
A R C H I W U M  H I S T O R I I  F I L O Z O F I I  I M Y Ś L I  S P O Ł E C Z N E J  T.  4, 1959

Bronisław Baczko

PROBLEMY HISTORYZMU W FILOZOFII SPOŁECZNEJ 
HENRYKA KAMIEŃSKIEGO

Historyzm jest terminem wieloznacznym, podobnie jak wiele innych 
terminów w zakresie humanistyki, zwłaszcza zaś jak terminy oznaczające 
wielkie prądy kulturowe — „romantyzm”, „racjonalizm” itd. Lektura nie
których choćby reprezentatywnych prac dotyczących historyzmu wyka
zuje, że wieloznaczności nie są ani wyłącznie, ani głównie nawet wywołane 
przez nieporozumienia natury semantycznej. Różnorodne definicje histo
ryzm u są bowiem wyrazem odmienności stanowisk metodologicznych ba
daczy, związane są z typem m ateriału poddawanego analizie itd., i zawie
rają mniej lub bardziej dobitnie sformułowane stanowisko badacza w kwe
stiach metodologicznych1.

Znamienne jest dla tej sytuacji, że z reguły jedną tylko postawę po
znawczą dany badacz uznaje za „autentycznie” czy też „konsekwentnie” 
historystyczną. Wyrażając się paradoksalnie — same spory wokół znaczenia 
term inu „historyzm” czekają jeszcze na historystyczną analizę. Nie wpro
wadzamy więc jeszcze jednej definicji „historyzmu” w rozważaniach do
tyczących filozofii społecznej Henryka Kamieńskiego, choć świadomi je
steśmy, że również i w tym wypadku term in ten nie jest używany w spo
sób wobec rozwiązań merytorycznych obojętny. Poniższe rozważania nie 
zostały jednak podjęte z intencją kwalifikowania doktryny jako „history- 
stycznej” lub „antyhistorystycznej”. Nie wspierają się też one o opraco
waną typologię różnych form historyzmu — nie pretendują one do nicze
go więcej poza ewentualnym dostarczeniem pewnego dodatkowego mate

1 Por. np. definicje czy też charakterystyki historyzmu u K. Poppera, La misère 
de Vhistoricisme, Paris 1995; K. Mannheima, Essays on the sociology of knowledge,  
New York 1952 (artykuł Historicism pisany w 1924 r.); W. F. Asmusa, Marks i bur-  
żuaznyj istorizm, Moskwa 1933.
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riału, który w jakimś stopniu mógłby się okazać przydatny dla szerszych 
rozważań nad historyzmem.

Praca niniejsza stawia przed sobą zadanie analizy kręgu problemów, 
który w twórczości filozoficznej Henryka Kamieńskiego wiąże się bądź to 
z metodologią historii, bądź też z kształtowaniem systemu filozoficznego 
w oparciu o konstrukcje historiozoficzne. Chodziło nam wyłącznie o zdanie 
sobie sprawy, poprzez możliwie szczegółową analizę, z aparatury pojęcio
wej, z założeń metodologicznych, z typów zagadnień itd., które w danym 
wypadku wiążą się z włączeniem refleksji nad historią do koncepcji filozo
ficznej. Doktryna Kamieńskiego wydawała się interesująca dla tego typu 
analitycznych rozważań. W ujęciu problemów historii, dynamiki dziejów, 
postępu itd. odnajdziemy w twórczości autora Filozofii ekonomii szereg 
wątków charakterystycznych również dla innych koncepcji filozoficznych 
z lat 30-tych — 40-tych XIX w., choć Kamieński żadnej z tych koncepcji 
nie powtarza. Równocześnie Kamieński nie tylko tworzy syntezę historio
zoficzną, ale uprawia również refleksję metodologiczną nad problemami 
historii. Na metodologiczne właśnie aspekty sprawy chcielibyśmy też zwró
cić szczególną uwagę.

Wątki metodologiczne pojawiają się u Kamieńskiego dwojako: po 
pierwsze, w postaci wyodrębnionej refleksji metodologicznej nad historią 
jako nauką, po drugie — w postaci pewnych założeń metodologicznych 
zawartych implicite w interpretacji dynamiki rozwoju społeczeństwa.

W jednym i drugim jednak wypadku problemy metodologiczne są 
u Kamieńskiego związane ściśle z analizą samego procesu społecznego do 
którego badania były stosowane. Zdając sobie sprawę z tych powiązań
i sygnalizując je ograniczać będziemy się jedynie do owego metodologicz
nego wątku, świadomi grożącego ryzyka symplifikacji i a!bstrakcyjności. 
Tok wywodów zaś przyjęty został następujący: po pierwsze, wyodrębnione 
zostanie ujęcie przez Kamieńskiego wzajemnego stosunku subiektu i obiek
tu w procesie poznania historycznego, następnie zaś wypadnie zająć się 
sprawami rozumienia przez Kamieńskiego postępu; wreszcie poruszone 
zostaną sprawy interpretacji źródeł ideowo-społecznych całej tej koncep
cji metodologicznej.

Jeszcze jedna wreszcie sprawa wymaga wstępnego omówienia. Wielo
krotnie w literaturze podkreślano, że twórczość Kamieńskiego dzieli się na 
dwa wyraźne okresy: pierwszy obejmujący lata 40-te XIX w., na który to 
okres przypadają najbardziej doniosłe teoretyczne i polityczne prace Ka
mieńskiego, jak Filozofia ekonomii materialnej, studia filozoficzne 
w „Przeglądzie Naukowym”, Prawdy żywotne  i inne; drugi, obejmujący 
lata 50-te i 60-te, w którym  następuje wyraźny regres ideowo-polityczny, 
ale również i poznawczo-teoretyczny w twórczości Kamieńskiego (główne
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prace z tego okresu to Demokracja w  Polszczę oraz Rosja i Europa. Pol
ska)2. Wypada się zgodzić z tą charakterystyką, z tym jedynie zastrzeże
niem, że ogólny regres teoretyczny nie oznaczał bynajmniej, że w  szeregu 
zagadnień szczegółowych Kamieński, właśnie w drugim okresie swej twór
czości, nie wzbogacał swej koncepcji o nowe ujęcia. Ogólny regres pozo
staje jednak faktem i w interesującym nas zagadnieniu daje o sobie znać 
szczególnie dobitnie. Okres po rewolucji 1848 r. znamionuje w burżuazyj- 
nej myśli europejskiej regres w myśleniu historycznym zarówno w zakre
sie teorii postępu, jak i rozumienia wewnętrznych sprzeczności procesu 
dziejowego, regres, który jest bezpośrednio związany z narastaniem apo- 
logetycznyeh tendencji w ogólnej -atmosferze reakcji politycznej i ideowej 
po klęsce rewolucji3. W Polsce nasilenie reakcji po wydarzeniach 1846 r.
i po klęsce „Wiosny Ludów” jest szczególnie duże — inicjatywa ideolo
giczna wyraźnie przechodzi w ręce elementów tradycyjno-konserwatyw- 
nych, a zrodzone w latach 30-tych i 40-tych typy historyzmu przeżywają 
wyraźny kryzys i regres, i to zarówno w nurcie demokratycznym, jak
i w przeciwstawnych mu nurtach ideowych.

W twórczości Kamieńskiego po latach 50-tych do tych czynników ogól
nych dołączają się jeszcze indywidualne przeżycia: pobyt na zesłaniu 
w Rosji wywołał głęboki wstrząs w całej postawie ideowej i orientacji inte
lektualnej pisarza. Rosja wyrosła w jego oczach na ciemną, barbarzyńską 
potęgę zagrażającą światu, urosła do roli centralnego czynnika rozwoju 
cywilizacji europejskiej. Sprawy związane z Rosją nadają, w pewnym 
sensie, nawet charakter obsesyjny twórczości Kamieńskiego la t 50-tych, 
wpływają na nasilenie wątków prowidencjalistycznych i fatalistycz- 
nych w jego postawie ideowo-teoretycznej. W rozumieniu zaś procesu hi
storycznego regres teoretyczny przejawia się u Kamieńskiego właśnie 
w nasileniu tych wątków, w zubożeniu zakresu analizowanych problemów 
rozwoju historycznego, w zatraceniu ostrości spojrzenia na konflikty i róż
norodne siły rozwoju społecznego, w tendencjach apologetycznych wobec 
przeszłości (w tej sprawie najwyraźniej dają o sobie znać więzi z ewolucją 
postawy politycznej Kamieńskiego, zwłaszcza zmianą jego stosunku do 
szlachty) itd.

Te przydługie wyjaśnienia wstępne wydawały się niezbędne dla uza
sadnienia zakresu materiału analizowanego w niniejszym studium.

2 Por. W. Kula, wstęp do Pamiętników i wizerunków  H. Kamieńskiego, Wrocław 
1951, s. XV—-XVI; por. H. Kamieński: W ybór pism, 1953; Książka i Wiedza, wstęp Z. 
Poniatowskiego, I. Bibrowskiej, Z. Chodkiewicza, s. LII—LIII.

3 Por. w  tej sprawie ciekawe uwagi G. Lukacsa w  Der historische Roman, Ber
lin 1955, s. 181 i  ,nast.: „Wandlungen der Geschichtsauffassung nach der Revolution 
von 1848” Por. również J. Thyssen, Geschichte der Geschichtsphilosophie, Bonn 1954, 
s. 87 i nast.
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Odnotowując scharakteryzowane wyżej zjawiska natury regresywnej 
nie mamy podstawy przyjąć, iż w latach 50-tych ukształtowała się u Ka
mieńskiego odrębna w stosunku do lat 40-tych postawa metodologiczna 
w badaniu historii. Przyjmując zatem za podstawę analizy prace jego z lat 
40-tych ograniczymy się do sygnalizowania tylko najistotniejszych no
wych momentów i ujęć czy też modyfikacji istniejących ujęć o tyle, o ile 
zarysowują się one w latach 50-tych.

PODMIOT I PRZEDMIOT POZNANIA HISTORYCZNEGO

Najwygodniejsze może będzie przyjęcie jako punktu wyjścia motta, 
którym  sam Kamieński swą podstawową pracę metodologiczno-historycz- 
ną opatrzył: „Tworzę więc jestem ”4. Historia — w sensie historiografii, 
dziejopisarstwa, a nie dziejów (dwuznaczności term inu unikać będziemy 
jedynie wówczas, gdy może to budzić nieporozumienie) — nie jest bier
nym odtwarzaniem przeszłości, nie jest tylko zdaniem sprawy z tego, 
co w dziejach zaistniało5. Przeszłość, materiał historyczny jest „położony
i dany”, człowiek poznający zmienić go więc nie jest w stanie. Ale działal
ność poznawcza człowieka posiada stronę bierną i czynną, i obydwie stro
ny występują w procesie poznania historycznego6. Punktem  wyjścia przy 
rozważaniu stosunku poznania historycznego do zastanego m ateriału jest 
a k t y w i s t y c z n a  postawa człowieka wobec przedmiotu poznania; po
znawanie przeszłości jest procesem czynnym, procesem k s z t a ł t o w a 
n i a  materiału danego przez przeszłość.

Człowiek ujawnia najistotniejszą swą cechę — twórczość, działanie — 
również w procesie poznawania przeszłości. Przeszłość jest jedynie „ma
teriałem biernym”, toteż „bierne jej przedstawienie jest m artw e”; historia 
jako nauka, poznanie historyczne jest bowiem określonym, wielorakim

4 H. Kamieński, Kilka słów o filozofii historii. Rok 1844, Poznań, z. III. Studium 
to stanowi właściwie część składową Filozofii ekonomii, zwłaszcza zaś jej pierwszej 
filozoficznej części (sam autor odsyła w  tym studium czytelnika do odpowiednich 
partii Filozofii ekonomii). W dalszym ciągu pracę tę w  odsyłaczach nazywać będziemy 
w skrócie O filozofii historii; przy odsyłaczach do Filozofii ekonomii materialnej po
dawać będziemy rozdział i paragraf.

5 „Kreślenie historii, nie mające w  sobie żadnego innego żywiołu prócz prze
szłości, jest bez interesu, bez życia i nie wynosi się jeszcze do godności historii” 
(O filozofii historii).

6 Por. Twórczość jako byt, „Przegląd Naukowy” 1843, t. II, s. 37.9 i in.; por. rów
nież Filozofia ekonomii materialnej, t. I, rozdz. I, § 4. W bardziej szczegółowe rozwa
żania dotyczące koncepcji Kamieńskiego o dwóch stronach poznania ludzkiego nie 
chcielibyśmy tu wchodzić — zmusiłoby to nas do zaangażowania szeregu problemów  
zarówno zagadnień teoriopoznawczych, jak i socjologicznych <m. in. stosunku jed
nostki i społeczeństwa) w systemie Kamieńskiego, co wykracza poza nakreślone ramy.
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stosunkiem przedmiotu (przeszłości) i poznającego podmiotu, jest zatem 
określonym p r o c e s e m .  „Pojmowanie przeszłości jest jakoby jej oświe
tlaniem: w tym umysłowym procesie nauki nie rzecz sama przez się 
m artwa nas porywa i zachwyca, ale promienie, które na nią padają”7. To
też tak pojęta historia jest, przede wszystkim, „wyrażeniem pewnego sta
nowiska”. Historia jako proces tworzy się więc nieustannie; nie ma raz na 
zawsze danej, zamkniętej historii przeszłości, historii — jak wyraża się Ka
mieński — „nieśm iertelnej”. „Widok twórczy” poznającego subiektu do
konuje zarówno scalenia rozproszonych faktów, jak ich selekcji8.

Historia, jako „pojmowanie przeszłości”, oznacza ujęcie faktów histo
rycznych w ich wzajemnej, przyczynowo-skutkowej więzi. Otóż więź mię
dzy faktami nie jest po prostu dana badaczowi (ściślej mówiąc — nie jest 
t y l k o  obiektywnie dana — wrócimy do tego rozróżnienia niżej). Po
wstaje ona w rezultacie owego wzajemnego oddziaływania przedmiotu hi
storii i poznającego subiektu, jest zatem — w pewnym sensie — włączona 
?. zewnątrz do m ateriału historycznego, jest zatem zrelatywizowana do po
znającego subiektu (do granic tej relatywizacji wypadnie również wrócić 
niżej). Każda epoka tworzy na nowo historię, posiada własną perspekty
wę przeszłości, odmienną skalę wartościowania9. Co więcej, ów „widok 
twórczy” zawdzięcza historia właśnie temu, że jest wyrazem swojej epoki, 
swojego czasu. Wraz ze zmianą epok zmienia się perspektywa historyczne
go widzenia, fakty pozostają te same, inaczej jednak zostaje ujęta więź 
między nimi oraz ich miejsce w całokształcie procesu historycznego10.

Każda synteza historyczna jest zatem z góry niejako skazana na jed
nostronność i ograniczoność. Synteza historyczna — o nią zaś właściwie 
Kamieńskiemu chodzi, gdy mówi o historii — wyraża prawdę nie tylko, 
czy też nawet nie tyle o przeszłości, ile jest wyrazem prawdy własnego 
czasu, teraźniejszości. Historia zatem, w ujęciu Kamieńskiego, jest w naj
mniejszym stopniu narracją, jest ona przede wszystkim określoną cało- 
kształtową koncepcją społeczeństwa i jego rozwoju, jest historiozofią. To
też „w historii rzeczą główną i żywotną jest widok teraźniejszości” 11.

