dla postępu
kultury umysłowej jego społeczeństwa było najprzydatniejszym — to
były zadania, które składowi jego umysłu wybornie odpowiadały i które
spełniał po mistrzowsku” 2.
Stąd też zadanie historyka, badającego myśl Krupińskiego to w głów 
nej mierze prześledzenie tych wątków światopoglądowych, które uznał
on dla społeczeństwa „za najprzydatniejsze” , sposobu ich interpretacji,
zbadanie stosunku pisarza do spuścizny filozoficznej epoki minionej.
Pierwszą część tego zadania próbował rozwiązać Henryk Struve, który
zajął się w sposób bardziej systematyczny poglądami filozoficznymi
interesującego nas autora. W rozprawce Struvego niepozbawionej zresztą
stronniczości — (Struve pozytywizmu nie znosił, a zdaje się i nie rozu
miał w pełni, w dodatku nie wyzbył się pretensji do Krupińskiego za
lekceważenie jego „syntetycznej filozofii idealnego realizmu”) znajdzie
m y streszczenie głównych prac Krupińskiego i mocno powierzchowną,
opartą na zasadzie analizy oddziaływania różnorodnych w pływ ów cha
rakterystykę jego rozwoju filozoficznego: od heglizmu poprzez pozyty
wizm do filozofii „zdrowego rozsądku” .
„W pierwszej swej pracy „o filozofii w Polsce” — pisze Struve —
(Krupiński) znał samodzielnie tylko Hegla i heglistów obcych i naszych,
więc sam jak widzieliśmy stał się heglistą, a ogranicza jednostronne
w yw ody tej filozofii jedynie czynnikami, zaczerpanemi ze swych stu
1 „Tygodnik Ilustrowany” 1898 nr 36.
2 „Kurier W arszaw ski” 1900, nr 29. Marian Massonius.
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diów teologicznych i przyrodniczych, przemawiających do jego przeko
nania. Wskutek tego z heglizmem łączy zasady wiary chrześcijańskiej
oraz empiryzmu naukowego. Gdy następnie zapoznał się bliżej z roz
wojem filozofii po Heglu, a szczególniej z myślicielami idealnego rea
lizmu, nie przyłącza się wprawdzie wprost do tej szkoły, (tradycja
heglowska była w nim jeszcze zbyt silna) ale rozwija swoje poglądy
już w duchu tego nowego kierunku... Wreszcie w dalszym przebiegu
swych studiów filozoficznych badał Krupiński samodzielnie pozytywizm
Augusta Comte’a i to miało za skutek nowy zwrot w rozwoju jego własnej
myśli filozoficzn ej” 3.
W charakterystyce tej, każdy zwrot w filozoficznych poglądach K ru
pińskiego uwarunkowany jest właściwie tylko jak najbardziej powierz
chownie pojętym zetknięciem się z nowym systemem, zapoznał się
z heglizmem — stał się więc heglistą; przestudiował Comte’a — zwrócił
się w stronę pozytywizmu. Nie ma w niej miejsca na wyjaśnienia doty
czące stosunku Krupińskiego do polskiej tradycji filozoficznej i umy
słowej, a przecież kwestia ta, jak przyznaje to zresztą wyraźnie i Massonius i Struve, odegrała rolę ogromną w jego pracach.
Struve odkrywa tu jakby związki „pierwszego” stopnia, opisuje raczej
niż tłumaczy w kategoriach najbardziej zwartych systemów owej epoki
ewolucję filozoficzną Krupińskiego. Związki głębsze łączące fakt wyboru
przez Krupińskiego tej lub innej teorii czy metodologii z ogólną atmosferą
umysłową i polityczną okresu nie interesują go wcale.
Po Struvem nikt właściwie Krupińskim się nie zajmował. W pod
ręcznikach historii literatury i filozofii poświęcono mu krótkie, choć waż
kie wzmianki; można się z nich dowiedzieć, że był on jednym z czołowych
przedstawicieli pozytywizmu, że zasłużył się wielce propagandzie idei
pozytywizm u4 zachodniego na gruncie polskim, streszczając myśli Com
t e k 5.
Uważano go zapewne za myśliciela mało oryginalnego i nie głębokiego,
za publicystę raczej niż za filozofa oryginalnego. Bezpośredni udział
Krupińskiego w ogólnym nurcie tzw. pozj^tywizmu warszawskiego był
nikły, co zdaje się podkreślać zarówno Massonius, jak i autor szkiców
Stara i młoda prasa, że nie chodziło mu bynajmniej o kierunek prze
mian społecznych, lecz raczej o kierunek naukowego myślenia. Wszyst
ko to m ogło sprawić, że osoba Krupińskiego pozostała na uboczu nawet
w tych badaniach, których przedmiotem był pozytywizm jako prąd
3 Henryk Struve, ks. Franciszek Krupiński jako filozof, W arszawa 1898, s. 19.
4 W . Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. III, s. 239.
5 Piotr Chmielowski, Historia literatury polskiej, T. IV, W arszawa 1900, s. 200.
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społeczno-polityczny6. Kwestii zaś społeczno-politycznych w swych pra
cach Krupiński rzadko dotykał, tam zaś gdzie to uczynił np. w znanej
rozprawce Rom antyzm i jego skutki naraził się na wiele zarzutów z róż
nych kół społeczeństwa; do najpospolitszych należał pogląd, że Krupiński
w ogóle nie rozumie poezji rom antycznej7.
Krupiński pozostawił po sobie wiele prac, najczęściej drukowanych
w czasopismach „A teneum ” i „Biblioteka Warszawska” . Są 'to utwory
najróżniejszych gatunków publicystyki i piśmiennictwa; większe rozpra
w y i felietony, recenzje z prac filozoficznych i popularne gawędy na
tematy obyczajowe. Do najciekawszych i najbardziej znamiennych dla
kształtowania się poglądów filozoficznych Krupińskiego należą nastę
pujące rozprawy napisane w latach 60 i 70 ubiegłego stulecia: O filozo
fii w Polsce — dodatek do przetłumaczonej przezeń pracy Schweglera,
opublikowanej w 1863 r. P rzyszłość filozofii („Ateneum ” 1864) i Szkoła
pozytyw n a („Biblioteka Warszawska” 1868), a także artykuły Nasza historiozofia („A teneum ” 1876), StanisHaw Konarski („Encyklopedia Orgel
branda” 1864), wzmiankowany już R om antyzm i jego skutki („Ateneum ”
1876) oraz Filozofia dziejów i jej historia („Ateneum ” 1878). Recenzje
z prac autorów obcych i drobne rozprawki na tematy aktualne pisywał
Krupiński właściwie aż do ostatnich lat swego życia, np. Logika i m eta
fizyka („Ateneum ” 1879), Obraz filozofii w spółczesnej w e Francji i W ło 
szech (tamże 1880— 1882) itd.
Jak wynika z recenzji pisanych przez Krupińskiego, z jego prac ory
ginalnych, a także z opinii Struvego i Massoniusa był on jednym z naj
bardziej wykształconych pod względem filozoficznym umysłów owego
okresu, jeśli w ogóle nie całego stulecia. Cechowała go wyborna znajo
mość filozofii i myśli społecznej w Polsce; w Oświeceniu szczególnie
umiłował sobie Konarskiego, o którym napisał jeden z bardziej drapież
nych i polemicznych artykułów i Kołłątaja, którego Porządek fizyczn om oralny stawiał bardzo wysoko. Często powracał myślą do Jana Śnia
deckiego i Mochnackiego, znał doskonale polskich heglistów, tzw. filo
zofię narodową, której zresztą nie znosił. Analizował krytycznie dzieło
Supińskiego, w którym dopatrywał się wielu racjonalnych tendencji;
orientował się nieźle w historiozofii romantycznej i epigońskich poglą
dach tej szkoły. Nie gorzej, a może jeszcze bardziej imponująco przed
stawiała się jego znajomość europejskiego ruchu filozoficznego od heglizmu i szkół młodoheglowskich do różnych kierunków, obejmowanych
ogólnym mianem pozytywizmu, prac Comte’a, Stuarta Milla, Littre’go
e Massonius pisze, że „ks. Krupiński nie należał ani do twórców, ani do aposto
łów pozytywizmu warszawskiego.” „G łos”, 1398, nr 35.
7 Tamże,
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i Spencera. Ze szczególnym zainteresowaniem traktował Krupiński empi
ryczną szkołę angielską, ową filozofię „zdrowego rozsądku” , tłumacząc
dwie prace głównego jej przedstawiciela Aleksandra Baina8.
Znał dobrze — jak można o tym sądzić z recenzji umieszczonej
w „A teneum ” w 1879 r., prace francuskich spirytualistów — Ravaissona
i Liarda, którym przeciwstawiał dorobek niemieckich filozofów i psy
chologów Fechnera, Helmholtza, Heringa i Wundta. Śledził najnowsze
prace dotyczące historii filozofii i historii społeczeństw (znał Cywilizację
pierwotną Tylora). Z uwag poczynionych w Dziejach Kościoła K atolic
kiego można by wnioskować, że nie obce mu były prace francuskich
i niemieckich socjalistów utopijnych i działaczy rewolucyjnych wśród
których, jak pisze, „najbardziej w pływ ow ym jednakże i najuczeńszym ze
współczesnych teoretyków i reformatorów był Karol Marks najskraj
niejszy w swoich pismach autor i zarazem agitator komunistyczny” 9.
Zainteresowania naprawdę rozległe, zwłaszcza, że połączone naj
ściślej z dążnością do przekazania posiadanej wiedzy i tradycji inteli
gencji mieszczańskiej tak zacofanej w swym rozwoju umysłowym, izolo
wanej od zagranicznych środowisk intelektualnych.
Szeroki horyzont zainteresowań naukowych Krupińskiego zasługuje
tym bardziej na podkreślenie, że mamy w jego przypadku do czynienia
z osobą duchowną, która przy tym pojmowała na serio swe obowiązki
duszpasterskie i religijne. Świadczy o tym długotrwała działalność K ru
pińskiego — nauczyciela religii, Krupińskiego — kaznodziei o nie byle
jakich ponoć talentach oratorskich. Działalność utrwalona dla potomnych
zbiorem Kazań czyli nauk dla uczniów, wydanych w Warszawie przez
ks. W. B. w r. 1899, jak również Dziejam i Kościoła Katolickiego w krót
kości przeznaczonymi dla młodzieży, wydanymi w 1887 r. W atmosferze
obskurantyzmu i nacisku kleru katolickiego na uczonych i filozofów ,
człowiek ten potrafił w jakiś sposób łączyć dążenie do ścisłego i logicz
nego ujęcia obrazu świata i sił w nim działających z najgłębszym prze
konaniem o prawdziwości religii i jej nauk. Fakt ten może być po części
wyjaśniony przy bliższej analizie składników światopoglądu pozytyw i
stycznego, który był mu tak bliski.
Z drugiej strony Krupiński bynajmniej nie pozostawał, w zgodzie
z hierarchią kościelną i oficjalnym i kołami teologów, a jego działal
ność piśmiennicza i kaznodziejska nie spotykała się z aprobatą katolic8 Aleksander Bain, U m ysł i ciało, W arszaw a 1874,, Nauka wychowania, W ar
szawa 1880. W przedmowie do pracy Um ysł i ciało doszukuje się Krupiński po
wiązań między
angielską.

„najdzielniejszymi

myślicielami

w

Polsce

a

szkołą

empiryczną

9 Dzieje kościoła katolickiego w krótkości zebrane do użytku m łodzieży, W a r
szawa 1887, s. 221; w drukarni Stanisława Niemiry.