7 H. Kamieński, O filozofii historii..., jw.
8 „A zatem historię pisać nie jest to szukać, odgrzebywać, klecić, ale jest to 

światło własne przelewać na przeszłość, jest to tworzyć widok. Historyk jest twórcą.” 
(O filozofii historii..., jw.).

9 „Z różnych momentów o jednychże i tych samych rzeczach odmienne wychodzą
i wychodzić muszą pojęcia — jeśli zejdziemy do dziejów zobaczymy, jak wieki odległe 
miały wcale do siebie niepodobne wyobrażenia o wszystkim, np. o bóstwie, o spra
wiedliwości itd.” (O filozofii historii, jw.).

10 „Każdy... moment ludzkości musi mieć swoją własną, a coraz inną historię 
o tejże samej przeszłości” (O filozofii historii, jw.).

11 Tamże.
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Nauka historii czy też szerzej — świadomość historyczna — jest więc wła
ściwie wyrazem ogólnego stanu świadomości społecznej własnej epoki, 
widzenia przez nią swojego własnego miejsca w historii i własnych swych 
społecznych perspektyw rozwojowych12.

Perspektywa historyczna jest zatem częścią składową ogólnego teore
tycznego horyzontu nauk społecznych swojej epoki13. W danej epoce nauki 
tworzą bowiem odrębną ,Społeczność”, a każda z nich jest elementem cało
ściowego spojrzenia na życie społeczne; a więź między nimi, „spójnia”, 
wyrasta z miejsca epoki w procesie postępu historycznego. Horyzont po
znawczy historii, jak każdej innej nauki społecznej, zrelatywizowany jest 
zatem do epoki za 'pośrednictwem „widoku”, perspektywy poznawczej, 
którą dana epoka wytworzyła. Pozostawmy na chwilę na uboczu sprawę 
tego, o ile historia może włączać również „moment przyszłości” — wypad
nie nam do tego jeszcze wrócić. Możemy już jednak bliżej sprecyzować to 
pojmowanie historii, które występuje u Kamieńskiego: historia jest przede 
wszystkim historiozofią wyrażającą z punktu widzenia danej e'poki rozu
mienie ogólnych praw rozwoju ludzkości. Toteż struktura historii jako 
nauki ujmowana jest bardzo specyficznie; materiał faktyczny służy jedy
nie dla weryfikacji ogólnej koncepcji historiozoficznej, w szczególności 
zaś materiał historyczny dotyczący przeszłości służy pośrednio dla wery
fikacji wiedzy o aktualnej rzeczywistości. Ale też wiedzy o własnej rze
czywistości uzyskać nie można inaczej niż przez umieszczenie jej w ogól
nej perspektywie historiozoficznej.

Możemy również już bliżej sprecyzować rozumienie podmiotu procesu 
poznania historycznego; dotychczas wiemy, że poznanie to jest wyrazem 
„epoki”, „duchowej potrzeby swego czasu”14.

W każdej epoce „różnorodne zespolenia ludzkich dążności”, „zbiorowe 
indywidualności”15 posiadają własne perspektywy przeszłości, perspek

12 Charakterystyczna w tym względzie jest ocena, jaką daje Kamieński konkret
nemu dziełu historycznemu Historii powstania listopadowego Mochnackiego. Moch
nacki dał raczej „pamiętnik powstania niż historię jego”; dopiero w  miarę jak oddalają 
się wypadki, „przybywa perspektywy”, nikną „szczegółowe i osobowe odcienia” za
stąpione przez „ogólne pojęcie całości”. Ale nie tylko, czy nawet nie tyle, sam dystans 
historyczny jest dla perspektywy historycznej decydujący. Ze „stanowiska 29 listo
pada” Mochnacki powiedział wszystko, co można było powiedzieć, ale oceniał w y
padki sam „nie wychodząc z zakresu ścieśnionego i błędnego ówczesnej chwili”. Do
piero odkrycie idei „rewolucji w  jedności”, którego dokonała następna po Mochnackim  
epoka, „zmieniając sąd o naszej przeszłości”, tworzy nową ocenę powstań narodo
wych, uwypukla niedostrzegane dotychczas ich strony. Por. Prawdy żywotne, Dedy
kacja oraz Studia nad historią powstania.

18 Por. Filozofia ekonomii, t. I, rozdz. I, § 8.
14 O filozofii historii, jw.
15 Filozofia ekonomii, jw., t. I, rozdz. I, § 5.
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tywy — jak mówi Kamieński — o różnej „barwie”. Ale w ostatniej instan
cji owe „zbiorowe indywidualności” są jedynie przejawem rozwoju jednej 
idei, są przejawem postępu ludzkości. Podmiotem poznania są zatem okre
ślone zbiorowości; podmiot jest rozumiany jako ponadindywidualny i hi
storycznie zmienny; jest on przy tym  ujęty niezmiernie abstrakcyjnie — 
historyk jest tylko wyrazem epoki. Ta dość anonimowa epoka, rozumiana 
jako określony etap rozwoju ludzkości, jest właściwym podmiotem pro
cesu poznawczego. Stosunku między owym zbiorowym, ponadindywidual- 
nym, zmiennym historycznie podmiotem a konkretną historiografią 
Kamieński na ogół nie rozpatruje (przykładem dróg rozwiązania tej proble
matyki mogą być przytoczone wyżej rozważania Kamieńskiego o Mochnac
kim). Równocześnie jednak odniesienie podmiotu poznającego do abstrak
cyjnej ludzkości, do jej postępu, nakłada granice relatywizacji poznania. 
Perspektywy historyczne wytwarzane przez poszczególne epoki nie współ
istnieją po prostu w dziejach — każda z nich stanowi jedynie ogniwo, i to 
ogniwo konieczne, nieustannego procesu rozwoju ludzkości i  jej świado
mości historycznej16. Tak więc gwarantem obiektywności poznania histo
rycznego okazuje się sam proces historyczny, którego poznanie stanowi 
zarazem świadomość, jak i część składową.

Perspektywa historyczna, historiozofia danej epoki stanowi wraz z całą 
epoką jedynie ogniwo procesu dziejowego, co więcej — jest ona „skalą 
mierniczą” miejsca danej epoki w procesie dziejowym. „Każdy więc mo
m ent (dziejów — B. B.) wnosi nowy, a sobie właściwy sposób widzenia 
przeszłości, a zatem pojmowanie historyczne obiega tę samą postępową 
drogę, co ludzkość i to jest głównym jego prawem”17. Tak więc wyodręb
nienie podmiotu poznania historycznego jest dopuszczalne w pewnych ty l
ko granicach, sam bowiem poznający podmiot jest tylko częścią składową, 
pewną stroną procesu dziejowego, który jest przedmiotem poznania. Idea 
jedności podmiotu i przedmiotu poznania historycznego, będąca metodo
logicznym wyrazem koncepcji postępu Kamieńskiego, zarysowuje się już 
tu w ogólnych konturach. Do tego samego problemu jedności subiektu
i obiektu doprowadzi nas również analiza p r z e d m i o t u  p o z n a n i a  
historycznego.

16 „Pojmowanie każdego momentu historii jest oddzielnym stanowiskiem mają
cym ¡powołanie konieczne w przygotowaniu innych, które po nim nastąpić powinny” 
(O filozofii historii, jw.) „Historia więc w  najogólniejszym znaczeniu jest resumowa- 
niem całej ludzkości w  danym momencie” (tamże).

17 O filozofii historii, jw.; por. również O filozofii w  ogólności i systemach filozo
ficznych, „Przegląd Naukowy” 1843, t. IV, s. 153 i nast.
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Wskazaliśmy już uprzednio, że wydarzenie przeszłości staje się przed
miotem poznania historycznego jedynie w relacji z poznającym podmio
tem, że istnieje — jeśli można tak powiedzieć — społeczny proces tworze
nia się zespołu problemów badanych przez historię. Determ inanty jednak 
tego procesu zawarte są nie 'tylko w podmiocie; wzajemne oddziaływanie 
przedmiotu i podmiotu poznania historycznego możliwe jest w konstrukcji 
Kamieńskiego jedynie na skutek specyficznego rozumienia i konstytuo
wania przezeń samego przedmiotu. W centrum uwagi znajduje się znów 
pojęcie c a ł o ś c i  epoki. Same izolowane fakty przeszłości, poszczególne 
wydarzenia „same data i facta” nic historycznie nie znaczą. Historia nie 
może przekształcić się w opis wszystkich faktów przeszłości, nie tylko dla
tego, że jest to niewykonalne praktycznie, ale również — czy też przede 
wszystkim — dlatego, że przekształcenie jej w najbardziej nawet skrupu
latną kronikę byłoby sprzeczne z samą strukturą badanej rzeczywistości 
społecznej. Każdy wytwór człowieka — a przedmiotem historii są fakty spo
łeczne jako wytwory człowieka — posiada pewną „dwoistość”, posiada 
swoją stronę materialną, przemijającą oraz trwałą, istotną, duchową. Po
mińmy tu gnoseologiczne uzasadnienia owej dwoistości wytworu ludzkie
go, które autor Filozofii ekioin,omii wiąże z „duchowo-cielesną strukturą 
człowieka” 18. Fakt przeszłości należy do historii ze względu na to, że jest 
c z y n e m, to znaczy o tyle, o ile jest przejawem twórczej, aktywistycznej 
postawy człowieka, i w tym sensie posiada stronę „duchową”. Znów zasy
gnalizujmy jedynie pewną dwoistość postawy Kamieńskiego — owa akty- 
wistyczna, twórcza istota człowieka jest raz wyprowadzana z indywi
duum i jego psychologii, innym razem jest ona wyrazem istoty społeczeń
stwa jako p o n a d i n d y w i d u a l n e  j c a ł o ś c i 19. Ta druga strona 
wysuwa się na plan pierwszy w rozważaniach historiozoficznych. „Czyn 
jest życiem duchowym istoty twórczej” — tak brzmi jedno z wielu okre
śleń Kamieńskiego. Mniejsza o ogólnikowość tego określenia — ważne 
jest dla nas, że fakt można zrozumieć jako „czyn”, jako obiekt poznania hi
storycznego, gdy dotrzemy do owej „strony duchowej”. Ale pojęcie „du
chowej strony” czynu wiąże się z miejscem danego faktu wśród innych, 
z uchwyceniem związku istniejącego między działaniami ludzkimi. „Tylko 
w ich związku i poprzez ich związek widzimy duchową ich stronę — ideę,

18 Por. O filozofii historii, jw.; por. również Filo/ofia ekonomii materialnej, jw., 
t. I, rozdz. I, § 4.

19 Por. Filozofia ekonomii, jw., t. I. rozdz. I, § l6. Do ty.ch spraw wrócimy jeszcze 
niżej. Analizą pojęcia czynu u Kamieńskiego zajmowali się m. in.: Z. Poniatowski, 
O poglądach spoleczno-filozoficznych H. Kamieńskiego, Warszawa 1955, s. 111 i nast.; 
P. Hoffman (Michał Jordan), Henryka Kamieńskiego filozofia postępu, „Przegląd Fi
lozoficzny” 1938, z. 4, s. 369 i nast.



Problem y historyzm u w filozofii społecznej H. Kam ieńskiego 109

która stanowi pojęcie czynów”20. Tylko miejsce wydarzenia historyczne
go w całości procesu, wzajemna więź istniejąca między wydarzeniami por- 
zwala je ująć jako „czyny”, uchwycić ich — jeśli można tak powiedzieć — 
historyczny sens. Toteż właściwie całości, w jakich występują dane wyda
rzenia, a nie pojedyncze fakty, „czyny”, są przedmiotem historii. Poznanie 
historyczne operuje pewną perspektywą całości danej epoki, a charakter
i znaczenie wydarzeń widzi poprzez pryzmat owej całości. Ale z kolei 
każda t a k a  c z ą s t k o w a  całość, np. dany etap rozwoju nauki, może być 
zrozumiany jedynie jako ogniwo postępu całej ludzkości. Każda epoka jest 
tylko przejawem tego całościowego procesu historycznego rozwoju ludz
kości21. W tym sensie mówi Kamieński, że każdy czyn jest nie „czynem 
ludzkim”, ale „czynem ludzkości”. „Człowiek nie przedstawia żadnego 
interesu, o ile nie jest pojmowany w związku ze swoją całością”22.

Dla poznania historycznego jest nawet właściwie obojętne czy zacho
wała się wiadomość o indywidualnym twórcy danego wydarzenia, np.
0 autorze pomysłu naukowego czy wodzu bitwy. Przedmiotem historii jest 
bowiem właściwie zawsze ludzkość jako c a ł o ś ć ,  ujęta w jedności
1 w rozwoju, a ściślej mówiąc, racjonalne p r a w o ,  rządzące rozwojem 
ludzkości. Sygnalizowaliśmy przedtem abstrakcyjność ujęcia podmiotu po
znania historycznego — to samo, charakterystyczne dla pewnego typu hi
storiozoficznej spekulacji ujęcie napotykamy i teraz. Abstrakcja posufiięta 
jest tak daleko, że w  płaszczyźnie metodologicznej Kamieński 
stwierdza, że właściwie „człowiek i pojedynczy ludzie są niczym 
w historii, a jeżeli imiona ich spotykamy, to tylko jako m artwą nazwę 
przylepioną do czynów”23. Historia — o tyle, o ile jest ufilozoficzniona,
o ile wykracza poza zwykły opis, tzn. o tyle, o ile jest historią sensu 
stricto — jest przede wszystkim i niemal wyłącznie syntezą historiozo
ficzną.

Przedmiotem jej, jak i wsze,lkich innych nauk społecznych, jest ujęcie 
„istoty postępowo-ruchowej (społeczeństwa), zawsze jednej wśród ciągłego 
powtarzania powierzchownej jego postaci”24. Wszystkie wydarzenia,

20 O filozofii historii, por. tamże: „Wszystko co wykracza za obręb szczupły prze
chowywania samej martwej litery przeszłości, jednym słowem historia (każda historia 
bez względu na jej stanowisko i moment, jaki zajmuje w  postępie nauki) tym samym, 
że wnosi pojmowanie czynów, zaznaczyć musi ich związek”.

21 Por. np. ujęcie roli ekonomii w  artykule Filozoficzne pojmowanie ekonomii 
politycznej, „Tygodnik Literacki” 1842 nr 37—40; por. również ujęcie filozofii w  arty
kule O filozofii w  ogólności i  systemach filozoficznych, „Przegląd Naukowy” 1849, 
t. IV, s. 153—162.

22 O filozofii historii, jw.
23 O filozofii historii, jw.
24 Filozofia ekonomii, jw., rozdz. I, § 6.
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0 ile — ze względu na ich charakter, na ich ideę” — są historyczne, łączą 
się zatem w łańcuch rządzony powszechnym, generalnym prawem rozwoju 
ludzkości, prawem postępu. Każde z tych wydarzeń jako element składowy 
„epoki historycznej” zawiera w sobie, jeśli można tak powiedzieć, ziarno 
owego generalnego prawa, jest — w pewnym sensie — jego emanacją. To
też badając dany moment historii dociera się do prawa rządzącego historią 
ludzkości w ogóle. W tym  sensie każdy „czyn pojedynczy... wprowadzać 
nas musi w ludzkość”, jest punktem, z którego widzimy przeszłość. Ale, 
w pewnym sensie, również i przyszłość ludzkości i ona bowiem jest wyzna
czona przez generalne prawo postępu. Z charakteru samego prawa rządzą
cego procesem historycznym wynika, że żaden moment historii nie jest 
przypadkowy, że istnieje między nimi więź, która czyni z każdej epoki, ja
ko emanacji idei rządzącej postępem ludzkości, jedynie ogniwo w łańcuchu 
rozwoju, przygotowujące ogniwo następne35. Jeśli zatem przedtem stwier
dzaliśmy, że więź między faktami historycznymi jest wnoszona przez 
poznanie, przez podmiot w procesie kształtowania się perspektywy histo
rycznej, to obecnie wypada wskazać na rolę samego przedmiotu historycz
nego, na obiektywny charakter tej więzi. Nie ma przy tym sprzeczności 
w stanowisku Kamieńskiego: wynika to z ujęcia procesu poznania jako 
wzajemnego oddziaływania przedmiotu i podmiotu. Nie tylko bowiem pod- 
miot*jest czynny w procesie kształtowania się perspektywy historycznej. 
Każdy dany moment dziejów ludzkości znajduje się w bezpośrednim 
związku z poznającym podmiotem, z tworzoną nieustannie przez każdą 
epokę historiozoficzną perspektywą rozwoju ludzkości. Sens wydarzenia 
historycznego oraz więź między wydarzeniami nie są raz na zawsze dane; 
trw ają one, niejako, w swych skutkach w dalszym procesie historycznym-
1 tam się ujawniają. „Całkowite znaczenie przeszłości danej nie da się 
z niej samej wydobyć i, że tak powiem, wycisnąć”26. Decyduje zatem 
w perspektywie poznawczej p o j ę c i e  c a ł o ś c i ;  im pełniejszą posia
damy świadomość procesu, jako całości, tym  pełniej docieramy do sensu

25 „Każdy moment postępu jest konieczny i ma swoje właściwe, niepochybne 
miejsce w  ciągu ludzkości, wśród której swoje istnienie musi prze,wieść i wyczerpnąć. 
A tak jest ogniwem, z którego następne momenta się wywiązują. Tak w ięc ten proces 
przygotowuje rzeczywiste istnienie następnych momentów, ciąg ich konieczny ochra
nia, nie dając poprzednim przeminąć, dopokąd by nie dopełniły swego przeznaczenia 
w ludzkości”. Filozofia ekonomii, jw., rozdz. III, § 3. Por. również Prawdy żywotne  
(Studia nad historią powstania): „ślepym trafunkiem nic w  świecie społecznym dziać 
się nie może; każdy czyn w  swoim zawiązku nosi swoją predystynację niechybną, ma 
warunki istnienia i siłę żywotną, lub zaród śmierci i pierwszy jego krok, sam nawet 
pomysł, wprzód nim początek wykonania mieć będzie, już o jego rozwiązaniu i dal
szym losie zupełnie stanowi”.

26 O filozofii historii, jw.
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historycznego jednostkowego wydarzenia. Historia wydobywa z każdego 
wydarzenia „zaród tkwiącego w nim postępu” i im wyższe ogniwo postępu 
reprezentuje dany etap poznania, tym pełniejszy posiada on „widok synte
zy”, modyfikując w ten sposób i samą obiektywną więź łączącą jednostko
we wydarzenie z całością procesu27. W tym  sensie historia jest, z jednej 
strony, wyrazem swej epoki, a jednocześnie „jest resumowaniem ludzko
ści, jest wiedzą jej o samej sobie, i pojęciem organicznym”28. W ten sposób 
koncepcja postępu i prawidłowości historycznej nim rządzącej zapewnić 
ma jedność subiektu i obiektu w poznaniu historycznym. Kosztem konkre
tu historycznego, kosztem potraktowania indywiduum jedynie jako ema- 
nacji generalnej prawidłowości, kosztem abstrakcyjno-logicznego ujęcia 
samej prawidłowości historycznej, pojęcie postępu zapewnić miało cało
ściowe, syntetyczne, ale zarazem i konkretno-historyczne ujęcie procesu 
historycznego oraz ciągłość i historyczną relatywizację poznania histo
rycznego. Samo jednak pojęcie postępu kryje w sobie z kolei wewnętrzne 
antynomie, które występują na jaw, gdy dokonać bardziej szczegółowej 
analizy założeń metodologicznych tego pojęcia; pozwoli to zarazem bar
dziej konkretnie uchwycić sens tych tez metodologicznych, które się w do
tychczasowych wywodach zarysowały.

Poczyńmy jednak przedtem dodatkowe uzupełnienia, które wprowadzą 
pewne korektywy do zarysowanej tu  koncepcji. Kamieński jest świadom 
szeregu trudności związanych z takim ujęciem procesu historycznego.

Jest to przede wszystkim sprawa jednostki, indywidualności. Zgodnie 
z koncepcją Kamieńskiego „indywidualność objawia się zawsze i wszędzie 
przez samodzielne życie duchowe”29, a sprawa samodzielności indywi
dualności w społeczeństwie i w procesie historycznym odgrywa w całym 
jego systemie rolę niezmiernie doniosłą. Natomiast interpretacja procesu 
historycznego jedynie jako realizacji prawa postępu, w którym to procesie 
człowiek jest „jedynie doczepiony do czynu” eliminuje właściwie samo
dzielną rolę jednostki w życiu społecznym. Co więcej, tak schematyczne 
ujęcie oznacza właściwie wyeliminowanie wszelkiej nierównomierności 
w procesie historycznym, czyni zeń abstrakcyjno-schematyczną realizację 
prawidłowości. Kamieński zaś protestuje przeciw takiemu ujęciu społe

27 W tym sensie „pojmowanie historyczne nie jest krytyką i wartowaniem... dys- 
sertacją sucho wyrokującą”. Jest ono „wejrzeniem w  duchowe życie przeszłości przy 
świetle idei nowej —• a nowe idee są dalszymi ogniwami tych, które przeszłość w no
siła, są wyższą ich potęgą i sumą — następstwem i celem; a przeto zwracając się w ie- 
dzowo do swych początków rozumieją ich pochód lepiej niż dotąd rozumianym był, bo 
same stoją u celu” (O filozofii historii, jw.).

28 O filozofii historii, jw.
29 Filozofia ekonomii, jw., rozdz. I, § 2.
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czeństwa, które traktuje ludzkość jako zbiór niezróżnicowanych indywi
duów, jako „mnogość bez celu”. Pojawia się więc problem takiego ujęcia 
procesu historycznego, które zachowując jego całościowy, ponadindywi- 
dualny charakter uzyskany przez uznanie za podmiot procesu historyczne
go abstrakcyjnie rozumianej „ludzkości”, jednocześnie ukazałoby ten pod
miot jako zdyferencjowany, zróżnicowany, pozostawiłaby w nim miejsce 
dla jednostki, indywidualności.

Indywidualność jest tu  zresztą pojęta nie tylko w sensie jednostki, oso
bowości. Kamieński dostrzega również jak o tym już wspominaliśmy, 
„zbiorowe indywidualności”; przede wszystkim, chodzi tu, oczywiście,
o naród. Charakterystyczne zresztą, że w pracach O filozofii historii i Filo
zofii ekonomii materialnej o roli narodu w procesie historycznym niemal 
się nie mówi. Niezmiernie to znamienny dla Kamieńskiego rys, zwłaszcza 
jeśli mieć na uwadze kontekst ideowy epoki — chociażby romantyczną 
historiografię i niemiecką filozofię dziejów — nie mówiąc już o tym, że 
omawiamy autora nie tylko Filozofii ekonomii, ale i Prawd żywotnych. 
A równocześnie Filozofia ekonomii w zamyśle swym ma być „nauką odpo
wiednią naszej narodowości”, ma przejść w „istotę naszego narodowego 
pojęcia”, nie tracąc równocześnie swej „powszechności”30. Nie znaczy to 
jednak bynajmniej, że chodzi Kamieńskiemu o utworzenie specyficznie 
narodowej filozofii. Proces historyczny jest dzięki swej racjonalności uni
wersalny — podobnie ma się sprawa z wiedzą o nim. Wiedza o procesach' 
społecznych jest powszechnie ważna i w zdobywaniu jej chodzi o dotarcie, 
poprzez badanie specyficzności przebiegu dziejów danego narodu, do po
wszechnie ważnych, ogólnoludzkich praw. W tym się przejawia „nad- 
względny” charakter wiedzy31. W Prawdach żywotnych  zaś z kolei pod
kreśla się, że rozdział ludzi na narody nie jest przypadkiem, że „narodo
wość jest prawem niezachwianym życia społecznego”32.

Tak więc dla uwzględnienia miejsca jednostki w społeczeństwie, naro
du w procesie historycznym, proces ten musiałby być ujmowany o wiele 
bardziej konkretnie, niż w dotychczas zarysowanych ogólnych założeniach 
historiozoficznych.

Z tymi samymi sprawami jest również związany problem stosunku 
powszechnej prawidłowości do konkretnego przebiegu procesu dziejowego

30 Filozofia ekonomii, jw., przedmowa do I tomu.
31 „Pojęcia oderwane nie mają przedmiotowej barwy: nie ma polskiej ani demo

kracji, ani filozofii itp., tak jak nie ma polskiego dwa a dwa równa się cztery... Przy
miotnik narodowy (w stosunku do pojęć oderwanych) nie oznacza dodatniej własności, 
lecz ujemną, a jest nazwą niedostateczności wyrażającej się w  niewłaściwym pojmo
waniu oderwanej myśli, Demokracja w  Polszczę, cyt. wyd. s. 43.

82 Prawdy żywotne, jw. (Żywotność narodowości polskiej).
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oraz możliwości przewidywania historycznego. Jeśli każde wydarzenie za
wiera w sobie zalążek powszechnej prawidłowości historycznej, jeśli jed
nostkowy fakt jest jedynie emanacją powszechnej prawidłowości, a każ
da epoka „niechybnie” wyznaczona przez poprzednią — to trudno ustrzec 
się od abstrakcyjno-logieznego fatalizmu w rozpatrywaniu dziejów. Cały 
bieg historii byłby już właściwie wyznaczony w dowolnym momencie pro
cesu dziejowego. Przed takim zaś ahstrakcjonizmem chciałby się Kamień
ski ustrzec. Jeśli nie czyni tego w pracach teoretycznych, to wyraźnie po
siada świadomość tego niebezpieczeństwa, gdy w P m w dach  żyw o tn ych  
analizuje stosunek zarysowanej przez siebie ogólnej tendencji rozwoju 
narodu do przyszłego przebiegu wydarzeń historycznych. „Przyszłość — 
pisze w Prawdach żyw o tnych  — jest rzeczą wyrozumować się dającą nie
chybnie w ogólnym swym kierunku i dlatego do niej przysposabiać się mo
że i człowiek, i naród” 33. Taką „ogólną potrzebą” Polski, wyznaczającą jej 
przyszłość, jest przywrócenie jedności narodu poprzez zniesienie „szla
checkiego ucisku”, uzyskanie w toku powstania, rewolucji wyzwolenia na
rodowego oraz dokonanie przeobrażeń społecznych, które włączą Polskę do 
ogólnego procesu postępu ludzkości. W tym sensie dają się przewidzieć cele
i podstawowe środki działania (wyznaczone przez te cele) przyszłego po
wstania, ale nic więcej34. Natomiast nadmierne, wchodzące w szczegóły 
przewidywanie, nie potrafi ująć różnorodnych przypadków, wyłonionych 
przez sam proces historyczny, których teoria ująć nie może, wykracza to 
bowiem i poza jej zadania, i poza jej możliwość. Tworzenie szczegółowych 
utopii — zarówno odnośnie ustroju społecznego, jak i planów powstania — 
może jedynie stanowić przeszkodę dla uświadamiania sobie realnego prze
biegu wydarzeń35. Interesujące jest metodologiczne uzasadnienie — 
„każdy moment jest następstwem swej przeszłości i z niej wynika”36, tzn., 
że każdy fakt historyczny, z chwilą gdy zaistniał, tworzy niejako nową, zmo
dyfikowaną sytuację, od której zależne jest konkretne ukształtowanie się 
dalszych wydarzeń (tak np. pierwsze momenty rewolucji stworzą nową,

33 P ra w d y  żyw otn e ,  jw., Stanowisko emigracji.
34 „Znajomość ogólnej potrzeby od żadnej przypadkowości niezależnej daje nam 

ogólny widok przyszłości i niechybne jej zasady powszechne” (tamże).
35 „W teorii czystej bowiem rzeczywistość dosyć silnie nie jest reprezentowana, 

a tysiączne przypadkowości w  rachunek jej nieobjęte, nowe i nieprzewidziane tworzą 
potrzeby, a w  takim wydarzeniu, jeśli teoria doszła do szczegółowych rozwinięć, 
wszystkie te nie odpowiedzą istotnym potrzebom i szkodliwymi byłyby w  użyciu”. 
Chodzi zatem jedynie o „gruntowne przejęcie się ideą postępową, która wszystkim  
mogącym się wydarzyć wypadkom odpowie” (tamże). Kamieński — wbrew tym pro
gramowym zapowiedziom — w  ostatniej części P raw d  żyw o tn ych ,  poświęconej woj
nie ludowej, zajmować się będzie zresztą — na wzór regulaminów — drobiazgowym 
ustalaniem metod i środków powstania zbrojnego.

36 Tamże.

8 A rch iw um  h is to rii filozofii i m yśli społ.
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nie dającą się przewidzieć, bazę dla rozstrzygnięcia problemu władzy w po
wstaniu). To znaczy, że obok jakiejś powszechnej prawidłowości historycz
nej, czy też w ramach tej prawidłowości, działają jakieś węższe, wyznaczo
ne przez każdą nowo zaistniałą sytuację, zależności. W jakim stosunku po
zostają do siebie te przecież różnego rodzaju zależności, jak wyznaczają 
one w swych splotach tendencję rozwoju rzeczywistości społecznej? Nad 
tym aspektem sprawy Kamieński się nie zastanawia. Sądzę, że dróg roz
wiązania szukałby w swej koncepcji nierównomierności postępu, o której 
wypadnie nam mówić. Chodziło jednak w tym miejscu jedynie o zasygna
lizowanie charakterystycznego dla twórczości Kamieńskiego rysu: wów
czas, gdy od ogólnometodologicznych rozważań przechodzi on do analizy 
mniej lub bardziej konkretnego materiału społeczno-historycznego, ko
nieczne staje się wprowadzenie szeregu poprawek do metodologicznych 
abstrakcji. Nieraz poczucie historycznych i socjologicznych realiów chroni 
autora Filozofii ekonomii od historiozoficznego doktrynerstwa.

Warto jeszcze zaznaczyć, że w latach 50-tych pojawia się u Kamień
skiego inna nieco próba ujęcia stosunku faktu historycznego do ogólno- 
historycznej, racjonalnej w swej istocie prawidłowości. Każde wydarzenie 
historyczne, „wszystko co się stało, stać się musiało... wielce prawdziwa to 
zasada, która tyle światła rzuciła na dziejową przeszłość”37. Ale nie ozna
cza to, że należy „klękać przed prostym faktem ”. Jakieś echa heglowskie
go pojmowania „rozumności rzeczywistości” brzmią w próbach Kamień
skiego wprowadzenia rozróżnień między „historycznym” a „prostym” fak
tem, między tym, co istnieje „prawdziwie” i „nieprawdziwie”38. Wyda
rzenie jest o tyle historyczne, o ile jest przejawem działania konieczności; 
nie wszystko zatem co się zdarzyło, n a p r a w d ę  się s t a ł o .  Zdarzenie 
może być przejawem „dowolności” indywidualnych, sprzecznych z ko
niecznością i racjonalnością procesu dziejowego zamierzeń — ale wówczas 
nie jest też faktem historycznym sensu strictio.