9 A rchiw um Hdis/t. Fdloz.
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kiego ciemnogrodu. W ręcz przeciwnie, władzom kościelnym nie podobał
się ani jego „przesadny intelektualizm” pokładający źródło wszelkich
poglądów i postępków w rozumie ani zamiłowanie do nauk pozytyw
nych włącznie z wyklętym ewolucjonizmem Darwina. Teologom podej
rzane wydawać się musiało właściwe mu odgraniczenie religii i nauki,
teologii i filozofii ze względu na odmienność założeń badawczych i meto
dologii, a także odsądzenie przezeń teologów od miana filozofa. (Komen
tarzy nad katechizmem nie uważamy za filozofię — zwykł mawiać).
Także działalność katechety, którą uprawiał tak gorliwie Krupiński w y
woływała wśród kół oficjalnych niechęć i niepokój, ponieważ z „natury
rzeczy lekceważył stronę obrzędową, która odgrywa taką rolę w nauce
szkolnej religii, i z tego powodu był nielubiany przez duchowieństwo” 10.
Niepokój ten był w pełni uzasadniony; wystarczy przebiec wzrokiem
karty kazań dla młodzieży, by zorientować się, jak nieszablonowymi
drogami kroczył Krupiński w wyjaśnianiu tajemnic wiary; tak np. ka
zanie O świecie i jego końcu z naczelną ideą zmienności świata bynaj
mniej nie skłania do rozważań o jego marności i przyrodzonej nędzy
człowieka, ale raczej postuluje walkę o utrwalenie w historii indywidual
ności ludzkiej w dziełach, które przetrwają wieki. Inne kazania traktują
o pracy, prawdzie, nauce itd. w sposób możliwie racjonalistyczny11.
Innymi słowy Krupińskiego metoda zbliżania m łodych umysłów i serc
do wszechpotężnego Boga była na wskroś nowoczesna i wiele musiała
wówczas budzić zastrzeżeń12.
W każdym razie Krupiński był człowiekiem o dużej niezależności
myślenia, bezstronności (na ile to możliwe) sądu i nie ciążyły mu zbytnio
zakonne wędzidła. W pracach jego nie czuje się zgoła specyficznej woni
klerykalizmu, choć przecież uważał się za czynnego i poświęcającego dla
sprawy religii kapłana. Był to — jak się wydaje — człowiek głęboko
uczciwy, surowy w stosunku do siebie, skromny i pracowity, człowiek
cieszący się sympatią współczesnych.
Prace jego cechuje jasność rozumowania, logika wywodu, prostota
stylu. Po Trentowskim i Cieszkowskim, po Eleonorze Ziemięckiej prace
Krupińskiego czyta się jak powieść, częstokroć tchną pasją polemiczną,
zawsze znajomością przedstawionych w nich poglądów.
10 Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana, seria I, T. X L I — X L II.
11 W Dziejach kościoła katolickiego w krótkości, znajdujemy np. takie zdanie:
„Nauki przyrodnicze rozwinęły się w naszym wieku wspaniale i ogarnęły wszyst
kie dziedziny poznania, ale równocześnie zerwały wszelki związek z nadprzyro
dzonym poglądem na św iat”.
12 „W teologiczne zresztą rozprawy ś.p. Franciszek zapuszczać się nie lubił”
pisze J. Kenig we W spom nieniu pośm iertnym . „Tygodnik Ilustrowany” 1898,
nr 36.
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Prawda, że nie był on myślicielem oryginalnym, twórcą systemu,,
niespokojnym poszukiwaczem prawd jeszcze nie odkrytych, lecz jedno
cześnie nie był też epigonem. Nazywano go pierwszym naukowym apo
stołem filozofii pozytywnej w Polsce, a więc człowiekiem, który reprezen
tował coś nowego w rozwoju umysłowym „warstw oświeconych” .
A czym było to nowe w rozwoju filozofii polskiej?

II '

Początek twórczości Krupińskiego przypada na trudne lata powstania
styczniowego. W r. 1863 ukazało się jego tłumaczenie Historii filozofii
Schweglera wraz z dodatkiem O filozofii w Polsce. Rok 1864 przynosi
artykuł o Konarskim w „Encyklopedii Orgelbranda” oraz opublikowaną
w „Ateneum ” rozprawę pt. Przyszłość filozofii. Jak można wnioskować
z pism późniejszych Krupiński był niechętny powstaniu, i uważał je za
niepotrzebny upływ krwi, za fantazję romantycznej młodzieży. Poważne
napięcie walk politycznych towarzyszące kryzysowi ustroju feudalnego
w latach 60 odbyło się właściwie bez szczęku filozoficznego oręża. Za
równo w obozie postępu w jego najrozmaitszych prądach, jak i w kie
runkach liberalno burżuazyjnych czy zgoła konserwatywnych trudno od
naleźć jakąś żywotną tradycję filozoficzną, która wspierałaby walczą
cych. Trudno znaleźć w dobie sytuacji rewolucyjnej lat 60 jakieś prace
filozoficzne, które kontynuowałyby trud Dembowskiego. Sierakowski
zachwycał się wprawdzie pracą Czernyszewskiego O estetyczn ym stosun
ku sztuki do rzeczyw istości, ale sam się filozofią nie parał. To zerwanie
się nici tradycji filozoficznej widoczne jest zresztą i po drugiej stronie
barykady. Nie ma w Królestwie w latach 60 jakiegoś systemu filozoficz
nego, który by był abstrakcyjnym odbiciem ideologii dążeń klas posia
dających. Odwrót od filozofii narodowej (o którym będzie mowa w dal
szej części pracy) jest w pełnym toku; nie odpowiada ona potrzebom
okresu, w którym społeczeństwo burżuazyjne zacznie się formować
w daleko szybszym i zdecydowanym tempie. W sojuszu burżuazyjno-szlacheckim burżuazja pragnie grać pierwsze skrzypce. Upadek powsta
nia i reforma uwłaszczeniowa zapoczątkowują emancypację elementów
burżuazyjnych nie tylko w zakresie stosunków społecznych i ekonomi
cznych, ale i w sferze postępu umysłowego. Kształtujący się obóz liberal
no burżuazyjny zgłasza zapotrzebowanie także i na tradycję filozoficzną.
Rzecz jasna nie m ogły to być tradycje rewolucyjne, tradycje Dembow
skiego i Gromad. Filozofią najbliższą liberalizmowi ówczesnemu ze
względu na treść klasową mogła być jedynie filozofia mesjanistyczna.
Ideologów mesjanizmu zaprzątał problem wyjścia z kryzysu gospodarki
9*
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feudalnej drogą nieznacznych i bezbolesnych reform, przy zachowaniu
dominacji warstw tradycyjnie panujących przede wszystkim szlachty
folwarcznej. Filozofia ta apoteozowała ewolucję społeczną, „czyn ” w sferze
moralnej, przeciwdziałając niebezpiecznemu skupianiu się sił rew olucyj
nych. Klęska zaś rew olucji 1848 r. zapoczątkowała na ziemiach polskich
okres najczarniejszej reakcji, także w sferze umysłowego życia społeczeń
stwa13.
W warunkach panowania katolickiego obskurantyzmu, kompletnej
izolacji od zagranicznych ośrodków życia intelektualnego, słabnie ruch
filozoficzny i naukowy. Lata sześćdziesiąte nie przynoszą bynajmniej
odrodzenia tzw. filozofii narodowej. Jeśli nawiązywano do niej w kształ
tującym się nurcie pr epozy ty wisty cznym, to nawiązywano w dość oso
bliw y sposób: poprzez sprzeciw, opozycję, krytykę. Opozycja ta rodziła
się powoli i nieśmiało. Jej dzieje, które z łatwością prześledzić można
i u Krupińskiego, są charakterystyczne dla kształtowania się nowego
sposobu myślenia, nowego klimatu duchowego, określonego ogólnym,
daleko nieprecyzyjnym mianem „pozytyw istycznego” .
Opozycja ta zaczyna się dość wcześnie. Świadczy o tym doktryna
filozoficzna i społeczna Józefa Supińskiego, stworzona w latach 50, która
jak już wspominaliśmy zainteresowała wielce i Krupińskiego. Poddał on
krytycznemu rozbiorowi główne dzieło Supińskiego M yśl ogólną fizjo
logii wszechświata (1855)14.
Także praca Dominika Szulca, opublikowana w 1851 r. zdradza silne
tendencje empirystyczne i zawiera expresis verbis krytykę światopoglą
du mesjanistycznego i postulat oparcia filozofii współczesnej na spuściźnie Jędrzeja Śniadeckiego i Kopernika15.
13
W skazuje na to nawet Trentowski w przedmowie do Panteonu. „Coraz
okropniejsze położenie kraju... Rzucono klątw y na filozofię, poniewierano rozum
ludzi i umiejętność niepodległą... potwarzano a nawet prześladowano uprawiaczów
i przyjaciół światła. O straszne było to dziesięciolecie...” .
M ów i o tym także charakterystyczny fragm ent z listu Narcyzy Żm ichowskiej:
„...panicze głosili wyraźną przeciw rozumowi krucjatę — dziś jest to upowszech
nionym między nimi sylogizm em : tego lub owego nie słuchaj, bo to rozumny
człowiek” . L isty do rodziny i przyjaciół, t. II, (do Erazma 18.IV.1862), s. 110.
34 W artykule Nasza historiozofia „Ateneum ” 1876, T. III, przyznaje Supińskiemu, że „...pierwszy u nas rzucił m yśli śmiałe, z prawdą zgodne, często głębokie,
zwłaszcza chodzi o pewnik, że społeczeństwo jest tworem przyrodzonym, nie sztucz
nym, że się rządzi w łasnym i praw am i”.
15
Dominik Szulc, O źródle w ied zy

tegocżesnej, W arszawa

1851,

s.

32.

„R o

zum — pisze autor — strąconym został do znaczenia rozsądku... Przeciwnie, umysł
otrzymał dostojeństwo transcendentalne, pozaświatowe... Chcemyż wiedzieć jaki
był cel teorii mistycznej? oto m ówią laicy: pomysł ten składa na powrót u stóp
transcendentalności

berło

panowania

nad

nowoczesnym

społeczeństwem,

innemi

słowy, że zaprzęga ludzi do ciemnoty i nicości charakteru w ieków średnich” .
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Ale postulaty takie w latach 50 b yły całkowicie osamotnione. Nie
trafiały widać na odpowiedni grunt społeczny; przykładem ta sama myśl
filozoficzna Supińskiego wykazująca pewne cechy wspólne z systemem
Comte’a, choć odbiegająca odeń w wielu pomysłach. Filozofia Supiń
skiego stała się „m odna” , a on sam zyskał sławę filozofa dopiero po
dwudziestu latach. O pozytywiźmie jako o kierunku filozoficznym za
częto mówić dopiero w końcu lat 70 i to właśnie za przyczyną Krupiń
skiego. Jeśli wierzyć słowom Walerego Przyborowskiego nawet współ
pracownicy „Przeglądu
Tygodniow ego” , założonego
jak
wiadomo
w 1866 r., a uchodzącego za pismo na wskroś postępowe i wyważające
drzwi do Europy nie orientowali się w prądach filozoficznych nurtują
cych na zachodzie i dopiero rozprawa Krupińskiego zamieszczona
w 1868 r. miała ich w tej materii uświadom ić16. Prawdziwość świadectwa
Przyborowskiego wydaje się potwierdzić fakt, że dopiero w tym właśnie
okresie zaczęły wychodzić przekłady najwybitniejszych utworów lite
ratury pozytywistycznej. Tak więc Buckla przetłumaczono w 1864 r. we
Lwowie. Stuarta Milla w 1864 (O wolności 1866 i 1870. Prace Taine’a
jeszcze później w 1873— 1875. W 1869 r. ukazała się we Lwowie Siła
i materia Ludwika Buchnera) przy czym — rzecz charakterystyczna —
tłumacz posłużył się mottem z Krupińskiego: „A jeżeli gdzie to u nas
należy leczyć umysł z utopii, gdyż jest on wiecznie m łodzieńczy” .
Z Comtem zapoznawano się głównie ze streszczeń i choć urok com tyzmu jako określonej szkoły filozoficznej w drugiej połowie ubieg
łego stulecia mocno wyblakł (świadczy o tym choćby mocno krytyczny
stosunek do Comte’a pisarzy określanych mianem pozytywistów), to jed 
nak dzieła jego były przedmiotem uważnych studiów pokolenia wkra
czającego w życie z hasłami oparcia filozofii na gruncie burzliwego
i łatwo wyczuwalnego rozwoju nauk przyrodniczych17.
16 ;,0 szkole filozoficznej noszącej to miano (to jest pozytywizm — MR) na
prawdę nic jeszcze w W arszawie nie wiedziano, a raczej ściślej mówiąc ani Wiślicki,
ani jego współpracownicy nie wiedzieli. Pierwsze światło na tę kwestię rzucił
ks. Krupiński, który w r. 1868 wydrukował w „Bibliotece W arszaw skiej” artykuł bar
dzo sumienny i bardzo dobrze napisany pt. Szkoła pozytyw izm u (powinno być Szkoła
pozytyw n a — M.R.). Z niego dopiero redakcja „Przeglądu” wraz ze swym redak
torem naczelnym dowiedziała się coś o Comte, M illu i Spencerze...” . Stara i młoda
prasa, Petersburg 1897, s. 90.
17 Pisze o tym Marks w liście do Engelsa z 7 lipca

1866 r.: „studiuję teraz

między innymi Comte’a, gdyż Anglicy i Francuzi robią o niego tak wielki hałas.
Bierze

ich jego encyklopedyczność,

la synthese

(synteza).