Tylko to, co się „zostało” (Kamieński świadomie akcentuje grę słów 
„stało się — zostało”), to, co uzyskało w dalszym rozwoju sankcję historii, 
co przez jej bieg zotało potwierdzone jako rozumne, a więc konieczne, 
a więc i sprawiedliwe, tzn. zgodne z celem historii, co nie zostało przez 
historię „wywrócone i zmienione” należy do procesu historycznego. 
„ P r a w d z i w i e  i s t n i e ć  — mówi — to znaczy celu swego dopeł
niać”. Nietrudno dostrzec, że w takim ujęciu abstrakcyjno-racjonalistycz- 
ne pojmowanie procesu historycznego zmieszane z charakterystycznym dla 
Kamieńskiego w latach 50-tych akcentem moralizatorskim (ocenianie ko

37 H. Kamieński, Rosja i Europa. Polska, Paryż 1857, § 154.
38 Tamże, § 31.
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nieczności wydarzenia z punktu widzenia jego „sprawiedliwości”) pogłębia 
iatalistyczne pojmowanie procesu historycznego, a siły napędowe tego 
procesu wynosi ponad realne, społeczne działania ludzi39. Cały ten wątek 
myślowy wprowadzony jest przez Kamieńskiego dla przeciwstawienia się 
tezie o upadku Polski jako przejawowi konieczności dziejowej. Jego in ter
pretacja pozwala natomiast uznać rozbiory, klęski powstań itd. jedynie 
jako przejawy „ślepej zmysłowej siły”, przypadkowych działań ludzi, któ
re nie mają za sobą sankcji historii. Trzeba zaznaczyć, że analiza przyczyn 
historycznych upadku Polski z okresu lat 40-tych, zawarta zwłaszcza 
w K atechizmie  i Prawdach żyw otnych ,  analiza sięgająca do wewnętrznych 
sprzeczności rozwoju historycznego Polski, do antagonizmów społecznych 
była o wiele bardziej płodna poznawczo.

POSTĘP I JEGO ANTYNOMIE

Sygnalizowane na wstępie trudności, które nastręcza wyodrębnianie 
metodologicznego aspektu problematyki w twórczości Kamieńskiego mno
żą się przy przejściu do zagadnienia postępu.

Pojęcie postępu odgrywa niewątpliwie rolę centralną w całej niemal 
filozofii pierwszych dziesięcioleci XIX w. Dopiero jednak bliższa analiza 
pojmowania mechanizmu postępu pozwala uchwycić to, co łączy koncepcję 
Kamieńskiego z doktrynami współczesnej mu epoki, a co stanowi jej od
rębność. Najwygodniej może będzie zająć się stroną metodologiczną pro
blematyki, unikając szczegółowej analizy dynamiki postępu, poprzez odpo
wiedź na następujące pytanie: do jakich pozahistorycznych założeń ucieka 
się Kamieński dla uzasadnienia koncepcji postępu? Odpowiedź na to  pyta
nie powinna nas doprowadzić do szeregu innych zagadnień metodologicz
nych.

Stosunek postawionego pytania do rozpatrywanych wyżej problemów 
wydaje się przejrzysty. W dotychczasowych rozważaniach znajdowaliśmy 
się na gruncie procesu historycznego: zarówno podmiot, jak i przedmiot 
poznania historycznego ujmowane były jako strony całościowego procesu 
historycznego. Dotarcie do postępu jako istoty procesu historycznego wy
maga wprawdzie wykroczenia poza „empirię”, poza same fakty, wymaga 
dotarcia do „duchowej istoty” procesu, ciągle jednak poza ten proces — 
z metodologicznego punktu widzenia — nie wykraczaliśmy. Ten imma- 
nentnie społeczno-historyczny punkt widzenia wspierał się, jak widzie
liśmy, o niezmiernie abstrakcyjne rozumienie ludzkości jako zarazem sub
iektu i obiektu prtocesu historycznego, jako nosiciela procesu postępu. Już

39 p or jj. Kamieński, Rosja i Europa. Polska, jw. § 31, § 83.

e«
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wyżej zarysowały się trudności związane z tak abstrakcyjnym ujęciem 
„ludzkości”. Odpowiedź na postawione wyżej pytanie stanowi zatem kon
tynuację poprzedniej partii rozważań.

Postęp — zaznaczamy to przede wszystkim — jest dla Kamieńskiego 
kategorią wyłącznie społeczną, obejmującą swym zakresem wyłącznie 
życie społeczne. Wynika to z rozumienia istoty społeczeństw ajako ducho
wej. Do świata materialnego (w sensie świata przyrody, „świata kosmicz
nego”) może się stosować „prawo palingenezy, czyli prostego przetwa
rzania”, świat ten może bowiem być traktowany jako skończony, 
„zalimitowany”. Kamieński odnotowuje fourierowską koncepcję „kreacji 
m aterialnej” — nie uważa jej jednak za dostatecznie naukowo ufundowaną. 
Toteż jedność świata niespołecznego, przyrodniczego przejawia się w jego 
stagnacji — na odwrót zaś, jedność, a tym samym odrębność i specyficzność 
świata społecznego przejawia się w postępie, w nieustannym wykraczaniu 
poza stan zastany, w „przetwarzaniu samego siebie”40.

Jedność duchowa ludzkości, uznanie każdego społecznego działania jako 
przejawu twórczości „ludzkości jako jednej i tożsamej istoty”, pozwala 
ugruntować prawo postępu jako wszechogarniające, powszechne prawo roz
woju społecznego wynikające z samej istoty „ludzkiego bytu”, z samej

40 „Jedność świata materialnego pojawia się przez jednostajność ogólną, to jest 
przez jedną sumę materii, a przez ciągły ruch przerabiania się i wewnętrznego krąże
nia, którego cechą jest jednostajność ogólna (to jest jedna suma materii).

Jedność świata duchowego pojawia się przez konsekwentny ruch i postęp ogólny, 
to jest przez wzrost ludzkiego ducha, nigdy tej samej nie przedstawiającej sumy, 
a wśród tej jedności konsekwentnej, ciągły ruch genetycznego przetwarzania, którego 
cechą jest postęp ogólny”, Filozofia ekonomii,  jw., rozdz. 1, § 6.

Nie wdając się tu w  bliższą analizę warto przypomnieć, że to, niezmiernie typowe 
dla filozofii początku XIX w. ujęcie z dworskiej co najmniej -mogło wyrastać tra
dycji. Jedna wywodzi się z filozofii niemieckiej, w  szczególności z Hegla. Hegel kon
tynuując kantowski jeszcze wątek myślowy, starannie odróżniał pojęcie postępu 
w  społeczeństwie, w historii, od przemian zachodzących w  przyrodzie. Stąd i heglow
ska koncepcja rozwoju przyrody „poza czasem”, w  sensie .historyczno-społecznego 
ujęcia czasu (echa tej problematyki wrócą nam jeszcze u Kamieńskiego). Por. Hegel 
Encyklopädie  der philosophischen Wissenschaften  V iwyd., Leipzig 1949, § 379—380. Od 
innej strony analogiczny wątek, choć poddany zgoła odmiennej interpretacji filozo
ficznej wyrastał i we francuskiej filozofii XVIII w. w szczególności u Buffona 
i Bonneta.

Charakterystyczny jest w  tym względzie artykuł Diderota Animal  w Encyklopedii  
z zawartymi w nim wyciągami z Buffona. Por. również w  tej sprawie R. Hubert, Les  
sciences sociales dans VEncyklopedie, Paris 1023, s. 217 i nast. Odnośnie fourierow
skiej koncepcji „kreacji materialnej” por. Fourier, Theorie des quatre m ouvem ents ,  
wyd. 1806, s. 61 i nast.
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koncepcji człowieka41. Stąd też zadaniem nauki jest przede wszystkim 
dotarcie — poprzez empirię -— do „oznaczenia niepochybnego prawa ludz
kiego społeczeństwa”, z tożsamości zaś i całościowego charakteru tak poję
tego społeczeństwa wynikać ma powszechność i absolutność tego prawa. 
Prawo to „wszędzie i zawsze musi sprawdzić się w ludzkości”42. W pojęciu 
ludzkości i „niepochybnych” jej praw „urzeczywistnia się zatem 'powszech
na jedność ludzkiego bytu”43.

Występuje tu zjawisko dla rozlicznych koncepcji historiozoficznych 
XIX w. niezmiernie charakterystyczne. O tyle, o ile są to koncepcje w ten
dencji Iswej antropocentryczne, tzn. o ile zmierzają one do tworzenia syn
tezy historiozoficznej przez odwołanie się do sił immanentnie społecznych,
0 ile stawiają człowieka w centrum procesu historycznego, o tyle odwołać 
się muszą do określonej filozoficznej antropologii, do filozoficznej koncepcji 
człowieka. Nie tyle zresztą nawet odwołują się — ile po prostu w taką antro
pologię przerastają, czy też włączają ją jako część swej historiozoficznej 
syntezy.

Pozornie obracamy się w ramach analizy procesu historycznego, ale im 
bardziej abstrakcyjne staje się pojęcie ludzkości rozumianej jedynie jako 
substralt tożsamości i ciągłości procesu historycznego, tym  bardziej w ykra
czamy poza historię. Osnową procesu historycznego okazuje się „byt ludz
ki”, „człowiek” (wypadałoby go pisać z dużej liltery), a różnorodne cechy
1 właściwości procesu historycznego odniesione zostają właśnie do „czło
wieka” i jego bytu. Ta tendencja jest też u Kamieńskiego niezmiernie do
bitnie zaakcentowana44.

41 „Każdy 'bowiem wyższy moment postępu jest doskonalszym wyrażeniem tożsa
mości ludzkości — w żyiwot społeczny wprowadza coraz doskonalszą pomiędzy ludźmi 
jedność, wyrażającą się w  ich wzajemnych stosunkach — w dziedzinę zaś wiedzy 
wprowadza coraz doskonalsze pojęcie związku wszystkich czynów, a stąd w  dziedzinę 
nauki, o której mówimy ¡(historii) coraz jaśniejsze wyobrażenie konieczności histo
rycznej, która niczym innym nie jest, jak uznaniem związku i niepochybnego następ
stwa czynów; a która zatem w  ostatecznej zasadzie jest uznaniem ich za cząstki skła
dowej jednej wielkiej, organicznej całości” (O fi lozofii historii, jw.).

42 Twórczość  ja  ko byt,  „Przegląd Naukowy” 1843, t. II, s. 379 i nast.
43 Filozofia ekonomii materialnej, rozdz.  I, § 8. Por. tamże: „Wszystko cokolwiek 

przez ludzkość obejmowane być może, przez nią objęte być musi na mocy konieczności 
jej postępu...”

44 Ciekawe jest w tym  względzie odczucie historyczne M. Spieszniewa, który w i
dzi w  „filozofii twórczości” Kamieńskiego tendencję zbieżną z antropoteizmem, 
z Feuerbachem i Proudhonem. Analogia daje się utrzymać — jak sądzę — jedynie 
w granicach tej ogólnej tendencji, bliższa analiza porównawcza, w  którą tu nie m o
żemy wkraczać, wykazuje daleko idące różnice w  zakresie pojmowania form uspo
łecznienia i spółecznej aktywności ludzi, charakteru więzi społecznej itd. Por. Listy  
Mikołaja S pieszn iew a o H enryku  K am ieńskim ,  „Archiwum Historii Filozofii”, nr 2, 
s. 201.
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Nie chcielibyśmy wdawać się tu  w szczegółową analizę filozoficznej 
koncepcji człowieka zawartej w doktrynie autora Filozofii ekonomii — 
ograniczamy się jedynie do zasygnalizowania pewnych tylko spraw. Kon
cepcja antropologiczna, która zarysowuje się u Kamieńskiego, to koncepcja 
człowieka jako istoty aktywnej, twórczej. Jego wytworem, a zarazem 
przedmiotem działania jest całokształt życia społecznego. Tak pojęty czło
wiek, czy też gatunek ludzki jest ostatnią osnową, „bytem” całokształtu 
spraw społecznych, wszelkich zjawisk zachodzących w życiu społecznym — 
z niego tylko mogą one czerpać zarówno logiczno-filozoficzne, jak i histo
ryczne uzasadnienie45.

Twórczy, aktywny charakter człowieka znajduje swój wyraz w postę
pie, pojmowanym jako postęp społeczny. Człowiek istnieje tylko społecznie 
i historycznie, jego twórczość i życie przejawia się jedynie w jego społecz- 
no-historycznym działaniu, w „czynie”. Postęp człowieka jako istoty spo- 
łeczno-historycznej jest zatem postępem „układu społecznego”, a doskona
lenie człowieka doskonaleniem układu społecznego46.

Człowiek jest „istotą wiedzową” — działającą świadomie, „rozumnie”, 
stąd racjonalny charakter całego świata społecznego, stąd i sama więź spo
łeczna między ludźmi ujmowana jest jako rezultat świadomego, racjonalne
go współdziałania ludzi.

Niezmiernie charakterystyczny to dla myśli Kamieńskiego rys. Wów
czas, gdy dla szeregu współczesnych mu koncepcji filozoficzno-społecznych, 
zarówno dla doktryn historiozoficznych romantyzmu, jak i dla saintsimo- 
nistów, pod których znacznym oddziaływaniem ideowym Kamieński się 
znajdował, charakterystyczne jest odwołanie się do uczucia, do pozaracjo- 
nalnego czynnika jako podstawy więzi społecznej (chodziło tam o przeciw
stawienie się atomizacji społecznej mającej wynikać zracjonalistyczno-uty- 
litarystycznie pojmowanego poczucia odrębności indywidualnego intere
su47) u Kamieńskiego poznanie emocjonalne jest podporządkowane racjo
nalnemu, jest jedynie jego niedojrzałym wyrazem.

Z racjonalnej istbty człowieka wynika (czy też jest tożsama z nim) ra
cjonalna i twórcza zarazem istota społeczeństwa, racjonalny, a zatem ko

45 Por. np. następującą, jedną z wielu charakterystyk: „człowiek, jako istota twór
cza, nie zatrzymuje się na jednym punkcie, ale ciągle przytwarza do tego świata, który 
jest jego dziełem. Jest to konieczność istoty twórczej samej przez się, a zatem będącej 
bytem. Wszystkie więc dzieła człowieka, wszystkie czyny ludzkie, przedstawiają nam 
ciąg jeden niechybnie się wywiązujący, którego każdy moment jest cząstką składową 
konieczną, a tak cały ten wielostronny ogrom przedstawia nam najściślejszą jedność 
(O filozofii historii, jw.).

46 Per. Filozofia ekonomii materialnej, jw. § 1, § 7.
47 Por. np. Doctrine de Saint-Simon, Exposition, Première année (1828—29). Tro

isième edition, Paris 1931. Wykład 13 i 14 '(s. 331—373).
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nieczny, „niepochybny” charakter prawa rozwoju społecznego, prawa po
stępu, ale również racjonalność, podporządkowanie powszechnemu prawu 
każdego „czynu”, rozumianego jako więź łącząca w społeczeństwie racjo- 
malnie działania jednostek48.