A le

jakież

to

żałosne

w porównaniu z Heglem (aczkolwiek Comte przewyższa go jako matematyk i fi
zyk z zawodu, tj. przewyższa go w szczegółach, gdyż nawet tutaj Hegel, ogólnie
biorąc, jest bez porównania większy), I lichy ten pozytywizm pojaw ił się w r, 1838” .
Marks, Engels, L isty wybrane.
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Nic też dziwnego, że w procesie wytężonej europeizacji myślące koła
inteligencji polskiej nawiązywały przede wszystkim do Comte’a, choć
było to w wielu wypadkach nawiązanie symboliczne, afirmacja pewnej
tradycji raczej niż wyrażenie zgody na to, co nauki Comte’a zawierały.
Że tak było przekonamy się bliżej przy analizie stosunku Krupińskiego
do comtyzmu. Ochorowicz, ten arcykapłan „filozofii pozytyw nej” w Kon
gresówce, mówi o tym wyraźnie: „Historyczną podstawą na której się
wspieramy są August Comte dla wszystkich, a Jan Śniadecki dla nas
w szczególności” 18.
Wyłuszczając zaś swój pogląd na to, co nazywamy właściwie do
ktryną pozytywistyczną. Ochorowicz bynajm niej nie sprowadza jej do
ram specyficznie comtowskich, lecz utożsamia z ogólną postawą empi
ryczną, wspólną wielu ówczesnym myślicielom. „Pozytywistą — pisze —
nazwiemy każdego, kto w twierdzeniach -stanowczych opiera się na do
wodach, dających się sprawdzić, kto nie wyraża się bezwzględnie o rze
czach wątpliwych, a nie m ówi wcale o niedostępnych” 19.
Comte był dla Polaków w owym okresie raczej pewnym sztandarem,
pod którym grupowali się zwolennicy, „najnowszej form y empiryzmu” ,
wiele z jego poglądów trąciło staroświecczyzną, naciąganym schematyz
mem, wybujałą spekulacją. M erytorycznie i historycznie bliższy był bez
porównania John Stuart Mili (który był także pośrednikiem w zaznajo
mieniu polskich pisarzy z Comtem)00.
Franciszek Krupiński zasłynął jako „apostoł” pozytywizmu w Polsce:
tłumacz i interpretator Comte’a. Współtwórca tej intelektualnej atmo
sfery, która z trudem zdobywała sobie panowanie w sferach inteligencji
liberalnej i zainteresowanej postępami nauk w latach 70. Nie od razu
wszakże stał się Krupiński zwolennikiem filozofii pozytywnej. Po to by
zbadać, jak się to stało i jakie treści i dążności społeczne kryła w sobie
propagowana przezeń w ciągu wielu lat doktryna wypadnie poddać
analizie wcześniejszy etap jego filozoficznego i umysłowego rozwoju.
III

W r. 1864 opublikował Krupiński większą pracę pt. Przyszłość filo
zofii. Rok wcześniej przetłumaczył Schweglera i dodał doń wątłą roz

prawkę o filozofii w Polsce, z której właściwie trudno jeszcze odczytać
kierunek jaki obrał autor. W tym samym roku w „Encyklopedii Orgel
branda” ukazał się jego artykuł o Konarskim, zaskakujący ofensyw
ie W stęp i pogląd ogólny na filozofią pozytyw ną przez Juliana Ochorowicza,
W arszawa 1872, s. 92.
19 Tamże s. 94.
20 Por, Piotr Chmielewski, H istońa literatury polskiej, T. VI, s. 200.
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nością i nienawiścią w stosunku do jezuityzmu, zaślepienia i dogmatyzmu
religii ingerującej brutalnie w życie umysłowe społeczeństwa. Artykuł
ten akcentuje mocno problem rozwoju nowych idei politycznych i spo
łecznych przez Konarskiego oraz jego walkę z jezuitami i zacofaną spuś
cizną w. XVII. Daje w nim Krupiński niezwykle ostrą — jak na księdza
i katolika — ocenę piśmiennictwa polskiego drugiej połowy XVIII wie
k u 21.
Artykuł ten jest o tyle charakterystyczny dla późniejszej twórczości
Krupińskiego, że wraca w niej stale i sentyment osobisty dla „nieustra
szonego pijara” i przedstawiciela linii empirycznej w filozofii polskiej
(jakim był zawsze dla Krupińskiego Konarski) i głębokie poczucie związ
ku autora z tym nurtem myśli polskiej, który wywodził od Konarskiego,
poprzez Kołłątaja do Śniadeckiego Jana. Problem ten podejm iem y jesz
cze w toku niniejszej pracy. W tej chwili chodzi jednak o filozoficzne
samookreślenie Krupińskiego w r. 1864. A zatem rozprawa Przyszłości
filozofii.

Krupińskiego Przyszłość filozofii cechuje ambicja reformatorska.
Wyrasta ona z wyraźnego poczucia niedosytu autora na tle ubóstwa
i niedostateczności myśli filozoficznej okresu. Pod tym względem praca
jest charakterystyczna dla dziesięciolecia, które raziło swym obskuran
tyzmem Trentowskiego, w którym Eleonora Ziemięcka postulowała
ograniczenie wszelkich badań filozoficznych treścią religii212; zastrasza
jący odwrót od „rozumu ludzkiego” , wzrastająca liczba narzekań na jego
bankructwo powszechne, zwątpienie w możliwości stworzenia, „nieza
chwianego systemu filozofii” — oto elementy „niebezpiecznych” nastro
jów , którym pragnie żywo przeciwdziałać Krupiński. Reforma filozofii,
ale w oparciu o najcenniejszą spuściznę duchową epoki minionej, to prze
wodnia myśl autora rozprawy. Heglizm uznawany jest bezwzględnie za
najwartościowszą tradycję filozoficzną. W r. 1864 Krupiński był he~
glistą — dalekim co prawda od prawo wierności, ale pełnym entuzjazmu
i podziwu dla wielkości mistrza. Fakt ten konstatuje także Struve, nazy
wając Krupińskiego „heglistą spóźnionym” . Jednak odpowiedź na pyta
nie, dlaczego właśnie heglizm porwał Krupińskiego w latach 60, jest
21 „Prawie

same

dewocyjne

piśmidła,

tudzież

polemiczne

dysputy

religijne

i kazania zanieczyściły (podkr. M.R.) literackie płody” „Encyklopedia Powszechna
Orgelbranda” , W arszawa 1864, T. 15, s. 276.
22 „Filozofia nasza w istocie niczym innem nie jest jak ludzkim do zrozumie
nia wieku zastosowanem wykładem teologii katolickiej”. Z arysy filozofii katolic
kiej 1857, cyt. wyd. Struve, Historia logiki jako teorii poznania w Polsce, wyd. II,
W arszawa 1911, s. 334.
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u Struvego nader prymitywna. Po prostu — mówi Struve — Krupiński
w swej lekturze natknął się bądź na Hegla bądź na „polskich heglistów”
i to mu trafiło do przekonania23.
Odpowiedź to nie przekonywająca przede wszystkim dlatego, że K ru
piński znał już wówczas i inne kierunki filozoficzne i polscy hegliści —
jak się o tym dalej przekonamy — bynajmniej go do Hegla nie zachęcili.
Rzecz w tym, że Krupińskiemu zaimponował system heglowski tą wielką
i ambitną budową, którą tak wysoko oceniał Marks, pisząc że encyklopedyczność Comte a jest żałosna w porównaniu do syntezy heglowskiej.
Imponowała mu uniwersalność heglowskiego systemu, który jak pisał —
„nie godzi się na ślimakowate przylgnięcie do danej i dotykalnej rzeczy
wistości” , ale podejm uje odważnie i w sposób wyczerpujący problema
tykę, fundamentalnych praw rzeczywistości24. Filozofia, która afirmuje
panowanie rozumu, która rozum czyni jedynym źródłem wiedzy i po
stępowania (tego „intelektualizmu” nie pozbył się do końca swoich dni) —
oto czym jest dla Krupińskiego heglizm jako punkt w yjściow y zapowie
dzianej reform y myślenia filozoficznego. Zdaje on sobie oczywiście
sprawę z niebezpieczeństw interpretacyjnych jakie kryją się w hegliźmie, a którym dobitny wyraz dali uczniowie Hegla; a więc feuerbachizm,
który wyrósł ze swoistego, krytycznego nawiązania do Hegla, a który
pragnie zredukować „teologię do antropologii” , wprowadzając na scenę
nienawistny chrześcijaństwu materializm, filozofia irracjonalizmu, wyra
stająca na pożywce heglowskiej historiozofii, a obracająca w niwecz
racjonalistyczną spuściznę berlińskiego mędrca, różne próbki eklektyz
mu filozofii synkretycznej, zaprzepaszczające w istocie heglowski do
robek.
Stąd też głosząc restaurację heglizmu zwraca się Krupiński w kie
runku stworzenia takiego systemu, który by się oparł „zarówno misty
cyzmowi triumfującego z tego upadku królowej umiejętności, jak i gru
bemu sensualizmowi, duszącemu swoimi wyziewami wszelki swobodny
polot umysłu ludzkiego w krainy idei” 25.
23 „Czytając wyłącznie dzieła tych starzejących się już naówczas filozofów
(Trentowski, Cieszkowski, Libelt — M.R.) Krupiński sądzić musiał, że w całym
świecie heglizm uchodzi jeszcze w r. 1863 za ostateczny wyraz m yśli filozoficznej,
że Hegel zawsze stoi na piedestale filozoficznym ” (Henryk Struve ks. Franciszek
Krupiński jako filozof, W arszaw a 1898, s. 7).
24 „System ten jest bez wątpienia najdoskonalszym z tych, jakie dotychczas
postawiono, ponieważ z nadzwyczajną konsekwencją przebiega wszystkie kierunki
m yśli nie zostawia nic na boku i niewytłumaczonego; wciska się we wszystkie sfery
wiedzy i z wielką ścisłością podciąga pod swoje kategorie” . „Biblioteka W arszaw 
ska” 1864, T. I, s. 201.
25 F. Krupiński, Przyszłość filozofii, „Biblioteka W arszaw ska” 1864, t. I, s. 133.
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Nie tylko system Hegla w ydaje się Krupińskiemu godnym tworzy
wem nowej filozofii — afirmuje on metodę Hegla, która jest — mówiąc
jego własnymi słowami, „nieśmiertelną zasługą jego filozofii” .
Lecz sam wykład metody Hegla, pojętej — rzecz jasna — w sposób
czysto idealistyczny, jako odnoszącej się do badania biegu naszych
myśli i pojęć, zawiera nader istotne akcenty. Krupiński kładzie nacisk
nie na walką przeciwieństw, którą uważa za źródło ruchu idei; lecz na
ich pogodzenie w wyższych pojęciach. „O to umysł nasz — pisze — roz
bierając jakiekolwiek pojęcie spotyka w niem sprzeczności, które należy
znieść (aufheben ) w wyższym pojęciu. Ale to wyższe znów zawiera
sprzeczności, które godzić należy (podkr. M.R.) w nowem i tak dalej” .
W innym miejscu pisze o metodzie Hegla jako „sztuce pogodzenia prze
ciwieństw w czemś trzeciem, o pojęciu stawania się w którym byt i nie
byt są pogodzone i zachowane” . Wreszcie formułując prawo negacji ne
gacji i określając je obrazowo „wiosłem myślenia, którem one się pod
pierając dąży przez coraz nowe kręgi istnienia ku nieskończoności, ku
idei bezw ględnej” , dochodzi do wniosku, że „antinomia jest entelechis
wszelkich zjawisk, źródłem życia i śmierci. Atoli przeciwieństwa nie
są samoistne, nie istnieją dla siebie, lecz są tylko momentami pojęcia, nie
mogą więc zostać niepogodzone, rozdarte (podkr. M.R.), ale znajdują swoje
przejednanie w wyższem pojęciu i tak dalej” 26.
Ta konsekwentna interpretacja dialektyki u Krupińskiego sprowa
dzająca prawo negacji negacji do prostej trichotomii, do „wiosła myśle
nia” pozostaje bez wątpienia w ścisłym związku ze świadomym i kilka
krotnie akcentowanym dążeniem uniknięcia rew olucyjnych wniosków
w rozumieniu zjawisk społecznych. Krupiński zaciera „burzycielskie”
znaczenie dialektyki Hegla, akcentując jakby harmonijną stronę roz
woju, moment godzenia przeciwieństw i wyłaniania się nowych pojęć,
a nie moment rozsadzania starych. K iedy w parę lat później pociągną
go idee pozytywizmu, porzuci wszelkie związki z metodą Hegla, z socjo
logii Comte’a wydobędzie myśl, że „w zjawiskach życia organicznego
i społecznego zgoda (le consensus ) i solidarność są najwidoczniejsze” .
Otóż na przykładzie interpretacji dialektyki Hegla i w związku z dalszą
ewolucją myśli filozoficznej Krupińskiego można -— jak się zdaje —
wykazać, że mimo gorących słów uznania pod adresem metody Hegla,
Krupiński nadał jej swoistą interpretację.
26

„T ym

sposobem

metoda

wyrażona

form ułą

negacja

negacji

daje

całemu

obszarowi myślenia trzy pojęcia a trichotomia okazuje się jako właściwy podział
rzeczy”, Przyszłość filozofii.
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Wyraźną więź z heglizmem, obok części poświęconej bezpośrednio
wyłuszczeniu jego doktryny, wykazuje także pozytywny wykład ,,nowej
zreformowanej filozofii” , zamieszczony w dalszej części rozprawy.
A więc określenie przedmiotu filozofii, której poznanie dotyczyć ma
bytu istotnego rozumnego trwałego i nieskończonego” (to określenie
wiąże się w pewien sposób z wątkiem zapożyczonym z teologii), a więc
polemika z dualizmem, przyjm ująca za pogląd prawdziwy zasadę toż
samości bytu i myślenia27, a więc krótki wypad przeciw materializmowi
mechanistycznemu z jego pojm owaniem materii jako „trupiej massy” .
Byłoby jednak fałszem określić Krupińskiego — na podstawie jego
rozpraw O przyszłość filozofii — jedynie jako heglistę. To prawda, że
filozofia Hegla najbardziej odpowiadała wówczas jego przekonaniom
i nastrojom. Jednak w „optym istycznej” wizji „n ow ej” filozofii wystę
pują i inne odmienne od heglowskich nutki.
Jest więc wśród nich nieśmiała krytyka spekulatywności, mglisty po
stulat sprowadzenia filozofii na ziemię i przejścia od czystych pojęć, do
indywidualnych, konkretnych zjawisk, „Spekulacja — pisze Krupiński —
stawia za warunek filozoficznego myślenia pozbycie się wszystkiego, co
stanowi zewnętrzność człowieka i wzniesienie się do czystego myślenia,
by za pomocą jego dojść do czystej idei. Otóż, gdy umysł nasz odrywa
ciągle od danej konkretnej rzeczywistości te cechy, które je czynią, tem
czem jest i od innych odróżniają, pozostaje sama abstrakcja, sam ogół,
sama myśl... Otóż <te czyste pojęcia, ten czysty rozum, ta czysta myśl,
chociaż rzeczywiście są fundamentem wszystkiego co jest, jednak aby
były całą prawdą, nie mogą pom ijać i przypadkowości i indywidual
ności, zewnętrzności” - 8.
Jest wśród nich pozytywistyczny akcent w ujęciu stosunku filozofii
do nauk szczegółowych. „Nowa filozofia” — według Krupińskiego, to
nie despotyczna królowa niezachwiana w s^ej pewności, z siebie jedynie
czerpiąca źródła swego panowania. Metafizyka może być nauką jedynie
pod warunkiem, że oprze się na fizyce i że porzuci jałowe rozważania
dotyczące „materii pierwszej” , pierwszych przyczyn, „bowiem gdzie
umysł w takie ciekawostki się zapuszcza tam nic pewnego powiedzieć
nie może, a filozoficzna fantazja tworzy czarującą m etafizykę” 29.
27 „...byt i myślenie, materialność i duchowość są bezwzględnie tożsame,
a tylko względnie, to jest, względnie do poznającego podmiotu różne”, Przyszłość
filozofii, s. 213.
28 Tamże, s. 211.
*
20
Tamże, s. 214. Nawiasem mówiąc, rozważania te, ograniczające rolę m eta
fizyki, pozostają w wyraźnej sprzeczności z wypowiedzianym uprzednio poglądem
autora o przedmiocie filozofii (byt istotny, rozumny i nieskończony).
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Zadaniem nauk pozytywnych jest odkrywanie praw szczegółowych;
filozofia winna je „ogólizow ać” , stąd widać, że wnioski filozofii będą
tym pewniejsze, im mocniej oprze się na wypadkach wszystkich nauk
rzeczywistość uprawiających30.
Jest rzeczą charakterystyczną, że i tę prepozytywistyczną koncepcję
ujęcia stosunku filozofii do nauk szczegółowych, pragnie Krupiński
wesprzeć autorytetem myśli heglowskiej. Filozofia — powiada -— ma
być wyrazem innych umiejętności, daje ona świadectwo historyczne
określonemu doskonaleniu rozumu ludzkiego. A przecież już Hegel we
W stępie do historii filozofii wyraził myśl, że „każda filozofia jest obra
zem pewnego szczególnego stopnia rozwoju, do swojego czasu należy
i jest ograniczoną” . Warto dodać jednak na tym miejscu, że myśl ta
pojawia się u Hegla w zupełnie innym kontekście niż jest przytaczana
u Krupińskiego: bynajmniej nie w kontekście stosunku filozofii do nauk
szczegółowych. Mówiąc o tym, że każda filozofia jest filozofią swoich
czasów i formułując słynny postulat historyzmu akcentował Hegel fakt,
że każda filozofia jest koniecznym ogniwem w łańcuchu rozwoju idei
w historii31. Próby związania filozofii z postępem nauk pozytywnych
u Krupińskiego mają istotne konsekwencje również i w teorii poznania.
Autor Przyszłości filozofii skłania się w stronę empiryzmu, opowiada
się za linią Arystotelesa i Bacona, pozostawiając na uboczu linię Platona
i Kartezjusza, odchodząc w tym także od mistrza, który pisał, że „...praw
dy nie poznajem y drogą bezpośredniego spostrzeżenia, czy przez ogląd
umysłowy... lecz jedynie przez wysiłek myślenia” 32.
Spróbujm y pokrótce nakreślić wnioski, jakie nasuwają się przy
szczegółowej analizie pracy Krupińskiego, którą uznaliśmy za reprezen
tatywną dla ówczesnego etapu jego rozwoju filozoficznego. Pominęliśmy
przy tym świadomie ten kompleks zagadnień, który wiąże się ze stosun
kiem Krupińskiego do „filozofii narodow ej” . Jest to bowiem sprawa,
wymagająca odrębnej analizy i odrębnego miejsca w pracy.
Wnioski nasze ujęlibyśmy w trzech zasadniczych punktach. Po pierw
sze na podstawie pracy Przyszłości filozofii wydaje się, że autor jej kon
tynuuje tradycję myślenia kategoriami heglowskimi, akcentując naj
ważniejsze cechy systemu i metody Hegla, choć jak wskazywaliśmy,
jego interpretacja dialektyki Hegla, prawa negacji negacji i przerzuce
nie całego nacisku na moment „godzenia przeciwieństw w wyższych
pojęciach” — jest dość swoista i odbiega od rewolucyjnej treści dia
lektyki.
30 F. Krupiński, Przyszłość filozofii, s. 216.
31 Por. Hegel, W stęp do historii filozofii, W arszawa 1924, s. 75,
32 Tamże, s. 34.
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Ten właśnie wątek miał na myśli Struwe nie przeprowadzając wszak
że bliższej analizy stosunku Krupińskiego do m etody Hegla, charakte
ryzując Krupińskiego jako „spóźnionego heglistę” . Po drugie, w dąże
niu do reform y filozofii, przeżywającej — zdaniem autora, tak bolesny
upadek we współczesnej mu epoce, szkicuje on szereg myśli, wybiega
jących na spotkanie „duchowi nowych czasów” o charakterze prepozytywistycznym, jak np. ujęcie stosunku filozofii i nauk szczegółowych,
postulat empiryzmu w teorii poznania. Po trzecie, dla rozprawy Krupiń
skiego Przyszłość filozofii rzeczą niezwykle znamienną jest fakt, że po
mija ona całkowicie wszelką problematykę społeczną i socjologiczną,
pozostając najwyraźniej w apolitycznym klimacie warszawskiej Szkoły
Głównej (pamiętajmy, że Krupiński publikuje swą pracę w r. 1864).
Dodajmy wreszcie obserwację nader ważną, że ostrze rozprawy,
w sposób mocno zamaskowany obroną racjonalizmu, skierowane jest
wszakże przeciwko materializmowi, że autor wyraźnie zdaje sobie sprawę
ze związku światopoglądu materialistycznego z ideologią rew olucyjnych
sił społecznych (młodohegliści), choć niebezpieczeństwo krzewienia się
myśli materialistycznej na gruncie polskim wydaje mu się mało realne.
Ten problem podejmie z daleko większą siłą w latach późniejszych.
Tak przedstawiały się poglądy Krupińskiego w r. 1864, nim zasłynął
jako „apostoł filozofii pozytyw nej” .

IV

W cztery lata później zdeklarował się Krupiński jako zwolennik
szkoły pozytywnej. Dał temu wyraz w opublikowanej na łamach „B iblio
teki W arszawskiej” rozprawie, noszącej właśnie ten tytuł. Odtąd nigdy
już właściwie nie powrócił do koncepcji nowej filozofii, opartej na
kośćcu heglowskiej doktryny. Przeciwnie, w najdrobniejszych nawet
utworach powracał uparcie do m yśli wyrażonych w Szkole pozytyw n ej.
a które zwykliśm y w mniej lub bardziej bezpośredni sposób wiązać z fi
lozoficznym pozytywizmem.
Szkoła pozytyw n a jest właściwie obszernym (drukowanym w trzech
numerach czasopisma) i krytycznym wykładem Comtowskiego pozyty
wizmu. Odejście od heglizmu jest tu widoczne nie tylko przez sam fakt,
że nie wspomina się ani słowa o Heglu na łamach artykułu, lecz przede
wszystkim wyraża się ono w odrębnych i przeciwstawnych myśli heglow
skiej poglądach i sympatiach autora. Inaczej ujmuje on przedmiot filo
zofii; parę lat temu poczytywał za najważniejsze zadanie umiejętności
filozoficznej poznanie „bytu istotnego, rozumnego, trwałego i nieskoń
czonego” . Teraz mówi jedynie o poznaniu ogólnego i rozumnego sposobu
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zapatrywania się na w szelkie zjawiska, podpadające pod zmysły. Różnica
uderzająca. Dawniej cenił system heglowski za jego wszechstronność, za
to, że „przebiega wszystkie kierunki myśli i nie pozostawia na boku nic
niewytłumaczonego” . Teraz w ydaje wyrok na wszelkie szkoły spekula
cyjne, obwieszczając, że „czas sztucznych systemów minął” , że zdrowy
rozsądek wydał dekret nieodwołalny na „marzycielskie systema filozo
ficzne” 33.
Dawniej system Hegla był „najdoskonalszym” , on sam umysłem naj
potężniejszym. Obecnie największe umysły skupiły się pod „pozytyw is
tyczną chorągwią” . W 1864 r. myślał Krupiński o stworzeniu „nowego
systemu filozofii” na wzór heglowskiej, przeciwstawiającej się tak wąt
kom irracjonalistycznym jak i -tendencjom materialistycznym — filozofii
o szerokich ambicjach poznawczych — filozofii królowej nauk. Obecnie
chodzi mu o realizację zadań nieporównanie bardziej minimalistycznych:
nie kusić się o nowe systemy, lecz upowszechniać rzetelną wiedzę, nie
spekulować, lecz badać życie społeczne. Nie lękać się filozofii w takim
rozumieniu ze względu, na możliwość wynikania z niej wniosków rewolu
cyjnych, bowiem właściwie pojęta może ona służyć rozumnemu postę
powi, reformom itd.
Przejdźm y do bardziej szczegółowego zilustrowania stosunku Krupiń
skiego do filozofii Comte’a w omawianej pracy. Referując ze znaczną
precyzją poglądy filozoficzne Comte’a stara się on dać własną ocenę
pozytywizmu; podkreśla momenty, w których solidaryzuje się ze stano
wiskiem autora, atakuje go w punktach, które wydają mu się niejasne,
bądź fałszywie przedstawione.
W pełni solidaryzuje się Krupiński z Comtem w kwestii rozumienia
przedmiotu filozofii i jej związku z naukami szczegółowymi, w rozumieniu
natury praw rządzących całą rzeczywistością34, a także w kwestii kla
syfikacji nauk, której ustalenie poczytuje za wybitne osiągnięcie pozy
tywizmu. Centralnym wszakże problemem w filozofii Comte’a jest dla
Krupińskiego zespół zagadnień, które określa niezbyt ściśle zresztą, mia
nem pozytywistycznej metody. W niej upatruje sedno odkrywczości
twórców filozofii pozytywnej. Po szczegółowym przedstawieniu i w y
kładzie teorii indukcji Milla pisze Krupiński następujące słowa:
„Metoda pozytywna wymaga po wszelkiej nauce, chcącej nosić cha
rakter pozytywności, czyli pewności, by się zrzekła szukania absolutu
i ograniczyła na badaniu tego co jest względne, co się odbywa w grani
cach przestrzeni i czasu. Koniecznym jest zatem dalej zrzeczenie się
33 F. Krupiński, Szkoła pozytyw na, „Biblioteka W arszawska” 1862, s. 78.
34