Dwuznaczność używanej terminologii zarysowała się — jak się wyda
je — dostatecznie wyraźnie. Co ma się właściwie na myśli mówiąc o „czło
wieku”, czy też o „ludzkim bycie”? W jednym wypadku na pewno chodzi 
¿ społeczeństwo, jako zbiorowość ponadindywidualną, o „société globale”, 
mówiąc słowami Bazarda, o ponadindywidualną c a ł o ś ć ,  której ciągłość, 
jedność w procesie historycznych przeobrażeń zostaje w abstrakcyjny spo
sób wyrażona w pojęciu „człowieka” i „ludzkiego bytu”. Ale w innych 
miejscach owe charakterystyki odnoszą się do „człowieka” jako indywi
dualności, jako jednostki; podkreślaliśmy już, że twórczość, racjonalność 
itd., są nie tylko właściwościami społeczno-zbiorowych działań ludzi, ale 
i własnościami indywidualności, jednostek49. Podstawowym faktem empi
rycznym jest istnienie indywiduów, których działania i interesy znajdują 
■wyraz w „czynach”. Ale z drugiej strony społeczeństwo nie jest, używając 
terminologii Rousseau’a „agrégation”, po. prostu zbiorem indywiduów, lecz 
„association”, jest ponadindywidualną, logicznie pierwotną w stosunku do 
jednostek całością. Kamieński nie chce bynajmniej ominąć tych trudno
ści — z pozoru mogłoby się tylko wydawać, że gra słów w rodzaju przyto
czonego zwrotu „tworzyć to postępować” starcza mu za rozwiązanie. Na 
odwrót — centralną troską Kamieńskiego jest ujęcie procesu wzrostu jed
ności między ludźmi jako wewnętrznej treści dynamiki rozwoju społecz
nego (wyraźnie brzmi tu  echo doktryny saintsimonistycznej o rozwoju

48 Por. np. Filozofia ekonomii, rozdz. X, § *7. „CNie ma ludzkiego przedspołecznego 
duchowego życia. Czyn stanowi ludzkie społeczeństwo, a jak nie ma czynu, który by 
nie był obcowaniem między ludźmi, tak nie ma czynu, który by nie był postępem ludz
kiego społeczeństwa”.

Por. (również krytykę Cieszkowskiego P rolegom enów do historiozofii w  przypisku 
IV do I tomu Filozofii ekonomii.

Por. również Filozoficzne po jm ow anie  ekonomii po li tycznej,  jw.: „Ciało społeczne, 
następstwo rozumowo-konieczne istoty: c z  ł o w  i e k... składa się z samych rozumo
wych organów, ulega przeto konieczności duchowej w  swym życiu i wzroście, to jest 
postępie, tak jak ciało ludzkie konieczności fizycznej”. Jeszcze mocniej podkreśla to 
Kamieński w  latach 50-tych: „Toutes les actions de l’homme sont empreintes d’une 
logique profonde qui les relies entre ellés, et leur donne cette continuité admirable que 
l ’histoire nous revele, et qu’on doit nécéssairement rétrouver dans la vie publique de- 
stinée á devenir histoire á son tour” (L ettre  d M. Leon Plée, s. 17—18).

49 Por. np. Filozofia ekonomii,  jw., rozdz. I, § 5: „Powszechna jedność ludzkiego 
bytu, ludzkiej twórczości, musi mieć za wynikłość jedno wielkie p o w s z e c h n e  
t w o r z e n i  e”. A jednocześnie „dla istoty pojmowaniem obdarzonej i nim w  pow
szechną jedność ludzkiego bytu wcielonej, t w o r z y ć  j e s t  t o  p o s t ę p o w a ć ,  
w i ę c  p o s t ę p  t o  ż y c i e ” (tamże, rozdz. I, § 6).
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społeczeństwa jako postępie asocjacji). Uniknięciu dwoistości mają służyć 
wywody o związku człowieka (w sensie jednostki) z ludzkością, poszukiwa
nie społecznych, ponadindywidualnych treści w działaniach i motywach 
działań każdej z jednostek. „Rozwój indywidualnego bytu, czyli życia czło
wieka, nie zamyka się w nim samym, ale zajmuje powszechność ludzkiego 
bytu — mówi Kamieński — ...człowiek żyje duchowo z i n n y c h  i w i n 
n y c h ,  jako istota pojmowalno-twórcza, a stąd rzeczywiste znaczenie jego 
utworu jest człowiek — ludzkość”50.

Nietrudno dostrzec, że koncepcja „człowieka”, tak jak zarysowała się 
ona w  dotychczasowych rozważaniach, prowadzi bezpośrednio do abstrak- 
cyjno-spekulatywnego pojęcia „absolutu” jako naczelnego pojęcia Filo
zofii ekonomii. Z „absolutu” bowiem chce Kamieński logicznie wyprowa
dzić całokształt swej filozofii społecznej, całokształt procesu historycznego.

Czyni ito nieraz lekturę jego prac teoretycznych bardzo uciążliwą. Nie
raz realna problematyka rozwoju społeczeństwa zostaje przesłonięta przez 
rozważania o istocie „absolutu”. Jakże daleko znaleźliśmy się więc od punk
tu wyjścia naszych rozważań — od historycznego pojmowania działania 
i poznania ludzkiego jako postępu doszliśmy do metafizycznego, ponad- 
historycznego „absolutu” jako podstawy społeczeństwa i jego historii.

Bardzo dobitnie występuje u Kamieńskiego rys, znamienny dla pewne
go typu doktryn historiozoficznych XIX w. — dążenie do wyprowadzenia 
całokształtu procesu historycznego z jednej, naczelnej kategorii i nadania 
racjonalnego, koniecznego charakteru procesowi historycznemu na mocy 
logicznych związków z owej naczelnej kategorii wynikających. Realna dia- 
lektyka procesu historycznego mistyfikowała się w działające ponad ludź
mi logiczne prawidłowości, teoria zaś procesu historycznego zrastała się 
z opartym na ahistorycznych przesłankach uniwersalistycznym schema
tem, o którym pisał Marks: ... „nigdy nie dojdzie do jego [zjawiska] wyjaś
nienia przy pomocy uniwersalnego klucza jakiejś ogólnej historyczno-filo- 
zoficznej teorii, której największą zaletą jest to, że jeśt ponadhistorycz- 
na”51.

Dwoistość przesłanek teoretycznych zawartych w pojęciu „bytu ludz
kiego”, „człowieka”, znajduje swój wyraz metodologiczny we współdzia
łaniu u Kamieńskiego dwóch metod badawczych. Postulowana i akcento
wana przez Kamieńskiego jest metoda badania dynamiki postępu ä priori, 
jak ją nazywa, metoda zapewniająca „wiedzę bezwzględną”. Ma to być me
toda, która z poznanej d priori naczelnej zasady systemu wyprowadza pra
wa rozwoju społecznego (prawa postępu). Ale równocześnie występuje

50 Filozofia ekonomii materialnej,  jw. rozdz. I, § 6.
51 Por. Marks, list do redakcji „Otieczestwiennyje Zapiski”, W Marks-Engels, 

L is ty  w ybrane,  KiW, Warszawa 1991, s. 417.
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u Kamieńskiego i inna metoda, choć nie sformułowana e x p l i c i t e ,  me
toda socjologiczno-historyczna analizująca każdą formę uspołecznienia 
instytucję społeczną w danym historycznie momencie rozwoju.

Prawidłowości bowiem odkryte dedukcyjnie istnieją, przejawiają się 
tylko historycznie — sam ów „absolut”, naczelna zasada życia społecznego, 
nie istnieje poza historią i postępem. I choć formalnie analiza jest podpo
rządkowana metodologicznemu postulatowi ahstrakcyjno-racjonalistyczne- 
go poznania, to faktycznie występuje u Kamieńskiego wyraźnie splot róż
nych wątków metodologicznych. Trzeba uzmysłowić sobie każdy z nich, 
tym  bardziej, że służą one uchwyceniu bardzo różnych stron procesu spo
łecznego i jego dynamiki. Już wyżej bowiem zarysowały się punkty w yj
ściowe nie tylko dla filozoficznej spekulacji, ale również i dla socjologicz
no-historycznego ujęcia człowieka i jego działalności jako społecznej.

Wątek socjologiczny wiąże się przy tym z próbą włączenia do syntezy 
historycznej mechanizmów ekonomicznych życia społecznego, przede wszy
stkim ekonomiki kapitalizmu, „społeczeństwa obywatelskiego”. Ten właś
nie splot historiozofii i koncepcji socjologiczno-ekonomicznych nadawał 
twórczości Kamieńskiego w Polsce charakter oryginalny, zwłaszcza, iż splot 
ten akcentował się u niego szczególnie dobitnie. Wszak wszystkie rozważa
nia historiozoficzne i metodologiczne, które dotychczas rozważaliśmy, wy
rastają u Kamieńskiego z refleksji nad ekonomicznymi mechanizmami ży
cia społecznego i służyć mają jako baza dla analizy ekonomicznej struktury  
społeczeństwa. Ta realna treść ekonomiczna nasila socjologiczny wątek 
doktryny Kamieńskiego — tym  bardziej, że i w badaniach ekonomicznych 
interesuje autora „filozofii ekonomii” teoretyczny przede wszystkim 
aspekt. Zjawiska ekonomiczne są przezeń badane przede wszystkim z punk
tu widzenia idh funkcji w całokształcie życia społecznego jako wyraz więzi 
społecznej łączącej jednostki. Intencją bowiem Kamieńskiego, jak już 
wskazywaliśmy, jest dotarcie do jednostki p o p r z e z  f o r m y  j e j  
u s p o ł e c z n i e n i a ,  zinterpretowanie działalności indywidualnej po
przez instytucje społeczne, w których ramach i poprzez które jednostka 
działa społecznie52. Więź społeczna, jej geneza, jej stosunek do indywi
duum, jej historyczna treść i przemiany — znajdują się w centrum zainte
resowań filozofii społecznej Kamieńskiego. Jest on przy tym w pełni świa

52 Na problem ten. jak zresztą w  ogóle na socjologiczny aspekt twórczości Kamień
skiego zwrócił uwagę, o ile mi wiadomo, po raz pierwszy W. Kula w  pracy H enryk  
K am ień sk i  (Wiosna L udów ,  t. IV, Warszawa 1951, s. 324—321); por. również tegoż 
autora wstęp do H. Kamieńskiego P a m ię tn ików  i w izeru nków ,  Wrocław 1951; na pro
blemy te od innej strony zwraca również uwagę Z. Poniatowski, jw., s. 81—85.
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dom zarówno prymatu tej więzi w całokształcie zjawisk społecznych, jak 
i historycznego jej charakteru53.

W tym dopiero kontekście możemy analizować centralne problemy dla 
całej Filozofii ekonomii, które stanowią treść koncepcji postępu. Mamy 
na myśli rozumienie aktywności, twórczości człowieka przede wszystkim 
jako „wyzwalania się od m aterii”. Ta filozoficzna czy też historiozoficzna 
teza posiada określoną treść socjologiczną i ekonomiczną. „Wyzwalanie się 
od m aterii”, „usamowolnienie się ducha od m aterii”, to proces uniezależ
niania się człowieka jako istoty społecznej od zależności przyrodniczej, to 
walka człowieka z przyrodą, podporządkowywanie sobie jej, docieranie 
w społeczeństwie do „ludzkiej istoty człowieka”54. Spekulatywna term i-

63 Znamienne jest pod tym wzglądem następujące rozważanie Kamieńskiego w  jed
nej z późniejszych prac: „Po prostu przesądem jest myśl, jakoby ludzie nosili nieza
tarte znamię przeszłości rodzinnej — prawdą zaś niezawodną, że ludy niezatarte znamię 
noszą dziejowej swej przeszłości. Zycie bowiem pojedynczego człowieka niekoniecznie 
jest logicznym ciągiem życia ojcowskiego, dziadowskiego itd., gdy tymczasem życie 
'zbiorowe narodu koniecznym jest logicznym ciągiem przeszłości. Nie ma nieodzowne
go wątku rodzinnego, jest nieodzowny wątek dziejowy”. Demokracja  w  Polszczę,  jw., 
s. 48. Por. również W. Kula, H. K am ieński,  jw., s. 327 i .nast.

Znamienne, że w koncepcji genezy narodowości współczesnych, którą Kamieński 
wysuwa w  latach ’50-tyCh, więź narodowa traktowana jest jako .społeczna w  swej 
genezie. Jest ona dlań realizacją ogólniejszej „zasady towarzyskości”, postępującego 
uspołecznienia, asocjacji między ludźmi (por. Demokracja  w  Polszczę,  jw., s. 81—82). 
Te ogólne przesłanki socjologiczno-historyczne służą zresztą Kamieńskiemu w  tym  
okresie jako podstawa dla budowania solidarystycznej koncepcji historii narodu pol
skiego wywodzącej solidarność szlachty i ludu z „istoty narodowości polskiej” (tamże, 
s. 67—68; warto przy tym  zauważyć, że w  Prawdach ży w o tn ych  solidarność szlachty 
i ludu wywodzona była nie z pozahistorycznej „istoty narodowości”, ale z konkret- 
no-historycznej sytuacji, w  jakiej znalazła się  Polska w okresie .niewoli). Charaktery
styczne, że nawet w  swej najbardziej dziwnej, opanowanej obsesją antyrosyjską, 
książce Rosja i Europa. Polska  Kamieński świadomie stawia przed sobą zadanie hi- 
storiozoficzno-socjologicznej analizy [Rosji. Gdy określa sytuację społeczną Rosji jako 
„barbarię” chodzi mu — i wielokrotnie zastrzega się — nie o pejoratywne określenia, 
lecz o znalezienie takiej kategorii historiozoficznej, która by pozwoliła ująć jako ca
łościowe zjawisko społeczne te różnorodne zjawiska w  życiu państwowym, stylu my
ślenia, stosunkach własnościowych itd., iktóre w  Rosji dostrzegł i dla których szuka 
historycznego wyjaśnienia (por. Rosja i  Europa. Polska  jw., § 81—82). Obok zgoła fan
tastycznych pomysłów jest zresztą w  tej książce wiele trafnych, właśnie socjologicznych 
obserwacji. Charakterystyczne są w  tym względzie również listy Kamieńskiego z ze
słania w  Wiatce, w  których, mimo ostrożnego tonu podyktowanego obawą przed cen
zurą, Kamieński szczególnie interesuje się różnorodnymi instytucjami społecznymi 
ówczesnej Rosji (por. listy H. Kamieńskiego do siostry, Biblioteka Narodowa, rkps 
2933 K. 2 i 5; K. 56 i nast.

54 Por. np. Filozofia ekonomii materialnej,  rozdz. I, § 8. „Postęp materialny spo
łeczeństwa nie leży w  rozwinięciu jego zwierzęcej używalności, ale w  usamowolnieniu 
ducha od materii... Przewaga człowieka nad otaczającą go przyrodą nie jest przewagą 
słabej jego siły fizycznej, ale siły duchowej. Panowanie człowieka nad ziemią jest pa-



Problemy historyzmu w  filozofii społecznej H. Kamieńskiego 123

nologia nie może przesłonić istoty zagadnienia: „przezwyciężenie m aterii” 
oznacza po prostu podporządkowanie wszystkiego co niespołeczne, a zatem 
tego, co przyrodnicze, biologiczne (m. in. w samym człowieka) zjednoczo
nej społecznie działalności ludzkiej. Twórcza strona człowieka jako istoty 
społecznej przejawiać się musi w „materialnym czynie”, „we wdrażaniu 
duoha w m aterię”55, w produkcyjnej aktywności społeczeństwa. Ta pro
dukcyjna działalność56, podporządkowanie przyrody społeczeństwu, doko
nuje się jedynie poprzez historyczne formy uspołecznienia, jest tożsama 
z postępem tych form, z doskonaleniem się i zacieśnianiem więzi społecznej 
między ludźmi, solidarności społecznej, „jedności między ludźmi”. Dopiero 
wraz z pojawieniem się „człowieka społecznego”, „życia zbiorowego” moż
liwa jest taka aktywność57. Toteż „bogactwo powszechne, wyswobodzenie 
od materii są w stosunku jedności między ludźmi i zawsze razem, i nieroz
łącznie postępować muszą”58. „Jedność między ludźmi” oparta jest z jednej 
strony, na ponadindywidualnym interesie społeczeństwa w całości, z dru
giej zaś — na indywidualnym interesie każdej jednostki, jest realizacją toż
samości tych interesów. Pozostawmy znów na uboczu trudności i sprzecz
ności doktryny związane z problemem wzajemnego stosunku jednostki 
i społeczeństwa, który tym razem wrócił nam od strony stosunku interesu

nowaniem ducha nad materią: stąd r o z w ó j  m a t e r i a l n y  s p o ł e c z e ń s t w a  
jest kształceniem, postępem ludzkiego ducha nad materią w  walce, której celem i na
stępstwem jest wyswobodzenie ludzkiego ducha spod przemocy materii”.

Por. również Filozoficzne po jm ow anie  ekonomii po li tycznej,  jw.: „Postęp ducha 
wyswobadza człowieka z niewoli materii, której podlega, o ile jej nie zwalczy, rodzi 
postęp, czyli wzrost i wydoskonalenie ciała społecznego... Tam dopiero się zaczyna 
zupełna używalność umysłu, gdzie się kończy fizyczna potrzeba”.

55 Por. np. Filozofia ekonomii,  jw., rozdz. I, § 4: „Każdy więc czyn, wyrażenie 
ludzkiego bytu, musi być wrażony w  materię, a zatem mieć w  sobie s,tosunek koniecz
ny ducha (a raczej bytu) z materią — i tak dopiero -staje się rzeczywistością jako czyn. 
Cóż więc materia tu znaczy? — oto jest środkiem koniecznym, -aby czyn stał się ujętym  
ludzkiemu pojmowaniu”. W latach 50-tych cały ten wątek walki -o „wyzwolenie od 
materii” nabierze zupełnie innego charakteru. Zniknie horyzont ekonomiczny, a ter
minologia przeniesiona zostanie na następujący schemat historiozoficzny: Moskwa re
prezentuje „materialną zmysłowość”, która winna -być podporządkowana „pierwiastko
wi duchowemu” (por. Rosja i Europa. Polska, jw., § 81—$2).

56 „Materialny rozwój społeczeństwa zawiera w  sobie wyobrażenie postępu pro
dukcji w  najobszerniejszym znaczeniu, czyli wyswobodzenie całego społeczeństwa 
z więzów materii i zupełne jej przezwyciężenie” ‘(Filozoficznie po jm ow anie  ekonomii  
poli tycznej,  jw.).

57 „Zjednoczenie łudzi porozdzielanych stanowi pierwszy zawiązek społeczny, po
czątek społeczeństwa, a zatem człowieka społecznego i powszechnego postępu ludz
kości. Tu występuje twórczość i zaczyna się zwycięstwo ludzkiego ducha nad ma
terią (Filozofia ekonomii materialnej,  jw., rozdz. II).

58 Tamże.
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indywidualnego i powszechnego — by wrócić do głównej naszej proble
matyki.

Socjologiczno-ekonomiczne analizy niezmiernie wzbogacają metodolo
giczną problematykę historyzmu Kamieńskiego. Ogólne założenia, które 
omawialiśmy poprzednio, konkretyzują się i napełniają nową treścią w to
ku ich stosowania. Nie chcielibyśmy analizować całej doktryny pod tym  ką
tem widzenia, wskażmy jedynie, o ile u Kamieńskiego historyczna i .socjo
logiczna metoda badania stanowi punkt wyjścia dla interesujących ujęć 
teoretycznych, pomysłów badawczych, o ile czyni bardziej wielostronnym 
pojmowanie samego procesu społecznego.

Przede wszystkim owa idea „jedności między ludźmi”, realizuje się 
w dwóch różnorodnych formach — nazwijmy je formą ekstensywną i inten- 
sywą. Chodzi tu  o odróżnienie dwóch stron procesu społecznego. Miarą 
jednej z nich będzie tworzenie się nowych form uspołecznienia, obejmują
cych coraz większą ilość ludzi, powstawanie „cząstkowych społeczności”. 
Postęp polega tu na tym, że jednostkę łączą więzy społeczne ze „społecz
nością” coraz większą — od „familii, do gminy, do narodu, a dążącej do 
powszechnej ¿narodów jedności”39. Jesit to jednak tylko „postęp zewnętrz
ny” — decydująca natomiast dla rozwoju historycznego jest „wewnętrzna 
jedność”], „układ społeczeństw wewnętrzny”. Zaznlaczmy wlażnyj dla am 
bicji metodologicznych Kamieńskiego postulat wielostronnego badania 
dynamiki rozwoju różnych typów więzi społecznych. Dla zrozumienia da
nej epoki hisitorycznej należy zawsze uchwycić oba te aspekty „jedności” 
łącznie jako historyczny moment, etap realizacji ogólnego prawa postę
p u 60. Obydwa zresztą te aspekty, punkty widzenia, prowadzą do centralne
go dla rozumienia struktury społeczeństwa pojęcia — własności. Własność 
bowiem jest wyrazem stopnia „jedności między ludźmi”, i w tym sensie 
historyczny etap organizacji własności jest miarą całokształtu procesu po
stępu społecznego, który przejawia się w obu tych „stronach jedności”61:

Kategoria własności, obok pojęcia pracy, czy też w ścisłym związku 
z nim, jest niewątpliwie kategorią centralną dla całej filozofii społecznej 
Kamieńskiego. Nie podejmujemy tu szczegółowej jej charakterystyki,

59 Filozofia ekonomii materialnej,  jw., rozdz. II.
60 „Ażeby objąć myślą i zrozumieć dany m o n ie  n t, to jest dane społeczeństwo 

wśród ludzkości, przez pojęcie jedności między 'ludźmi — potrzeba jedność między 
ludźmi pojmować w jej dwoistym wyrażeniu (względnie pojedynczego wśród ludzko
ści społeczeństwa), to jest: obrębu i zewnętrznego kształtu 'społeczeństwa, wyrażającego 
zawsze stopień powszechnej jedności całego rodu ludzkiego, czyli względnie społe
czeństwa danego, zewnętrznej jego jedności i  .stosunków wśród niego samych po
między ludźmi istniejących, czyli wewnętrznej jego jedności” (Filozofia ekonomii m a 
terialnej,  jw.).

61 Por. Filozofia ekonomii, rozdz. III, § 2.
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przekracza to zakres naszej tematyki. Ograniczamy się jedynie do pewnych 
zewnętrznych niejako charakterystyk, wskazując na te jedynie powiąza
nia z innymi pojęciami systemu, które są ważne z interesującego nas punk
tu  widzenia. Jest więc własność (w sensie węższym tego słowa — nie jako 
ogół dóbr przyswajanych przez ludzkość jako całość, a w sensie historycz
nie ukształtowanej formy własności indywidualnej — Kamieński odróż
nia te dwa pojęcia) tą formą organizacji stosunków między ludźmi, która de
cyduje o twórczości, o produkcji zbiorowej, która niejako organizuje zbio
rową działalność ludzką w walce z przyrodą. Własność jest zatem środ
kiem i społeczną formą „usamowolmienia się od m aterii”, panowania nad 
nią. Zapewniając zaspokojenie potrzeb materialnych człowieka jest ona 
również wykładnikiem postępu w kształtowaniu się specyficznie społecz
nych stosunków o tyle, o ile pozwala działalności twórczej, „duchowej”, 
uniezależniać się od „strony m aterialnej” . Własność jest więc stosunkiem 
c z ł o w i e k a  d o  c z ł o w i e k a  nie stosunkiem c z ł o w i e k a  d o  
r z e c z y .  Co więcej — stosunek człowieka do rzeczy, materii, realizować 
się może jedynie przez stosunki własnościowe jako społeczną formę orga
nizacji twórczej działalności, produkcji społecznej62. Tak w przybliżeniu 
pojmowana własność jest formą realizacji jedności między ludźmi; j e d- 
n o ś ć ludzi w procesie produkcji znajduje wyraz w p o d z i a l e  dóbr, 
bogactwa powszechnego, podziale, który jest określony przez stosunki 
własnościowe. W tym  sensie własność jako forma naczelna więzi społecz
nej istniejącej w procesie produkcyjnym między ludźmi jest nieodłączna 
od samego życia społecznego, jest wieczna — zmienne są zaś historyczne 
postaci tej własności. W tym  sensie — przynajmniej teoretycznie — rów
nież własność wspólna, gminna, nie jest w procesie historycznym wyklu

62 Zasygnalizujmy znów (pewne pokrewieństwa ideowe, nie wnikając w  tej chwili 
w ich bliższą analizą. Z jednej więc strony powiązania z ta'k charakterystycznym dla 
doktryny saintsimonistycznej ujęciem własności jako centralnej kategorii ekonomicz
nej, ujęciem stosunków własnościowych z punktu widzenia asocjacji jako naczelnej 
formy więzi społecznej (por. Exposition de la doctrine, jw., wykład »6 i 7; por. również 
przedmowę Bougie i Halevy do wyd. z 1924 r. s. 32 i nast.). Z drugiej strony, nasuwają 
się skojarzenia z pewnym i stronami heglowskiego ujęcia własności, w  szczególności 
z ujęciem własności jako przezwyciężenia, zniesienia „materialnej rzeczy” i punktu 
wyjściowego emancypacji życia duchowo-społecznego u indywiduum (por. Filozofia 
p ra w a  wyd. Glooknera, § 56—i58). Zbliżone, pod pewnymi względami do Kamieńskiego, 
ujęcie znajdziemy w  O własności Worcella, choć zarówno wnioski odnośnie organizacji 
własności, jak i szereg problemów dotyczących stosunku jednostki i społeczeństwa uj
muje Worcell zgoła odmiennie. Nie ma zresztą danych, które by pozwalały przypusz
czać, że Kamieński znał tekst Worcella pochodzący z 1836 r. w okresie pisania Filo
zofii ekonomii.  Prawdopodobnie w  obu wypadkach mamy do czynienia ze śladami 
lektur saintsimonistycznych. Por. Lud Polski. W yb ór  dokum entów ,  wyd. H. Temkino- 
wa, Warszawa 1957, s. 135 i nast.
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czona. Jednak praktycznie Kamieński przyjmuje jako trwałą i niezmienną 
własność prywatną, a jego ideałem społecznym jest specyficznie rozumia
ne społeczeństwo drobnych posiadaczy63.

W centrum uwagi w rozważaniach o własności znajduje się — i to nas 
najbardziej obecnie interesuje — historyczna zmienność form własności. 
Każda epoka posiada własną, historyczną formę własności; własność jest 
niejako węzłem organizującym całokształt stosunków społecznych danej 
epoki, zarówno indywidualne interesy i dążenia ludzi, jak i działania z!bio- 
rowe. Dynamiczne, historyczne rozumienie własności wiąże w całość róż
norodne zjawiska epoki, pozwala każdą epokę ująć jako etap, „moment” 
realizowania się jedności między ludźmi, zacieśniania więzi społecznej 
i emancypacji społeczeństwa od zależności od przyrody64.

Szczególnie ciekawe metodologicznie jest u Kamieńskiego dążenie do 
zrozumienia, z jednej strony, jednolitości procesu historycznego, z dru
giej zaś, do uchwycenia całej jego różnorodności. Kamieński, podkreślając 
centralną rolę przemian własnościowych starannie śledzi mechanizmy łą
czące stosunki własnościowe z innymi sferami życia społecznego w ich 
historycznym stawaniu się. Prześledźmy to na paru przykładach. Poja
wia się więc problematyka zmienności potrzeb, których zaspokojeniu słu
ży praca społeczna. Charakterystyczne dla Kamieńskiego jest ujęcie po
trzeb nie jako indywidualnych, lecz jako społecznych: fakt, iż praca jed
nostki jest cząstką kolektywnej, społecznej działalności oznacza, że służy 
ona nie zaspokojeniu potrzeb jednostek lecz potrzeb społeczeństwa jako 
całości. Potrzeby są tu zatem ujęte nie fizjologicznie i biologicznie — ale 
społecznie, i jako takie są historycznie zmienne, podlegają historycznym

63 Ściślej mówiąc, własność indywidualna, własność jako forma podziału „bo
gactwa powszechnego” jest dla KamieńśMego związana z samym istnieniem indy
widuum, celem zaś społeczeństwa jest nie „pochłonięcie”, a, „wykształcenie” 
indywidualności. Raz jeszcze rzutuje tu problem stosunku jednostki i społeczeństwa, 
interesu indywidualnego i społecznego. „Własność jest następstwem koniecznym  
samoistnego, indywidualnego bytu człowieka i chyba tylko z nim razem ustąpić 
i zginąć może, to jest tylko w takim wypadku, Jeśliby jedność społeczna tak dalece 
wszystko pochłonęła, iżby wśród niej wszelka indywidualność znikła. Przypuszczenie 
zaś to jest zupełnie niepodobnym, bo wszelki postęp społeczny zawsze ku jej w y
kształceniu dąży, nigdy zaś ku jej zniweczeniu”. Filozofia ekonomii,  rozdz. III, § 4. 
Musimy tu pozostawić na uboczu problem pewnej ewolucji poglądów Kamieńskiego 
w tej sprawie, który daje się .zauważyć w samej Filozofii ekonomii materialnej.

64 „Więc to prawo, ,które stanowi własność, na mocy którego powszechne bo
gactwo się rozdziela, poznać w jego uprzedmiotowionej formie w  danym czasie jest 
to ująć istotę wewnętrznego społecznego układu owego czasu; jest to rzeczywiste, naj
treściwsze wyrażenie wyrabiającej się wewnątrz społeczeństwa jedności pomiędzy 
ludźmi, za pomocą której dochodzimy do ocenienia wszelkich zjawisk rozwoju” Filo
zofia ekonomii materialnej,  jw., rozdz. III, § 1.
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przeobrażeniom. Pojawia się naw et u Kamieńskiego niezmiernie inte
resujący, odkrywczy postulat badania historii kształtowania się społecz
nych potrzeb człowieka, wzajemnego stosunku różnorodnych typów po
trzeb. Historyczne przemiany potrzeb — rzuca myśl Kamieński — leżą 
właściwie u  podstaw całokształtu przeobrażeń społecznych. Do historycz
nie zmiennych potrzeb relatywizuje Kamieński i to, co nazwał „boga
ctwem” — praca społeczna, w zależności od zmiennych potrzeb skiero
wuje się na wciąż nowe obiekty, a wobec tego, że praca jedynie bogactwo 
tworzy, to, co wczoraj było „bogactwem”, już w następnym momencie 
historycznym może nim nie być65.