filozofia pozytywna jest systemem praw, którym

z konieczności ulegają

wszystkie zjawiska. Do wynalezienia tych praw dochodzi się przez umiejętne do
świadczenie czyli postrzeganie” . Tamże, s. 78.
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wyszukiwania tak zwanych przyczyn pierwszych i ostatecznych, czyli
celowych, bo ani początku, ani końca wszechrzeczy dowieść drogą ścisłej
nauki nie podobna. Zostawiając -tedy metafizyce poetycznej wszystkie
te ciekawe pytania o absolucie, pierwszej przyczynie i ostatecznym celu,
metoda pozytywna naznacza skromniejsze zadanie dla badań rozumu
ludzkiego. Ale też ścieśniając widnokrąg swoich poszukiwań pewniejsze
jest dojście do prawdy w tem, co najwięcej obchodzi wiedzę teoretyczną
i dobrobyt społeczeństwa ludzkiego” 35.
Chodzi więc nie tyle o metodę, ile o pewną postawę metodologiczną
w szerszym rozumieniu tego słowa, postawę właściwą wszystkim pozyty
wistycznym tendencjom — postawę antymetafizyczną zwracającą się za
równo przeciw kierunkom filozofii spekulatywnej, jak i „dogmatycznemu
materializmowi” .
Ta postawa w pełni wydaje się odpowiadać Krupińskiemu i jego za
miłowaniu do nauk przyrodniczych, z sympatią dla empiryzmu, z którego
rozlicznych odmian zdaje się nie bardzo zdawał sobie sprawę, operując
jedynie historycznym i przeto nie dość precyzyjnym mianem linii A ry
stotelesa i Bacona; równocześnie to antymetafizyczne stanowisko Kru
pińskiego oraz idea wyrzeczenia się wszelkich przyczyn pierwszych i ce
lowych budziły, jak się o tym bliżej przekonamy, uzasadnione zdziwienie
i protest w kręgach ideologów i filozofów katolickich.
Analizując poglądy Comte’a nie mógł Krupiński pominąć w swej
ocenie obok metody Comte’a także i socjologii, z której zasłynął przede
wszystkim twórca R ozprawy o duchu filozofii p ozytyw n ej. Zgadza się
z Comtem, co do dominującego miejsca socjologii w klasyfikacji nauk
i uważa socjologię za naukę ogólną, porządkującą w całość rezultaty
osiągnięte przez nauki szczegółowe, traktujące w jakiś sposób o społe
czeństwie. Poczytuje za wielce doniosłą tezę Comte’a, że historia rozwija
się według praw stałych, odrzuca natomiast jądro Comtowskiej historiozofii — osławione prawo trzech faz.
„Pierwszą połowę twierdzenia Comte’a, że historia rozwija się według
praw stałych — pisze Krupiński — można uważać za prawdziwą... Za
to druga połowa twierdzenia, a mianowicie owo mniemane prawo pow
szechne o trzech stanach rozwoju historycznego w żaden sposób utrzy
mać się nie da. Jest to przypuszczenie aprioryczne, czyli z góry powzięte
i do niego nakręcone fakta historyczne. Dlatego też uważamy to mnie
mane prawo o trzech stanach rozwoju historycznego za równie dowolne
jak i podział historii u Hegla na epoki wschodnią, grecko-rzymską i ger
mańską, która odpowiada pozytywnej u Comte’a” 36.
35 F. Krupiński, Szkoła pozytyw na, s. 286.
30 Tamże, s. 443.
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W rozumieniu Krupińskiego prawo trzech faz — lub jak je okreś
lił — prawo trzech stanów — było niekonsekwencją w systemie empi
rycznym, spekulatywną naroślą na organizmie rządzącym się określony
mi prawami, wykrytym i w drodze obserwacji zjawisk społecznych. Jedno
ze źródeł tej niekonsekwencji upatruje w fakcie, że przy konstruowaniu
prawa trzech faz Comte nie dojrzał i nie docenił „ogólnego światopoglądo
w ego” znaczenia ekonomii politycznej dla wyjaśnienia historii społe
czeństw. Ten zarzut, jak się wydaje — zupełnie racjonalny — kilkakrot
nie przewija się na łamach pracy. Sam Krupiński, jak wskazywaliśmy
to, choćby na podstawie recenzowanych przezeń książek, interesował się
żywo historią gospodarczą i doktrynami ekonomicznymi i przypisywał
im dużą rolę w rozumieniu postępu ludzkości.
K rytyki idealistycznego prawa trzech faz nie prowadził Krupiński
bynajmniej z pozycji materialistycznych lub zbliżonych do materializmu,
mimo że akcentował rolę i współdziałanie różnych czynników — ekono
micznego i moralnego, filozoficznego i prawnego w rozwoju dziejowym.
Przeciwnie, cenił Comte’a za dobitne sformułowanie tezy idealizmu
w pojmowaniu historii. ,,I m y jesteśmy zdania — pisał — że postęp za
wisł głównie od rozwinięcia umysłowego, od nagromadzenia grutownej
wiedzy, od poznania świata, od opanowania materii siłą ducha” 37.
Pod jednym jeszcze względem socjologia Comte’a w pełni odpowia
dała Krupińskiemu nie skoremu do wynurzeń na tematy społeczne. A pro
bował bowiem dostrzeżone u Comte’a prawo „solidarności zjawisk spo
łecznych” . Chodziło mu o pogląd, że „wszystkie zjawiska tak świata nie
organicznego jak organicznego i ludzkiego są zależne od siebie i harmo
nijnie działają” , że „w organizmie społecznym solidarność i zależność
części będzie jeszcze większa” ; że wreszcie stwierdzenie tego faktu sta
nowi doniosłe odkrycie dla zastosowań praktycznych i działalności poli
tycznej. Krupiński nie formułuje wyraźnie idei solidaryzmu społecznego,
która odegrała ważną rolę w „pozytywizm ie warszawskim” — pragnie
bowiem pozostać w sferze rozważań czysto filozoficznych. Wypowiada
wszakże słowa, które każą przypuszczać, że był jej zwolennikiem... „M yśl
tę o solidarności, zależności i zgodzie wszelkich zjawisk społecznych —
pisze — należy uważać za wielce płodną tak w następstwa teoretyczne
jak i zastosowania polityczne” . A dalej: ,,co do praktycznej wartości tej
myśli, każdy przyzna jej wysokie znaczenie, kto się zastanawiał nad
trudnościami nauki i sztuki razem, zwanej polityką” 38.
W Szkole p o zytyw n ej, którą staraliśmy się scharakteryzować jak naj
dokładniej by ukazać odmienność sympatii światopoglądowych, odręb
37 F. Krupiński, Szkoła pozytyw na, s. 446.
38 Tamże, s. 446.
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ność pozycji Krupińskiego w stosunku do etapu poprzedniego, występują
dość istotne zastrzeżenia wobec pozytywizmu.
Ilustrują one także problem szerszy — problem stosunku Krupiń
skiego do materializmu. Referując dość szczegółowo poglądy filozoficzne,
Comte’a, Littre’go, Milla musiał sobie Krupiński zdawać sprawę z faktu,
że spotka się z rozlicznymi oporami i zarzutami przede wszystkim ze
strony kół obskuranckich, które uważały, że propagowanie doktryny po
zytywistycznej wśród Polaków jest przestępstwem w stosunku do religii,
moralności itd.
Niejako z góry przewidzieć mógł Krupiński, że spotka się z najcięż
szym zarzutem — zarzutem materializmu; końcową część swej pracy
poświęcił przeto na obronę pozytywizmu i własnej dlań aprobaty wobec
tego właśnie zarzutu. Pozytywizm nie jest materializmem — twierdzi
stanowczo Krupiński. ,,Na zarzut materializmu czyniony szkole pozytyw 
nej tyle odpowiadamy: przez materializm rozumiemy naukę, która tw ier
dzi, że materia jest jedyną przyczyną wszechrzeczy, że dusza ludzka jest
tylko funkcją mózgu, a m yśl takim jego produktem, jak np. żółć wątro
by. Jest to dogmatyzm zarówno szkodliwy ścisłej nauce jak i moralności,
że zaś szkoła pozytywna nie zna dogmatyzmu i o niczem a priori nie
wyrokuje, za czem nie może twierdzić, że materia jest ostatecznym fak
tem (le fait irreductible), obok którego nic nie istnieje, ani też, że dusza
ludzka jest tylko pewnym stanem, czyli jak mówią pewną funkcją móz
gu ” . Następnie zaś konkluduje Krupiński, udobitniaj-ąc niejako niezagrożenie swego chrześcijańskiego stanowiska:
„...można wierzyć, że świat stworzyła rozumna wola, dała prawa
i według nich rządzi, a obok tego myśleć pozytywnie, to jest właśnie
dochodzić owych praw światem rządzących. Zdaje nam się, że taki pozy
tywizm nie może być posądzony o ateizm. Z pozytywizmem nie uznają
cym Boga nie mamy żadnej wspólności, lecz przeciwnie pragniemy, ażeby
nauka nie1 wywracała religii, lecz uznała jej wielkie znaczenie w w y
chowaniu rodu ludzkiego” 39.
Zwracaliśmy już uprzednio uwagę na typ argumentu w pierwszej
części wywodu: autor „obala” materializm (nota bene w jego postaci naj
bardziej wulgarnej) nie uciekając się bynajmniej do dowodów „zaczerp
niętych z arsenału pojęć teologicznych lub filozoficzno-katolickich, je d y 
nie przy użyciu klasycznego: i po dziś dzień spotykanego argu
mentu: materializm — to dogmatyzm — dogmatyzm szkodzi nauce (i m o
ralności); materializm jako antynaukowy należy odrzucić” . Ten typ argu
mentu uściśla zresztą polem izujący z Krupińskim K. Kaszewski, który
na pytanie, dlaczego pozytywizm wypiera się swych koneksji z materia39 F. Krupiński, Szkoła pozytyw n a, s. 462.
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lizmem odpowiada w następujących słowach: oto dlatego, że pozytywizm
wyklął metafizykę, a materializm jest właśnie kierunkiem głęboko m e
tafizycznym. „Ten na równi z idealizmem i spirytualizmem doszukuje
się pierwszej przyczyny, z tą różnicą, że tamte poszukiwania odbywają
się poza naturą, a on w naturze” 40.
W drugiej części wywodu Krupiński nie poprzestaje na rozumowaniu,
które tylko pośrednio afirmuje prawo do interwencji potęg wyższych
w sprawy nauki, lecz stara się przedstawić explicite doktrynę pozytywis
tyczną jako nie sprzeczną z religią, a w każdym razie, rezerwującą jej
rozległe sfery wpływ ów w dziedzinie „wychowania rodu ludzkiego” .
Deklaracja ta jest charakterystyczna nie tylko dla księdza Krupiń
skiego. Przestrzegano jej dość wiernie w dziesięcioleciu, w którym burżuazja polska wkracza dopiero na tory względnej samodzielności ducho
wej. Referat doktryny Comte’a w awangardowym naówczas „Przeglądzie
Tygodniow ym ” akceptuje podobne momenty: ponieważ — pisze się
tam — „wiedza następstwa i współistnienia zjawisk"jest jedyną nauką
do jakiej zdążać powinniśmy” , a zgodnie z tym pozytywizm nie przeczy
bynajmniej, że „opatrzność stworzyła świat i że czuwa nad nim nieustan
nie; on stanowczo twierdzi, że od stworzenia świata prawa pozostają już
niezmienne i że nie podobna twierdzić, aby dowolnie m ogły być naru
szane” 41.
Przykład Krupińskiego ilustruje problem szerszy, który warto wszak
że zasygnalizować. W propagandzie idei pozytywizmu zachodniego była
zawarta rzeczywista sprzeczność. Z jednej strony zwolennicy myślenia
pozytywistycznego42 pragnęli nadać nowej filozofii, dalekiej od misty
cyzmu i spekulacji, cechy jak najbardziej wiążące ją z życiem, z postę
pem nauk przyrodniczych, a więc możliwie rozszerzyć zakres jej oddzia
ływań i upowszechnić, z drugiej zaś obawiali się szerszej kampanii
przeciw obskurantyzmowi w jego postaci ortodoksyjnej, katolicko-oficjalnej, a przecież kształtującej nadal „opinię p u b lic z n ą ” .
W latach 60 nie podjęto szerokiej ofensyw y światopoglądowej przeciw
form om reakcyjnej i reprezentującej feudalny czy postfeudalny sposób
40
K . Raszewski, P ozytyw izm , jago metoda i następstwa. „Biblioteka W arszaw 
ska” 1869, t. II, s. 444,
43 August Com te, podług ocenienia Milla. „Przegląd Tygodniow y” , 1869, nr 15.
42
Mówiąc o zwolennikach filozofii pozytywistycznej w latach 60 mam
myśli przede wszystkim Krupińskiego, Ochorowicza, niewielki zastęp publicystów,
pisujących na tematy światopoglądowe w „Przeglądzie Tygodniow ym ” , nie tworzyli
oni żadnej wyraźnej grupy i różnili się — w zależności od posiadanej wiedzy i cha
rakteru zainteresowań w wielu kwestiach. U żyw ając słowa „zw olennicy” i może —należałoby dodać — propagatorzy ■—- pragnę podkreślić co najw yżej ich wspólne
sympatie filozoficzne.
10 A r c h iw u m HŃst. F ilo z.
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myślenia filozofii, filozofii w ojującego obskurantyzmu, hamującej szybki
postęp nauk szczegółowych, agresywnej wobec jakichkolwiek przejawów
racjonalistycznej m yśli43. Obawiano się materializmu jako doktryny re
wolucyjnej podkopującej wiarę i autorytet kościoła, burzycielskiej w sto
sunku do istniejących form społecznego bytu. Pozytywizm jako kierunek
filozoficzny z istoty swej — jeśli można to w ten sposób określić — nie
sprzyjający takiej ofensywie, bo unikający zasadniczych kontrowersji
światopoglądowych odznaczał się w Polsce szczególną nieśmiałością. O ile
w następnym dziesięcioleciu mamy do czynienia z wyraźną kampanią
przeciwko reliktom feudalizmu w obyczajowości i kulturze, z propagandą
osiągnięć nauk przyrodniczych, z elementami żywiołowego materializmu
przyrodniczego, o tyle okres 1866— 1870, w szczególności lata po upadku
powstania odznaczają się raczej przygotowawczym skrzyżowaniem szpad
niż prawdziwym starciem filozoficznego oręża, wojującego ze skrajnym
obskurantyzmem, z krańcowym zacofaniem umysłowym społeczeństwa.
Nie znaczy to oczywiście, że walki tej nie prowadzono zupełnie, że zre
zygnowano w ogóle z propagandy idei nowoczesnego przyrodoznawstwa
i postępów filozofii na zachodzie, z zapoznawania czytelnika polskiego
z pracami B uckle’a, Comte’a, Spencera; z pewnością są wartościowe na
owe czasy „gawędy popularno-naukowe” o Sieczenowie, Darwinie, Lyellu,
Vogcie i Buchnerze, owych „kaznodziejach wędrownego materializmu” ,
pogadanki o Millu i Tainie, artykuły z cyklu N ow e osiągnięcia biologii,
astronomii i innych nauk szczegółow ych, a także z rzadka próby pole
micznego ustosunkowania się do artykułów „Przeglądu Katolickiego” 44.