Charakterystyczne przy tym, że w ujmowaniu roli społecznej potrzeb 
Kamieński stoi na gruncie klasycznej ekonomii oraz związanych z tą szko
łą ekonomiczną pewnych prepozytywistycznych tendencji w tzw. indu- 
strialistycznych prądach francuskiej filozofii społecznej pierwszych dzie
sięcioleci XIX w. Wzrost potrzeb pełni w społeczeństwie funkcję pozy
tywną, nowe potrzeby stymulują działalność ludzką i służą zacieśnieniu 
więzi między ludźmi poprzez wzajemne zaspokajanie ich na gruncie ros
nącego podziału pracy66. Znamienny już dla Rousseau, a podjęty później 
v/ ekonomii politycznej przez Sismondiego wątek o istnieniu pewnych 
przynajmniej potrzebach ,sztucznych”, które dzielą, a nie łączą ludzi, stają 
się w stosunku do nich wrogą, zewnętrzną, choć przez nich samych wytwo
rzoną siłą, wątek — jak się wydaje — niezmiernie charakterystyczny dla 
krytyki indywidualistyczno-atomistycznego pojmowania społeczeństwa 
nie znajduje u Kamieńskiego echa67.

Analogiczny jest tok historycznej analizy zmienności podziału pracy 
i wydajności pracy. Rozpatrując pracę nie tylko (a często nawet nie tyle) 
od strony ekonomicznej, wartościowotwórezej, ile od strony socjologicz

65 „Postęp ludzkich wymagalności i potrzeb wywołuje coraz nowe odpowiednie 
im rodzaje pracy i 'bogactwa. O ile panuje dostatek i usamowolnienie bogactwa od 
materii zwykle w  liczbie tych nowo przybywających potrzeb przemagają duchowe nad 
materialnymi. Obszerniejsze badanie p o s t ę p u  l u d z k i c h  w y m a g a l n o ś c i  
i p o t i z e b  jest żywotną i zajmującą stroną nauk społecznych, ale rzeczą obszerniej
szego zakresu niźli to, co pod ekonomią materialną zawartą być może. Nie tylko bo
wiem przekształcenie pracy i bogactwa za nim idzie, ale wszelkie możebne przekształ
cenie społeczeństwa”. Filozofia ekonomii,  rozdz. VII, § 7,

60 Por. np. A. Smith, Bogactwo narodów,  t. 1, rozdz. I, PWN, Warszawa 1954. Por. 
J. B. Say, Cours complet de l’économie poli tique pratique, Bruxelles 1836, s. 238. Por. 
również H. Gouhier, La jeunesse d ’Aug. Comte et la formation du positiv isme,  t. III, 
Paris 1941, s. 149—199. Por. również artykuł De l’Organisation sociale w Censeur  
Européen  wydawanym przez Ch. Comte’a i D>unoyera, t. II. Paris 1817.

87 Por. J. J. Rousseau, Rozpra wa o nierówności {T rzy  rozp ra w y  z f ilozof ii społecz
nej,  PWN, li956, s. l!92—193, s. 1202—1203); por. również R. Derathé, J. J . Rousseau et la 
science politique de son tem ps,  Paris 1950, s. 145—7; por. również Sismondi Nowe  
zasady ekonomii po li tycznej,  ks. I, rozdz. III (PWN, 1955), s. 77—83.
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nej, jako czynnik i formę społecznego działania, Kamieński uzależnia po
dział pracy i z nim związaną wydajność pracy od zmienności całokształtu 
stosunków społecznych między ludźmi. Pozostawiając na uboczu wzajem
ny stosunek różnych kategorii ekonomicznych u Kamieńskiego, podkreśl
my interesujący nas wątek. Ze społecznego charakteru pracy, z faktu, 
iż służy ona zaspokajaniu całościowych potrzeb społeczeństwa wynika ko
nieczność podziału pracy — jest on nieodłączny od społeczeństwa. Praca 
bowiem — podkreślmy to — występuje w całej koncepcji jako abstrak
cyjny, niezmienny w swej podstawowej treści proces nieustannej afirma- 
cji ludzkości w toku jej walki z przyrodą, walki, w której coraz pełniej 
ujawnia się „duchowy”, społeczny charakter człowieka.

Natomiast formy podziału pracy są znów historyczne, zmienne — każ
da epoka posiada charakterystyczny dla niej i związany z całokształtem 
właściwych jej stosunków społecznych typ podziału pracy. Różnorodne 
„prace specjalne”, rodzaje pracy są produktem historycznym; powstają 
one, z jednej strony, w rezultacie zmiany historycznej potrzeb, z drugiej 
zaś — w zależności od zmian w stosunkach własnościowych. Wzrost „jed
ności między ludźmi”, postęp całokształtu stosunków społecznych jest za
tem zarazem postępem w zakresie podziału pracy i jej specjalizacji68. 
W powyższych przykładach proces historyczny traci, jeśli można tak po
wiedzieć, swoją abstrakcyjną jednolitość wyznaczoną bądź przez pozahisto- 
ryczne zasady realizujące się w historii, bądź też przez cel, do którego hi
storia zmierza. Dla wyjaśnienia jednak innych stron zmienności życia 
ekonomicznego wypadnie autorowi Filozofii ekonomii sięgać do takich po- 
zahistorycznych założeń. Znamienne jest pod tym  względem występujące 
u Kamieńskiego rozumienie rozwoju ekonomicznego społeczeństwa jako 
realizacji „prawa do pracy”.

Znów nie możemy tu  wnikać w treść społeczno-ekonomiczną tego po
jęcia, w którym w sposób szczególnie dobitny występuje charakterystycz
ny dla Kamieńskiego splot krytyki, utopii i afirmacji wobec kapitalistycz
nych stosunków produkcji. Zatrzymajmy się ¡na aspekcie metodologicznym. 
Zapewnienie każdemu członkowi społeczeństwa możliwości pracy jest za
sadą, wynikającą z analizy „bytu ludzkości”, toteż „rozwój m aterialny

68 ,,/Każdy moment ludzkiego ¡społeczeństwa ma pewien naturalny kres rozdziału 
pracy, ¡poza który nie może ona dalej przechodzić i na specjalne prace się rozdzielać. 
Ten kres oznaczony jest naturą stosunków pomiędzy ludźmi i tam się znachodzi, 
gdzie się kończy wzajemna usług wymiana (...). Dlatego widzimy pewne podłoże pracy 
specjalnej niepodobne w  niższych momentach społeczeństwa, a w  następnych ko
nieczne; dlatego im wyższy moment jedności pomiędzy ludźmi ¡doskonalej usiłowania 
ich łączy rozprzestrzeniając zakres wzajemnej usług wymiany, tym praca dokładniej 
rozdzielać się musi na p ¡r a c ę s p e c j a l n ą  i  przez nie wyższy stopień dzielności 
osiągać”, Filozofia ekonomii materialnej, jw., rozdz. VII, § 6.
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społeczeństwa” jest realizacją tej zasady, a zarazem celem rozwoju spo
łecznego. Ale zasada ta nie istnieje poza historycznym procesem. Na każ
dym etapie realizuje się ona w konkretnych instytucjach (w szczególności 
poprzez realizację powszechnego prawa do ziemi, likwidację „wyłącz- 
nictwa”, tzn. monopolu) zapewniających człowiekowi możliwość praco
wania stosownie do swoich sił i zdolności. Każdy moment historyczny, 
każda epoka stwarza nowe możliwości realizowania tego naczelnego (czy 
też jednego z naczelnych) celu społeczeństwa — toteż z punktu widzenia 
realizacji tej zasady musi być oceniana. Nietrudno dostrzec jak krzyżują 
się tu, splatają dwa punkty widzenia; proces historyczny jest, z jednej 
strony, ujmowany konkretnie dla każdej epoki, każda instytucja społecz
na jest odniesiona do całokształtu stosunków społecznych epoki rozumia
nej jak swoista całość; z drugiej zaś strony — proces historyczny jest na 
każdym etapie realizacją pewnej ahistorycznej zasady i z punktu widze
nia tej właśnie, zmiennej tylko w formie a nie w treści, zasady ma być 
rozpatryw any69. Realizacja prawa do pracy stanowi zresztą tylko frag
ment szerszej zasady, czy też wartości realizującej się w procesie histo
rycznym. Historia bowiem maj ogólniej stawiając sprawę, jest realizacją, 
rozwojem wolności człowieka. Różne aspekty wchodzą tu  w rachubę. Po 
pierwsze — wolności w sensie wyżej już wyjaśnianym, wolności jako pod
porządkowania przyrody człowiekowi, uniezależniania się od m aterii po
przez jej opanowywanie. Ale również i w innym sensie — wolności, jako 
coraz pełniejszej możliwości społecznej realizacji w instytucjach społecz
nych twórczej woli człowieka, a więc jako likwidacji „przemocy” w sto
sunkach społecznych. W tym drugim sensie realizacja wolności jest zarazem 
postępem sprawiedliwości w stosunkach między ludźmi — postęp społecz
ny jest bowiem tożsamy z postępem moralnym, oznacza kształtowanie się 
coraz bardziej sprawiedliwych, wyłączających nierówność, stosunków 
między ludźmi. Proces postępu jest równocześnie realizowaniem się „woli 
powszechnej”, powszechnego interesu społeczeństwa jako całości; interes

69 „ P r a w o  d o  p r a c y  j e s t  w i ę c  z a s a d ą ,  k t ó r e j  u r z e c z y 
w i s t n i e n i e  jest zadaniem materialnego bytu społeczeństwa {...). Mówimy 
z a d a n i e m ,  bo systemat filozoficzny stawić może tylko do zupełnej jedności do
prowadzone zasady, które zatem są ogólne, a przez to samo że ogólne nie mogą się 
ograniczać na żadnyoh danych kształtach danego momentu (bo w  takim razie byłyby 
szczegółowymi) ale we wszystkich możebnych wyrażać się mogą o d p o w i e d n i m i  
i m  k s z t a ł t a m i .  Więc z a d a n i e m ,  i to nieustającym, są dane kształty, 
odpowiednie danemu momentowi do urzeczywistnienia prawa do p r a c y  w  n i m  
s a m y m  — w  j e g o  s t o s u n k a c h  (...). Jakie powinny być owe ś r o d k i  
(urzeczywistnienia prawa do pracy) w  d a n y m  m o m e n c i e ,  oto jest zadanie, 
które każdy moment sam tylko może dla siebie rozwiązać, nigdy zaś dla wyższych, 
do których się nie wyniósł. Zadanie to jest dlatego nieustającym, że się z nowymi 
momentami rozwija i odnawia ̂ .Filozofia ekonomii,  jw., rozdz. XV, § 3.

9 A rch iw u m  h is to r ii f ilozofii i m yśli spoi.
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nej, jako czynnik i formę społecznego działania, Kamieński uzależnia po
dział pracy i z nim związaną wydajność pracy od zmienności całokształtu 
stosunków społecznych między ludźmi. Pozostawiając na uboczu wzajem
ny stosunek różnych kategorii ekonomicznych u Kamieńskiego, podkreśl
my interesujący nas wątek. Ze społecznego charakteru pracy, z faktu, 
iż służy ona zaspokajaniu całościowych potrzeb społeczeństwa wynika ko
nieczność podziału pracy — jest on nieodłączny od społeczeństwa. Praca 
bowiem — podkreślmy to — występuje w całej koncepcji jako abstrak- 
cyjny, niezmienny w swej podstawowej treści proces nieustannej afirma- 
cji ludzkości w toku jej walki z przyrodą, walki, w której coraz pełniej 
ujawnia się „duchowy”, społeczny charakter człowieka.

Natomiast formy podziału pracy są znów historyczne, zmienne—  każ
da epoka posiada charakterystyczny dla niej i związany z całokształtem 
właściwych jej stosunków społecznych typ podziału pracy. Różnorodne 
„prace specjalne”, rodzaje pracy są produktem historycznym; powstają 
one, z jednej strony, w rezultacie zmiany historycznej potrzeb, z drugiej 
zaś — w zależności od zmian w stosunkach własnościowych. Wzrost „jed
ności między ludźmi”, postęp całokształtu stosunków społecznych jest za
tem zarazem postępem w zakresie podziału pracy i jej specjalizacji68. 
W powyższych przykładach proces historyczny traci, jeśli można tak po
wiedzieć, swoją abstrakcyjną jednolitość wyznaczoną bądź przez pozahisto- 
rycżne zasady realizujące się w historii, bądź też przez cel, do którego hi
storia zmierza. Dla wyjaśnienia jednak innych stron zmienności życia 
ekonomicznego wypadnie autorowi Filozofii ekonomii sięgać do takich po- 
zahistorycznych założeń. Znamienne jest pod tym  względem występujące 
u Kamieńskiego rozumienie rozwoju ekonomicznego społeczeństwa jako 
realizacji „prawa do pracy”.

Znów nie możemy tu  wnikać w treść społeczno-ekonomiczną tego po
jęcia, w którym w sposób szczególnie dobitny występuje charakterystycz
ny dla Kamieńskiego splot krytyki, utopii i afirmacji wobec kapitalistycz
nych stosunków produkcji. Zatrzymajmy się na aspekcie metodologicznym. 
Zapewnienie każdemu członkowi społeczeństwa możliwości pracy jest za
sadą, wynikającą z analizy „bytu ludzkości”, toteż „rozwój m aterialny

68 ,<Każdy moment ludzkiego społeczeństwa ma pewien naturalny kres rozdziału 
pracy, poza który nie może ona dalej przechodzić i na specjalne prace się rozdzielać. 
Ten kres oznaczony jest naturą stosunków pomiędzy ludźmi i tam się znachodzi, 
gdzie się kończy wzajemna usług wymiana (...). Dlatego widzimy pewne podłoże pracy 
specjalnej niepodobne w niższych momentach społeczeństwa, a w  następnych ko
nieczne; dlatego im wyższy moment jedności pomiędzy ludźmi doskonalej usiłowania 
ich łączy rozprzestrzeniając zakres wzajemnej usług wymiany, tym praca dokładniej 
rozdzielać się musi na p r a c ą  s p e c j a l n ą  i przez nie wyższy stopień dzielności 
osiągać”, Filozofia ekonomii materialnej,  jw., rozdz. VII, § 6.
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społeczeństwa” jest realizacją tej zasady, a zarazem celem rozwoju spo
łecznego. Ale zasada ta nie istnieje poza historycznym procesem. Na każ
dym etapie realizuje się ona w konkretnych instytucjach (w szczególności 
poprzez realizację powszechnego prawa do ziemi, likwidację „wyłącz- 
nictwa”, tzn. monopolu) zapewniających człowiekowi możliwość praco
wania stosownie do swoich sił i zdolności. Każdy moment historyczny, 
każda epoka stwarza nowe możliwości realizowania tego naczelnego (czy 
też jednego z naczelnych) celu społeczeństwa — toteż z punktu widzenia 
realizacji tej zasady musi być oceniana. Nietrudno dostrzec jak krzyżują 
się tu, splatają dwa punkty widzenia; proces historyczny jest, z jednej 
strony, ujmowany konkretnie dla każdej epoki, każda instytucja społecz
na jest odniesiona do całokształtu stosunków społecznych epoki rozumia
nej jak swoista całość; z drugiej zaś strony — proces historyczny jest na 
każdym etapie realizacją pewnej ahistorycznej zasady i z punktu widze
nia tej właśnie, zmiennej tylko w formie a nie w treści, zasady m a być 
rozpatrywany69. Realizacja prawa do pracy stanowi zresztą tylko frag
ment szerszej zasady, -czy też wartości realizującej się w procesie histo
rycznym. Historia bowiem najogólniej stawiając sprawę, jest realizacją, 
rozwojem wolności człowieka. Różne aspekty wchodzą tu w rachubę. Po 
pierwsze — wolności w sensie wyżej już wyjaśnianym, wolności jako pod
porządkowania przyrody człowiekowi, uniezależniania się od materii po
przez jej opanowywanie. Ale również i w innym sensie — wolności, jako 
coraz pełniejszej możliwości społecznej realizacji w instytucjach społecz
nych twórczej woli człowieka, a więc jako likwidacji „przemocy” w sto
sunkach społecznych. W tym drugim sensie realizacja wolności jest zarazem 
postępem sprawiedliwości w stosunkach między ludźmi — postęp społecz
ny jest bowiem tożsamy z postępem moralnym, oznacza kształtowanie się 
coraz bardziej sprawiedliwych, wyłączających nierówność, stosunków 
między ludźmi. Proces postępu jest równocześnie realizowaniem się „woli 
powszechnej”, powszechnego interesu społeczeństwa jako całości; interes