się

43 Trzeba pamiętać, że „Przegląd Katolicki” — nie zajmował się w tym okrejedynie lub przeważnie problematyką dogmatyczno-religijną, lecz ferował

surowe wyroki wobec przyrodniczych i naukowych „nowinek” , potępiając zbytnią
gorliwość społeczeństwa w ich przyjmowaniu. Tak np. ostrzegano w nr 1/1869...
(gdzie zamieszczona była ogromna unicestwiająca recenzja z Buckla), że „Buklowe
przekonania nie są protestanckie ale racjonalistowskie (podkr. M.R.), a zatem nie
mogą się z nimi zgadać nie tylko katolicy sami, ale wszyscy, dla których chrystianizm nie jest czczym w yrazem ” .
44 W
z

tym

„Przeglądu

okresie

głównym

K atolickiego”

była

i

znienawidzonym

filozofia

przeciwnikiem

pozytywizmu.

W

publicystów

przeciwieństwie

do

Krupińskiego nie dopuszczali możliwości pogodzenia jej z filozofią katolicką. „Szkoła
ta, ateizm wyznaje, mim o swych dziwnych protestacji, i najzupełniejsze przeczenie
Boga” czytamy w artykule Niebezpieczeństwo religijne z dn. 24. X . 1861 r. W ielo
kroć „obalano” Darwina i Buckla (por. „Przegląd K atolicki” nr 3, 21. I. 1869 r.
i nr 49 z 9. X I I. 1869 r.). Na agresywne wypady obskurantów nieśmiało odpowia
dali publicyści kierunku pozytywistycznego. Kompromis przepajał nawet próby
obrony nowoczesnego przyrodoznawstwa. „Ciemnota żarliwych stronników Pisma
św. — użala się „Gazeta Polska” nr 239, 1869 r. nie mogła przebaczyć Darwinowi
jego teorii... jakkolwiek teoria ta w niczem nie jest przeciwna zasadom religii
i Pisma św .”
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Cała ta dygresja jest niezbędna po to, aby właściwie zrozumieć roz
liczne akcenty omawianej pracy Krupińskiego Szkoła pozytyw n a, i te
propagujące ścisły związek filozofii z rozwojem nauk pozytywnych, z ży
ciem „opieranie się w badaniach naukowych jedynie na faktach pew 
nych” , nie na intuicjach i założeniach apriorycznych, i te zalecające
antymaterialistyczny punkt widzenia, godzące „idee pozytywizmu za
chodniego z postulatami wiary i moralności chrześcijańskiej” . Tylko
w tych warunkach mógł uchodzić Krupiński za apostoła filozofii pozy
tywnej. I trzeba stwierdzić, że rzeczywiście przyczynił on się w pewnym
stopniu do pobudzenia zainteresowań w dziedzinie nauki i metodologii,
osłabiając pozycje skrajnego obskurantyzmu.
Z punktu widzenia rozwoju poglądów filozoficznych Krupińskiego —
praca Szkoła pozytyw n a oznaczała całkowite odejście z pozycji sympa
tyka heglizmu, jaką zajmował jeszcze w 1864 r. W 1868 r. porzuca Kru
piński heglizm, jako punkt wyjścia, tw orzyw o nowej filozofii, opowia
daj ąo się po stronie wprawdzie nader nieokreślonego i eklektycznego
światopoglądu pozytywistycznego.
Szkoła pozytywna była zarazem największą pracą Krupińskiego; po
zwala ona możliwie w szerokim zakresie zorientować się w jego aktual
nych poglądach. W artykułach pisanych w następnym dziesięcioleciu
wątek referenta, lub raczej recenzenta, a nawet popularyzatora, przytła
cza częstokroć wszelką myśl oryginalną. Nie wydaje się jednak, aby
Krupiński wykroczył w latach późniejszych poza idee wyznawane
w 1868 r. Struve twierdzi, nie bez podstaw, że filozofia pozytywna Kru
pińskiego zbliża się bardziej do empiryzmu i induktywizmu angielskich
myślicieli (Milla, Baina, Spencera). Zapewne, że z kart jego późniejszych
artykułów i recenzji nie przebija entuzjazm dla Comte’a (który zawsze
zresztą manifestował się w sposób powściągliwy). Również i działalność
edytorska i wysiłki tłumacza idą w tym kierunku by przyswoić polskiej
inteligencji właśnie prace Baine’a i angielskiej szkoły empirycznej.
W przedmowie do tłumaczonej na język polski książki Aleksandra Baina
U m ysł i ciało tłumaczy Krupiński swe sympatie dla tego kierunku filo
zoficznego. A więc przede wszystkim to, że kierunek ten jest głęboko em 
piryczny, (przez co rozumie fakt, że wszelkie badania psychologiczne
opiera na spostrzeżeniach fizjologicznych). Następnie, że jest on szczegól
nie bliski tradycjom polskiej filozofii w osobie jej „najdzielniejszych
um ysłów” od Kołłątaja do Śniadeckiego. Wreszcie to, że pozostając na
gruncie ściśle naukowym, nie ma nic wspólnego z tendencjami materialistycznymi, z natury rzeczy szkodliwymi i burzycielskimi. Rzecz cha
rakterystyczna, że w 1875 r,, w którym pisał tę przedmowę Krupiński,
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niebezpieczeństwo materializmu wydawało mu się bardziej realne niż
przed paru laty45.
W rzeczywistości empiryzm Baina, choć wyraźnie autor tego nie de
klaruje, pozostaje raczej pod wpływem tendencji subiektywno-idealistycznych. Jego recepta na przezwyciężenie materializmu nie należy również
do nazbyt oryginalnych. Problem stosunku materii, świadomości roz
strzyga on w sposób idealistyczny: „substancja jedna -— pisze — z dwo
ma szeregami własności, z dwoma twarzami, jedną fizyczną, drugą umy
słową, zdaje się najlepiej godzić ze wszystkimi wymaganiami tego przed
m iotu” 46.
Konsekwentnie w ojuje Krupiński z metafizyką we wszelkiej postaci.
W obszernym sprawozdaniu z książki francuskiego spirytualisty Louis
Liarda, który dowodził bezsilności nauki w rozwiązywaniu zagadnień
filozoficznych i moralnych, przeciwstawia się pojęciom tzw. metafizyki
moralnej, tj. nauki apriorycznej i spekulatywnej zajmującej się najogól
niejszymi normami moralnymi. Wyrzuca Liardowi jego lekceważenie
dla drobku kierunku empirycznego w psychologii i fizjologii47.
„Podług nas zatem — pisze Krupiński —- metafizyka moralna, jaką
buduje Liard, nie więcej warta od naukowej, którą z nauki wyrugował,
dając jej dymisję nawet bez pochwały. Można przewidywać, że metafi
zykę obyczajów ten sam los czeka i że ustalenie pojęć obyczajowych
nieraz również jak wszystkich innych, jedynie drogą doświadczenia da się
osiągnąć” 48.
Na ogół jednak lektura artykułów Krupińskiego z ostatnich dwóch
dziesięcioleci jego życia nie wnosi wiele do zrozumienia jego wcześniej
szych poglądów filozoficznych. W wielu wypadkach dominuje publicy
styka, ożywiają się zainteresowania historiozofią; pod koniec życia zaj
muje się opracowaniem krótkiej historii kościoła. Poświęca się głównie
działalności pedagogicznej, o> czym sądzić możemy po> części z wyboru
kazań dla uczniów, wydanych w 1899 r.
45 „Roztapianie ducha w materii, zacieranie różnicy między niemi nie tylko
jest samo w sobie mylnem, gdyż się przeciwia zwyczajnemu i naukowemu doświad
czeniu, ale nadto prowadzi do niebezpiecznych następstw pod względem obyczajo
w ym i społecznym. Zdaje się nam zatem, że wprowadzenie do umysłowych naszych
zasobów

nieco

m yśli

angielskiej

byłoby

bardziej

zbawienne” .

Aleksander

Bain,

U m ysł i ciało, W arszawa 1874. s. X V II.
46 Tamże, s. 201.
47 „Dziwi nas jedno w książce Liarda, mianowicie, że zdaje się nie wiedzieć
o tem, co za doświadczenia robili W eber, Fechner, Helmholtz, Hering, W undt i wielu
innych, ażeby w ytłumaczyć stosunek um ysłu do ciała, objaśnić drogę, jaką umysł
postępuje w tworzeniu sobie tych pojęć, które m etafizycy nazywają „intuicyjnym i” .
Fr. Krupiński. Logika i m etafizyka. „Aten eum ” 1879, t. III, s. 317.
48 Tamże, s. 321.
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W dotychczasowych rozważaniach abstrahowaliśmy od nader ważnego
problemu: stosunku Krupińskiego do polskiej tradycji filozoficznej
w szczególności do tzw. filozofii narodowej, która w ideologii klas po
siadających lat 40 odgrywała tak istotną rolę. Przy okazji będzie można
dotknąć poglądów historiozoficznych Krupińskiego. Przedstawimy tę kwe
stię w porządku historycznym.

V

Wspominaliśmy o zainteresowaniach Krupińskiego polską myślą filo
zoficzną i społeczną. Nie jest rzeczą przypadku, że zadebiutował on jako
pisarz artykułem o Konarskim, zamieszczonym w „Encyklopedii Orgel
branda” . W tym samym prawie okresie do przetłumaczonej na język
polski Historii filozofii Schweglera dodał Krupiński krótki szkic O filo
zofii w Polsce. Także w następnym dziesięcioleciu spotykamy jego prace
poświęcone tym problemom, jak np. artykuł Nasza historiozofia opubliko
wany w 1875 r., czy Filozofia dziejów i jej historia w 1879 r., nie mówiąc
już o licznych dygresjach zawartych w innych pracach.
Wskazywaliśmy także na określony kierunek zainteresowań Krupiń
skiego. Interesowała go i to niezależnie od okresu „em piryczna” linia
filozofii polskiej, którą wywodził od Konarskiego, a zwłaszcza Kołłątaja,
poprzez Jana Śniadeckiego, Józefa Supińskiego i innych. Jest przy tym
rzeczą charakterystyczną, co postaramy się bliżej udowodnić, że nieza
leżnie od zasadniczych zmian w światopoglądzie Krupińskiego (mowa tu
w szczególności o przejściu z pozycji zwolennika i entuzjasty h eglizm u
na pozycję zwolennika i propagatora filozofii pozytywnej) jego pogląd
na filozofię narodową był właściwie ukształtowany od samego początku
aktywnej działalności pisarskiej i publicystycznej. Pogląd dodajm y zde
cydowanie negatywny. W niezbyt dojrzałej i mocno powierzchownej
rozprawce pt.: O filozofii w Polsce wskazuje Krupiński na ukształtowa
nie się kierunku w filozofii polskiej, który pragnął „prześcignąć myśl
filozoficzną w jej najnowszym rozwoju, próbując stworzyć filozofię
słowiańską, a bliżej polską, opartą na nowym pierwiastku49; nowość ta
jego zdaniem ograniczyła się do wprowadzenia Boga osobowego i innych
pojęć teologicznych. Z tego punktu widzenia krytykuje Krupiński zasad
nicze tendencje historiozofii mesjanistycznej. „B oć żaden filozof — pi
sze — przypuścić nie może, aby p. Bóg stworzył ducha narodowego
i z góry naznaczał misje narodom...; duch narodowy, misja dopiero post
49
Historia filozofii w zarysie napisana przez dr Alberta Schweglera, Warsza
wa 1863, s. 420.
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facta może się wyrobić; że klimatyczne i sąsiedzkie względy warunkują
rozwój narodu na to zgoda, lecz by Polak «z początku» miał coś innego
włożone do ducha jak Francuz lub Niemiec — tego nie pojm ujem y” 50.
W opublikowanej rok później Przyszłości filozofii występuje Krupiń
ski zarówno przeciw materialistycznemu rozumieniu heglizmu, jak i prze
ciw irracjonalizmowi, filozofii narodowej, która wydaje się mu wypacze
niem i odejściem od logicznego i nacjonalistycznego systemu Hegla. Pro
blem stawia raczej w płaszczyźnie teoriopoznawczej. Krupiński utrzy
muje, że dla filozofii narodowej charakterystyczna jest tendencja prze
ciwstawiania się rozumowi jako produktowi romańskiego racjonalizmu,
opór przeciwko „um ysłow i” — w ytw orow i germańskiej spekulacji i po
stawienie na ich miejsce słowiańskiego' „m ysłu” , który jednocześnie
jest „władzą uczucia i czynem, okiem bezpośrednim w świat boski” .
Krupiński atakuje Trentowskiego naukę o myślę wskazując, że w isto
cie jest ona przepojona ideą degradacji rozumu51.
Szczegółowy rozbiór tego pojęcia doprowadza go wreszcie do prze
konania, że „... mimo zręcznego wywodu etymologicznego, m ysłowi przez
autora poświęconego, nie mogliśmy go ani w sobie ani w nikim ze zna
jom ych odkryć; zaczem oddając cały szacunek Trentowskiemu oświad
czamy, iż jego mysł, ten mniemany skarb filozofii polskiej jest złudze
niem i ani do zrozumienia psychologii ani do rozwoju filozofii w ogóle się
nie przyczynił” 52.
Sens krytyki Trentowskiego, zapewne raczej drwiącej niż gruntow
nej — jest dla nas o tyle istotny, że stanowi obronę racjonalizmu Hegla
i próbę odcięcia się — w dziedzinie teoriopoznawczej — od irracjonaliz
mu filozofii narodowej. Pamiętajmy wszakże, że krytyka ta nie oznacza
u Krupińskiego bynajmniej przyjęcia poglądu ateistycznego i materialistycznego, nie przekształca się w krytykę religii. Sam autor wskazuje
skrupulatnie na fakt, że przyświeca mu myśl obrony religii wobec za
kusów „grubego sensualizmu” , koncepcja uratowania spuścizny heglow
skiej przed materialistyczną interpretacją. Krytyka ta, przeprowadzona
w 1864 r. pozostaje w ścisłym związku z kształtowaniem się nowego, po
zytywistycznego sposobu myślenia, dla którego pojęcia wytworzone przez
filozofów i ideologów mesjanizmu były najzupełniej obce i niezrozumiałe.
Zjawisko to stanie się bardziej widoczne w następnym dziesięcioleciu,
kiedy to Krupiński zdeklarował się zdecydowanie po stronie filozofii
pozytywistycznej. W 1876 r. opublikował na łamach „Ateneum ” artykuł
50 Historia filozofii w zarysie... s. 464.
51 „W ypadało zatem z tej teorii poniżyć rozum i umysł jako jednostronne, a p od 
nieść m ysł jako wszechstronny nikomu dotychczas nie znany, a m ający zacząć nowy
okres w rozwoju filozofii polskiej”. Przyszłość filozofii, s. 329.
52 Tamże, s. 230.
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publicystyczny, który miał mu zjednać wielu przeciwników i nadać bo
daj największy rozgłos jego działalności literackiej. Mowa oczywiście
o pracy pt. R om antyzm i jego skutki. Pisarze, którzy wraz z Krupińskim
podzielali nawet sympatię do pozytywizmu, oceniali nader krytycznie sto
sunek do romantyzmu wyrażony przezeń w artykule, który dotknął pew
nych „świętości” narodowych. Uważali przy tym, że Krupiński w ogóle nie
rozumiał poezji romantycznej (Massonius), że pojmował ją — jakbyśm y
określili dzisiaj — w sposób schematyczny, sprowadzając ją do recepty
politycznego i ideologicznego działania. Być może, jest w tym sporo
racji; Krupiński, umysł pedantyczny i ścisły, daleki był od poetyckich
wzlotów. Powiedzieć jednak, że w swej rozprawce wystąpił on tylko
przeciw określonym nakazom moralnym i politycznym, wypływającym
bezpośrednio ze źródeł poetyckiej myśli romantyzmu, 'to tylko cząstka
prawdy. W pracy swej bowiem wystąpił Krupiński przeciw całej form acji
duchowej w życiu narodu, poddając jednocześnie ostrej krytyce jej filo
zof iczny wykwit, który jego zdaniem pozostawił niebezpieczny osad
w narodowej historii53.
Krupiński doskonale rozumiał — w brew opinii Massoniusa — że ro
mantyzm „dodatnio oddziałał na roizkwit poezji” , chodziło mu o zaakcen
towanie faktu, że „wpłynął bardzo ujemnie na rozwój nauki i bieg spraw
społecznych” . Romantyzm pojm uje on przede wszystkim jako pewną
uniwersalną ideologię, o zupełnie określonych składnikach i intelektual
nych i emocjonalnych, z przewagą tych ostatnich. Do pojęcia romantyz
mu należy zatem i „uczucie tęskne za przeszłością” i lekceważenie rozu
mu, mistycyzm i zdolności metafizykotwórcze. Ten właśnie ostatni punkt
daje asumpt do filozoficznej krytyki romantyzmu. „Romantyzm przez
pośrednictwo Niemców pobratał się z metafizyką i filozoficzną i reli
gijną” . Metafizyka Mochnackiego została „słabo i niezdarnie” skopio
wana z niemieckiej filozofii natury. Istnieje — zdaniem Krupińskiego
nierozerwalna łączność między romantyzmem i metafizyką — obydwa
te kierunki zapytują o absolut i nieskończoność. Krytykuje więc Kru
piński romantyzm za dążności metafizyczne; jako pozytywista nie godzi
się z wszelką metafizyką. Romantyzm — dowodzi on — pobratał się nie
tylko z metafizyką; wyłonił także określony typ bohatera, niejako wzór
osobowy narodowego zbawcy. „Typem , ideałem poezji romantycznej —
pisze — jest zapaleniec, fantastyczny marzyciel, na poły bohater, który
pragnąłby świat wysadzić z posad i pchnąć go na nowe tory, który się
53
Wspomina o tym zresztą sam na wstępie: „Piszący niniejsze słowa jest naj
zupełniej obojętny na estetyczne (podkr. M.R.) teoryje klasyków i romantyków,
chciałby tylko sprostować dotychczasowe w tym względzie opinie, a przeto rozjaśnić
nieco pogląd na przeszłość naszą tak literacką jak i społeczną” . Franciszek K ru 
piński, R om antyzm i jego skutki. „Ateneum ” 1876, T. II, s. 172.
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nie rachuje z rzeczywistością, z faktami (podkr. M.R.), w którego mózgu

plączą się najrozmaitsze i najsprzeczniejsze pojęcia; trochę sceptyk,
trochę idealista, który o sobie i podobnych sobie sprawiedliwie powiada:
Oto ja sam, jak drzewo zwarzone od liści.
Sto we mnie żądz, sto uczuć sto uwiędłych liści” 54.
Bohater romantyczny to typ człowieka o przewadze emocjonalnych
czynników charakteru, uczucie zastępuje w nim rozum; prowadzi to do
fatalnych skutków społecznych w wielkich chwilach dziejowych. W dwa
naście lat po upadku powstania, jednego z najtragiczniejszych w dziejach
narodu polskiego, Krupiński pisze:
„Uczucie zaczęło łamać to, czego rozum nie mógł złamać i powiodło na
przód do czynów nierozważnych, a potem samo zgasło zostawiwszy ludzi
w zwątpieniu i bez przewodnika na dalszy żywot, który przecież z uczu
ciem nie zgasnął i wlec go musieli wcale nieromantycznie” 55.
Nieodłączną cechą romantyzmu jest zapatrzenie się w przeszłość,
tworzenie mitu historycznego i idealizacja najbardziej wątpliwych w y
darzeń i cech charakteru narodowego. Romantycy —- pisze Krupiński —
pragnęli wskrzesić przeszłość i „w ybierali z niej to co najmniej było
warte zachowania w pieśni: ujemne strony” . Do tych stron ujemnych
zalicza społeczeństwo szlacheckie „zuchwałe, krnąbrne, nie szanujące
praw, mściwe i pyszałkowate, czczą rycerskość i w ojow niczość” z małoważnych pobudek” .
W tym szerokim i nieuporządkowanym spojrzeniu na romantyzm
zwraca się Krupiński przeciw w szelkiem u sięganiu do przeszłości narodu
(bo u nas nie było rycerskiego średniowiecza, ale wyuzdana szlachetczyzna), przeciw wszelkim fantastom i marzycielom, niezależnie od tego czy
będą to „demokraci czy arystokraci” , przeciw wszelkiej irracjonalnej
metafizyce tak ściśle z pojęciem romatyzmu splecionej.
I jeśli przeciwko takiej krytyce romantyzmu można wysunąć poważne
zarzuty -— to nie kwestia rozumienia czy nierozumienia poezji roman
tycznej przez Krupińskiego będzie tu decydująca, jak utrzymywał Massonius.
Rzecz w' tym, że Krupiński traktuje programowo romantyzm jako
jednolity prąd duchowy, podciągając pod wspólną charakterystykę jak
najbardziej sprzeczne zjawiska społeczne, polityczne i kulturalne, tenden
cje zgoła przeciwstawne. Historyzm Rzewuskiego i lelewelowskie spoj
rzenie na przeszłość narodu, irracjonalistyczne teorie poznania Trentow
skiego, pom ysły mesjanistyczne, idee historiozoficzne Cieszkowskiego
54 F. Krupiński, Rom antyzm ... op. cit., s.
55 Tamże, s. 134.
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i patriotyczne uczucia ożywiające masy, rwące się do walki o niepodle
głość narodu — rad by zawrzeć w tym jednym wszechobejmującym po
jęciu: romantyzm.
Ta mistyfikacja przesłaniająca występowanie w historii przeciwstaw
nych, bo płynących z odmiennych źródeł politycznych, społecznych i po
siadających specyficzne rysy kulturowe nurtów romantycznych, właści
wa rodzącej się myśli pozytywistycznej nie mogła, rzecz jasna, być po
mocną myślicielom burżuazyjnym w głębokim przewartościowaniu do
robku filozofii lat 40; przeciwnie, jeszcze bardziej gmatwała sprawę.
Opozycja przeciwna filozofii „narodow ej” , której elementy tak istotne
zanotowaliśmy we wczesnych pracach Krupińskiego, a występują one
także i w pracach epoki późniejszej — oznaczała bowiem więcej niż —
iak mówił Struve56 — postulat zrównoważenia, idealizmu, zwrot ku
naukom przyrodniczym, ku „trzeźwości myślenia filozoficznego i nauko
w ego” . Pojmowano ją znacznie szerzej; jako' przeciwstawienie się pewnej
tradycji nie tylko światopoglądowej, ale na wskroś politycznej; tradycji,
która ciążyła jak zmora na umysłach pokolenia lat 60, tradycji rewolu
cyjnej walki o wyzwolenie społeczne i narodowe. Zakwestionowanie
słuszności tej tradycji i płynących z niej żywych inspiracji przez kształ
tujący się, zwłaszcza po upadku powstania, obóz organicznikowski — nie
odbywało się rzecz prosta — tylko i przede wszystkim na płaszczyźnie
politycznej, poprzez wyakcentowanie nowych zadań, do których urzeczy
wistnienia należało iść drogą „norm alnej” pracy, a nie szaleńczych zry
w ów młodzieży i jej „mało odpowiedzialnych” przywódców. W parze
z tym musiało iść i przewartościowanie stosunku do zastanej tradycji
filozoficznej i kulturalnej i to zarówno wobec „filozofii narodo
w e j” , jak i wobec ideologii demokratycznej, jako racji używanej przez
obóz postępowy. „Przeciw rom antyzmowi” oznaczało w latach 60 nie
tylko przeciw skrajnie idealistycznym, irracjonalistycznym koncepcjom
Cieszkowskiego, Trentowskiego, lecz także, i co ważniejsza — przeciw
romantycznemu historyzmowi rewolucyjnemu, wyrażającemu w tradycji
polskiej myśli społecznej najpełniej treści antyfeudalne i sprzyjającemu
kształtowaniu się ideału utopijno-socjalistycznego57.
56 Dzieła Józefa Krem era, W arszawa 1881, T. I, s. 170.
57 „...każda metafizyka — pisze recenzent „Przeglądu Tygodniowego” —
jednakowej, to jest żadnej wartości. A mieliśmy jej u siebie dosyć:
Trentowski, Libelt, Kremer, Cieszkowski, Dembowski, Gołuchowski

jest

Szaniawski,
i Wroński,

skromny i czuły Bochwic, Tyszyński i NiemirycZu.. Filozofii krajowej nie ma i być
nie może. Można mieć pszenicę i bydło krajowe, ale nie krajową «mądrość miłości®” .
(„Przegląd Tygodniow y” 5/187).
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Tak rozumiana antyromantyczna kampania w prepozytywistycznym
nurcie lat 60 osłabiała w ym ow ę krytyki mesjanizmu, zwężała jej zakres.
Krytyka ta opierała się na „zdrow ym rozsądku” szkockiej proweniencji,
nie obnażyła reakcyjnej istoty mesjanizmu, oszczędzała katolicyzm jako
wpływową siłę społeczną, z którą wahano się wejść w kolizję. Sprowa
dzano wszystkich rom antyków do wspólnego mianownika nie rozróżnia
jąc filozoficznych poglądów postępowych myślicieli, takich jak Kamień
ski i Dembowski, pozbawiając nurt rew olucyjny właściwej mu odręb
ności i miejsca swoistego w polskiej tradycji filozoficznej58.
Te słowa odnoszą się w pełni do krytyki romantyzmu i filozofii „na
rodow ej” przeprowadzonej w pracach Krupińskiego i to zarówno w okre
sie wcześniejszym jego twórczości (lata 60— 70), jak i w następnym dzie
sięcioleciu. W tym samym roku, w którym powstał artykuł publicystycz
ny Rom antyzm i jego skutki, który poddaliśmy szczegółowemu rozbio
rowi, napisał Krupiński interesującą pracę pt. Nasza historiozofia. Inte
resująca ze względu na przedmiot, charakter argumentacji, odsłonięcie
pewnych dotychczas nie oświetlanych przezeń zagadnień. Wspominaliśmy
już o braku zainteresowań historiozofia we wcześniejszym okresie twór
czości Krupińskiego; wskazywaliśmy, że pozytywna ocena filozofii heg
lowskiej dokonana przez Krupińskiego w 1864 r. wyłączała z jego pola
widzenia historiozofię Hegla, zaś krytyka mesjanizmu zahaczała przede
wszystkim o problemy teoriopoznawcze. W 1876 r. nadał Krupiński kry
tyce filozofii narodowej szerszą oprawę, próbował poddać krytycznej
analizie poglądy historiozoficzne myślicieli polskich ubiegłego wieku.
Z punktu widzenia rozwoju filozoficznego sama praca Krupińskiego
Nasza historiozofia nie wnosi wielu nowych momentów; pozostaje on
nadal na stanowisku filozofii pozytywnej, próbując wszakże rozszerzyć
jej sferę na dziedzinę poglądów dotyczących historii, prawidłowości nią
rządzących i właściwych zasad nauki historycznej. Nie obeszło się przy
tym bez paru uwag natury metodologicznej.
Krupiński jest zwolennikiem uprawiania historiozofii. Rozumie przez
nią „ogólny i na ciągłości i solidarności zdarzeń oparty pogląd na dzieje
narodów cywilizowanych razem wziętych lub na dzieje jednego na
rodu” 50.
Historiozofia nie może być wszakże nauką spekulatywną, ściśle opartą
na znajomości procesu historycznego, musi uwzględniać szeroko ogół
58 Por. Tadeusz Kroński, Reakcja m esjanistyczna i katolicka w Polsce p ołow y
X I X wieku w Z dziejów polskiej m yśli filozoficznej i społecznej, t. III, W arsza
wa 1957,.
59 Nasza historiozofia napisał F. K. „Ateneum ”, T. III, 1876, s. 548.
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faktów i oddziaływań, dotyczących wszystkich dziedzin życia społecz
nego, a także odpowiednie metody badawcze jak metoda statystyczna,
ekonomiczna itd.60.
Po raz pierwszy w pracach Krupińskiego pojawia się tu krytyka he
glowskiej koncepcji historii, według której — jak pisze Krupiński —
„państwa, narody i indywidua są jako bezświadome narzędzia pracujące
nad urzeczywistnieniem się ducha świata, one przemijają służąc mu je 
dynie za szczebel, po których on kroczy ku wyższemu stanowisku” 61.
Koncepcja ta — zdaniem Krupińskiego — jest szczytową spekulatywnością (zrodzoną w systemacie spekulacji germańskiej, zwanej absolutyzmem
idealizmu). „Duch świata jest rekonstrukcją aprioryczną, absolutnie nie
zadowalającą z naukowego punktu widzenia. Aprioryczna jest periodyzacja historii, nie oparta na żadnym obiektywnym kryterium” 62.
Interesująca jest uwaga Krupińskiego ,,o zdrowym jądrze historiozofii
Hegla” . Jądrem tym ma być idea prawidłowości procesu dziejowego,
obowiązujące w nim zasady przyczynowości, dzięki którym możliwe jest
w ogóle rozumne badanie historii. „H istoryk badając fakta wiążące
stan obecny z przeszłym dochodzi do przekonania, że to co jest, istało
się koniecznym następstwem tego, co było, uczy się rozumieć dzieje po
wszechne i swojskie, nie rzucając na nie przekleństwa, ani na niewiadome
winy nie składając” 63.
Jednak rozwinięcie idei prawidłowości i postępu w historii mogło na
stąpić dopiero po przyzwyciężeniu „schematyzmu niemieckiego” —- w so
cjologii pozytywistycznej. Tam bowiem idea postępu jako przejście od
stanu niższego do wyższego, od „jednorodnego do różnorodnego” , przej
ścia uwarunkowanego „chęcią ulepszania bytu pod względem fizycznym
i moralnym opartego na prawie przyczyn” mogła stać się kategorią o do
niosłości pierwszorzędnej. Tam także idea prawidłowości przepoiła naukę
historyczną i wwindowała ją na szczyty socjologii. Opierając się o tę
naukę „uczeni mogli przyjść do przekonania, że dzieje ludzkie nie są
igraszką ślepego trafu, ani płodem kilku bohaterów, lecz naturalnym
60 K rytykując współczesnych historyków zarzuca im Krupiński brak owych
całościowych zainteresowań. „Nasze tak zwane historye literatury — pisze — są po
większej części bibliograficznymi i biograficznymi rejestrami, mało lu!b wcale nie
mówią o związku życia umysłowego z politycznym, o ich na siebie oddziaływaniu,
o panujących w danej epoce prądach umysłowych, o wpływie idei zagranicą w yklu
tych, a do nas przeszczepionych i m odyfikujących spółczesne pojęcia o rozmaitych
sprawach” (Tamże, s. 575).
61 Tamże, s. 550.
62 „Ostrzegali

—

filozofów

ludzie

rozsądni,

żeby

nie

konstruowali

naprzód

historii, nie oznaczali periodów sięgających w przyszłość, a tym bardziej do końca
świata, ale na próżno” . Tamże, s. 550.
63 Tamże, s. 551.
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rozwojem uczuć, myśli i potrzeb człowieka, rozwoju, który się odbywa
nie na los szczęścia, lecz według najpowszechniejszego prawa przyczynowości, a zatem koniecznie i rozumnie” 64.
W tych najogólniejszych założeniach socjologicznych, jak zresztą pod
każdym prawie względem, nie jest bynajmniej Krupiński myślicielem
oryginalnym: plączą się w jego poglądach koncepcje Comte’a z podziałem
na statykę i dynamikę ze spencerowską interpretacją idei postępu jako
przejścia od homogenicznego do heterogenicznego. W oparciu o te ogólne
zasady próbuje dać ocenę historiozofii polskiej akcentując przede wszyst
kim momenty, świadczące o tym, że w polskiej nauce historycznej i filo
zoficznej idea prawidłowości i rozumności procesu historycznego zawsze
torowała sobie drogę. U Kołłątaja przejawiało się to w całościowym uj
mowaniu dziejów rodu ludzkiego, w elementach historyzmu; u Supińskiego w zalążkach nowego sposobu ujmowania społeczeństwa.
Doktrynę Supińskiego poddaje Krupiński zresztą ostrej i stosunkowo
szerokiej krytyce. I jest to krytyka znamienna: Krupiński poczuwa się
do pewnej wspólnoty poglądów z Supińskim, którego uważano przecież
za prekursora pozytywizmu w Polsce; aprobuje w szczególności jego
myśl, „że społeczeństwo jest tworem przyrodzonym ” , nie sztucznym,
którego rozwój jest oparty na określonych prawidłowościach. Zarazem
jednak wyrzuca mu wiele myśli nietrafnych, zwodnych: a więc chimeryczność usiłowań podciągnięcia wszystkich zjawisk organicznych i spo
łecznych pod jedno, metafizyczne prawo „siły rzutu i rozkładu” spekulatywność wielu koncepcji, uwikłanie się w mechaniczne porównania
przedmiotu nauk społecznych i przyrody. „Porównanie społeczności
ludzkiej — pisze — czy to z machiną ludzką czy niebieską, z organizmem
rośliny lub zwierzęcia tylko do pewnego stopnia daje się przeprowadzić,
różnic między obojgiem prawie tyleż co i podobieństwa” 65.
Krytyka ta jest znamienna, ponieważ obrazuje poniekąd różnice eta
pów w kształtowaniu się nowego, antyromantycznego sposobu myślenia.
Supiński był niewątpliwie myślicielem niechętnym koncepcjom filozofii
narodowej, skłaniającym się na stronę idei pozytywistycznych, lecz uwi
kłanym przy tym w całą eklektyczną metafizykę, która jego światopo
glądowi odejmowała cechy ścisłości, oparcia się na doświadczeniu. Za to
przede wszystkim krytykował go Krupiński.
Jednym z ważnych m om entów w pracy Krupińskiego Nasza historiozofia jest odrzucenie idei gminowładztwa i równości jako koncepcji pol
skiego procesu historycznego. Nie wymienia tu on nazwiska Lelewela,
lecz solidaryzuje się z krakowską szkołą historyczną, w ocenie tych idei
64 Nasza historiozofia..., s. 552.

65 Tamże, s. 568.
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podkreślając, że „taka filozofia polityczna, takie sądy o przeszłości mogą
szerzyć jedynie anarchię gwoli demokratycznym mrzonkom, mogą pro
wadzić jedynie do anarchii umysłowej i jak niegdyś podobnie rozumieją
cych doprowadziły do zguby politycznej” . Prace Supińskiego wydają mu
się skutecznym antidotum na tego typu poglądy historyczne i wyobraże
nia o przeszłości.
Najmniej uwagi poświęca Krupiński i zarazem najsurowiej poddaje
ocenie historiozofię mesjanistyczną, pozostając konsekwentnym nieprzy
jacielem tego kierunku myśli w Polsce. „Historiozofia messyaniczna —
powiada — będąca zbiciem w bezładną masę teozofii, metafizyki, poli
tyki i historii nie nadaje się do poważnej krytyki. Proroctwa i widzenia
tych mesjaszów i parakletów są jak noc ciemne i mogą być rozumiane
jak się komu przywidzi. O dziełach ich śmiało można powiedzieć, że
każdy z nich znajdzie dogmata, jakich mu potrzeba” 66.
Jeszcze raz powróci do tej kwestii w artykule Filozofia dziejów i jej
historia, opublikowanym w dwa lata później. Jest to właściwie omówie
nie paru współczesnych prac naukowych ze znakomitą pracą Tylora na
czele. W pracach tych imponuje Krupińskiemu szeroka podstawa fak
tów, która — zdaniem jego — przybliża naukę historyczną do stanu
nauki ścisłej. Filozoficzne badanie dziejów rozprasza sofizmata i mimo
wolne złudzenia, jest skutecznym orężem przeciw metafizyce. Dzięki tym
pracom — pisze Krupiński — umysł „w yleczy się równie z sofizmatów
takich jak np. utarty i powtarzany błąd o trzech fazach: dzieciństwa,
dojrzałości i zgrzybiałości narodów, albo inny o missyi, jaką pewien
naród ma spełnić i po jej spełnieniu w grób się położyć” .
Tak wyglądały mniej więcej zainteresowania Krupińskiego polską
myślą filozoficzną i społeczną, historią własnego narodu. Próbowaliśmy
z nich odczytać jego aktualne poglądy filozoficzne, a nawet szerzej
wskazań na pewne ogólne cechy kształtującego się po powstaniu nurtu
pozytywistycznego.
Raz jeszcze wracamy do punktu wyjściowego; nie był Krupiński
myślicielem oryginalnym, twórcą żadnego systemu, mimo całej swej
erudycji i odwagi myślenia — nie pretendował nawet do takiej roli.
Rola jaką odegrał w dziejach burżuazyjnej kultury w Polsce to rola
propagatora filozofii pozytywnej. W tym sensie przyczynił się do oczy
szczenia przedpola dla uprawiania nauk przyrodniczych z zastraszają
cych reliktów konserwatyzmu i obskurantyzmu. Racjonalizm jego po
glądów był wąziutki, robijał się o rafy tradycyjnego przywiązania do
religii i jej wartości etycznych, ale na tle ówczesnego zastoju umysłowego
nie był rzeczą pozbawioną znaczenia. Krupiński nie jest interesujący
66 Nasza historiozofia...., s. 570.
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sam przez się, jego horyzont poznawczy jest dość ograniczony, ale za
sługuje na uwagę jako myśliciel epoki skupiający w sobie wszystkie jej
ideowe sprzeczności, ograniczoność myśli burżuazyjnej, porającej się
z obskurantyzmem, odejście od pewnej tradycji filozoficznej i politycz
no-społecznej i rozpoczęcie nowej. Takim też — hołdując rozlicznym
dygresjom — pragnęliśmy go ukazać.