69 „ P r a w o  d o  p r a c y  j e s t  w i ę c  z a s a d ą ,  k t ó r e j  u r z e c z y 
w i s t n i e n i e  jest zadaniem materialnego bytu społeczeństwa {...). Mówimy 
z a d a n i e m ,  bo systemat filozoficzny stawić może tylko do zupełnej jedności do
prowadzone zasady, które zatem są ogólne, a przez to -samo że ogólne nie mogą się 
ograniczać na żadnych danych kształtach danego momentu (bo w  takim razie byłyby 
szczegółowymi) ale we wszystkich możebnych wyrażać się mogą o d p o w i e d n i m i  
i in k s z t a ł t a m i .  Więc z a d a n i e m ,  i to nieustającym, są dane kształty, 
odpowiednie danemu momentowi do urzeczywistnienia prawa do p r a c y  w  n i m  
s a m y m  — w j e g o  s t o s u n k a c h  (...). Jakie powinny być owe ś r o d k i  
(urzeczywistnienia prawa do pracy) w  d a n y m  m o m e n c i e ,  oto jest zadanie, 
które każdy moment sam tyliko może dla siebie rozwiązać, nigdy zaś dla wyższych, 
do których się nie wyniósł. Zadanie to jest dlatego nieustającym, że się z nowymi 
momentami rozwija i odnawia^.Filozo/ia ekonomii,  jw., rozdz. XV, § 3.

9 A rch iw u m  h is to rii filozofii i m yśli społ.
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zaś powszechny, stwierdza się, jest identyczny z „dobrze zrozumianym” 
interesem indywidualnym. W rozwoju świadomości społecznej postęp ozna
cza zatem coraz pełniejsze zrozumienie zgodności interesu powszechnego 
i indywidualnego, niezbędne dla realizacji każdorazowego etapu rozwoju 
historycznego.

Zwrócić tu  należy uwagę na pewien niezmiernie istotny problem. Sto
sunek „interesu indywidualnego” do „interesu powszechnego” jest innym 
wyrazem trudności, z którą spotkaliśmy się już przedtem w postaci nastę
pującej: jak przejść od ponadindywidualnie rozumianego podmiotu pro
cesu historycznego do konkretnych działań społecznych jednostek, ich in
dywidualnych motywów postępowania i celów stawianych przed sobą 
w działaniu. Dla rozwiązania tych trudności Kamieński musi w wielu wy
padkach operować dwiema różnymi koncepcjami społeczeństwa. Raz jest 
to pojęcie całościowe związane z uznaniem ponadindywidualnego charak
teru więzi społecznej i procesu historycznego — ale wówczas, jak już wi
dzieliśmy, jednostka znika właściwie z perspektywy poznawczej, jest 
ujmowana jedynie jako emanacja ponadindywidualnych praw, zasad itd. 
W innych wypadkach punktem wyjścia w wyjaśnieniu charakteru społe
czeństwa i procesu historycznego jest jednostka i jej interes indywidualny. 
To ostatnie pojęcie odgrywa rolę niemało ważną — zgodnie bowiem z du
chem ekonomii klasycznej Kamieński — przyjmuje, że „indywidualność 
w naszej nauce wyraża się przez interes pojedynczy”70. Wówczas jednak, 
gdy punktem wyjścia staje się jednostka, ginie całościowe ujęcie społe
czeństwa; społeczeństwo zostaje zredukowane do sumy jednostek, otrzy
mujemy atomistyczno-utylitarystyczny schemat struktury społecznej. Co 
więcej — w płaszczyźnie historiozoficznej mowa jest o stosunku „ludzkości 
w ogóle” do „jednostki w ogóle”. Jeśli jednak przyjrzymy się treściom eko
nomicznym, które w pojęciach „jednostka”, „indywidualność” są zawarte, 
to okaże się, że za ponadhistoryczne cechy „jednostki w ogóle” uznane tu 
zostały historycznie określone formy uspołecznienia. „Indywidualność... 
wyraża się przez interes pojedynczy”, ale w systemie filozoficznym Ka
mieńskiego „interes pojedynczy” działać może tylko w ramach wymiany 
towarowej, uwikłany jest w społeczny podział pracy typu kapitalistycz
nego itd. Nie wnikając w analizę treści społecznych i poznawczych zawar
tych w podstawowych pojęciach systemu, chcielibyśmy jedynie zasygna
lizować tezę, której w pełni nie możemy tu  udowodnić: wiele trudności 
metodologicznych — związanych ze splataniem się różnych perspektyw 
poznawczych Kamieńskiego wobec procesu rozwoju społecznego — jest 
refleksem operowania w całym systemie dwiema różnymi koncepcjami

70 Filozofia ekonomii, jw., rozdz. III, § 4.
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społeczeństwa, przy czym określone, kapitalistyczne formy uspołecznienia 
Kamieński traktuje jako cechy nierozłącznie związane z jednostką, indy
widuum jako takim. Te same w zasadzie trudności leżą u podstaw splata
nia się u Kamieńskiego różnych postaw metodologicznych w ujęciu dyna
miki procesu historycznego. W dotychczasowych rozważaniach wystąpił 
przecież splot różnych stanowisk metodologicznych — koncepcji postępu, 
odwołującej się do pozahistorycznych celów i zasad „bytu ludzkiego” oraz 
historystycznej metody interpretującej zmienność danego zjawiska spo
łecznego przez odniesienie go do czynników w samym procesie historycz
nym zawartych. Obydwie te koncepcje splatają się, a ich pogodzeniu służy 
odwołanie się do metafizyki „zasad i celów bytu ludzkiego”, realizujących 
się w historii, nadających sens moralno-filozoficzny i wewnętrzną spójność 
procesowi historycznemu.

Analogiczne trudności występują w związku z innym problemem nie
zmiernie ważnym dla zrozumienia dynamiki postępu w doktrynie Kamień
skiego. Mamy tu na myśli zagadnienie harmonijności i nierównomierności 
postępu. Sprawa to tym ważniejsza, że pozwoli mam uchwycić zagadnienia 
dotychczas w naszych rozważniach pominięte: po pierwsze — rolę świado
mości społecznej, w szczególności nauki w  procesie postępu, po drugie 
zaś — problem miejsca i roli teraźniejszości, zastanej rzeczywistości spo
łecznej w dynamice postępu oraz możliwości i granice świadomego oddzia
ływania na dynamikę i prawidłowości postępu. Ten ostatni aspekt wydaje 
się niezmiernie ważny dla analizy każdej doktryny historystycznej, 
zwłaszcza zaś dla doktryn połowy XIX w. W połowie XIX w. problemy te 
są bowiem metodologicznym refleksem skomplikowanego procesu włą
czania do perspektyw poznawczych różnych ideologii zawiłego splotu 
sprzeczności, które występowały w nowych, kapitalistycznych mechaniz
mach społecznych.

Włączanie nowej epoki i jej sprzeczności do perspektywy poznawczej 
różnych ideologii, dokonywało się, m. i<n. przez historiozoficzne rozważania
0 miejscu teraźniejszości, to znaczy miejscu danej, zastanej rzeczywistości 
w procesie historycznym, poprzez historiozoficzne rozważania o ciągłości
1 nieciągłości procesu historycznego, o możliwości przewidywania historycz
nego, a zatem wykraczania poza teraźniejszość itd.

Kamieński akcentuje ciągłość procesu historycznego, wewnętrzne wię
zy istniejące między różnorodnymi sferami, instytucjami społecznymi. 
Związane to jest nierozłącznie z rozumieniem przezeń społeczeństwa jako 
całości ponadindywidualnej. Metafizyczno-spekulatywny wyraz znalazło 
to rozumienie sprawy w sprowadzeniu całej różnorodności zjawisk spo
łecznych do przejawów działania prawa postępu, jako wyrazu „powszech
nej jedności ludzkiego bytu”. „ P o s t ę p  — pisze Kamieński — mieści
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w sobie wyobrażenie nieprzerwanego i konsekwentnego ciągu, w którym 
jedno z drugiego niepochybnie się wywiązuje, a tym samym wywiązuje się 
doskonała jedność wszelkich momentów ludzkiego bytu (absolutu)”71. 
Determinizm społeczny jest tu, tak jak w szeregu syntez historiozoficz
nych XIX w., ujęty jako wyrażający właściwości specyficznie społecznej 
działalności człowieka. Determinizmy społeczne traktuje się jako odmien
ne od determinizmów przyrody, jako determinizmy historyczne, a nie jako 
rozciągnięcie na człowieka prawidłowości przyrody, jak to ma miejsce 
w części doktryn XVIII w., choćby w fizjokratycznym „porządku fizycz- 
no-moralnym”. Niemniej jednak ujęcie procesu historycznego w jego jed
ności i specyficznej dlań dynamice brzemienne jest w ważkie konsekwen
cje, które w różnych kontekstach pojawiają się w szeregu historiozoficz
nych systemów pierwszej połowy XIX w.

A więc uznanie wynikającej z rygorystycznego determinizmu ciągłości 
procesu historycznego pociąga za sobą — używając terminologii heglow
skiej — również uznanie „rozumności” każdego, jeśli nie jednostkowego 
wydarzenia, to  przynajmniej każdego okresu historycznego, w szczegól
ności zaś współczesnej rzeczywistości historycznej.

Jeśli jednak tak, to znika możliwość krytycznego ustosunkowania się 
do rzeczywistości; należy uznać konieczny charakter aktualnej sytuacji. 
Jak wiadomo, w konserwatywnym nurcie historyzmu genealogia histo
ryczna zastanej rzeczywistości utożsamiana jest z reguły z sankcją histo
rii dla miej. Ale „sankcję historii” włączać będą do swej perspektywy po
znawczej wszystkie historiozoficzne doktryny, które operują koncepcją 
ciągłości procesu historycznego przeciwstawiając ją oświeceniowemu, 
wartościująco-dydaktycznemu punktowi widzenia wobec rzeczywistości 
historycznej. Pojawia się wraz z tym tendencja do mistyfikacji samego 
procesu historycznego, jako autonomicznej siły, którą można co najwyżej 
poznać, ale której działanie może być jedynie aprobowane. Problem możli
wości oddziaływania na historię, sfery wolności, pojętej jako sfera wol
ności historycznego działania ludzi, wysuwa się jako jeden z centralnych 
problemów zarówno w aspekcie filozoficzno-moralnym, jak i socjolo
gicznym.

Czy Kamieński jest świadom wszystkich tych trudności związanych 
z jego ujęciem dynamiki postępu? Nigdzie wprawdzie nie zdaje z -nich 
sprawy, niemniej jednak cały jego wysiłek zmierza do ich usunięcia.

Nie jest przypadkiem, że np. w Filozofii ekonomii, w pierwszym roz
dziale o centralnej doniosłości filozoficznej, Kamieński po partiach po
święconych absolutowi, „niechybności” postępu, jego jednr litości itd.,

71 Filozofia ekonomii,  jw., rozdz. I, § 5.
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czyni od razu pewne zastrzeżenia i podejmuje zagadnienie nierównomier- 
ności postępu, roli nauki w postępie, roli jednostki itd. (analogiczny jest 
tok rozumowania w O filozofii historii); w innym miejscu Kamieński 
wręcz zaznacza, że chodzi o to, aby nie dopuścić do takiego pojmowania 
historii i mechanizmów społecznych, w którym by „ludzie do jednego mia
nownika niejako doprowadzeni, przerobieni na duchową mechanikę, odby
wali swój postęp według jednej stałej dla wszystkich i niezmiennej for
mułki” 72.

Przede wszystkim więc zostaje wprowadzona t e z a  o n i e r ó w n o -  
m i e r n o ś c i  p o s t ę p u .  Każda dana forma uspołecznienia, instytucja 
społeczna (np. własność) jest ogniwem w łańcuchu dynamicznej konieczno
ści historycznej w tym  sensie, po pierwsze, że jest przejawem koniecznym 
„bytu ludzkiego” i jego cech oraz, po drugie, dlatego, że jest w czasie po
przedzona przez determinujący ją inny, niższy etap postępu. Nie należy 
jednak utożsamiać rytm u historycznego postępu z jego przebiegiem w cza
sie. Wyżej poczyniliśmy już pewne uwagi w związku z rozumieniem poję
cia „czasu” u Kamieńskiego, chcielibyśmy je tu jedynie zaakcentować. 
Myśl Kamieńskiego nie jest w tym przedmiocie zupełnie klarowna. Zna
mienne przy tym, że wyróżnienie specyficznie społecznego, historycznego 
rozumienia terminów odnoszących się do następstwa czasowego zdarzeń 
(„przyszłość”, „przeszłość”) związane jest u Kamieńskiego z tendencją do 
skrajnej racjonalizacji procesu historycznego. Następstwo kolejnych ogniw 
jest wyznaczone przez racjonalny ze swej istoty proces postępu. Zależność 
zatem przyczynowo-historyczna między etapami postępu jest więc tożsama 
z zależnością logiczną między różnymi etapami realizowania się „idei”,

72 Filozofia ekonomii, jw., rozdz. III, § 6.
Tendencja do absolutyzacji i mistyfikacji praw postępu, ujmowania ich jako sił 

pozaspołecznych nasila .się u Kamieńskiego w  latach 50-tych, a w parze z fatalistycz- 
nym ujmowaniem procesu historycznego idą i wątki prowidencjalistyczne. W latach 
50-tych cały problem postępu przekształca się właściwie w  tradycyjną teodyceę, 
w  wyjaśnianie ¡możliwości istnienia zła w historii. „Absolut” z Filozofii ekonomii  
przekształca się „w potęgę kierowniczą przez stwórcę światu 'ludzkości nadaną”, 
a „konieczne przyczyny" rządzące rozwojem społecznym, przekształcają się w  „osta
teczne d o d a t n i e  przyczyny”. W ten .sposób zlo społeczne zostaje odniesione jedy
nie do subiektywnych, historycznie niezdeterminowanych działań jednostek: jednost
ki jako wolne mogą postępować wbrew „dobroczynnej” prawidłowości historycznej, 
ale nie mogą tego czynić bezkarnie („zło w  historii nigdy nie jest koniecznym, bo nie 
jest logicznym... Na widowni dziejowej zło występuje dlatego, że człóWiek jest wol
nym, a przeto może błądzić...” Złu nie można przypisywać „celu opatrznego i orga
nicznego początku”. Demokracja w  Polszczę, s. 78).

Kamieński jest świadom przy tym, że wprowadzenie kategorii „dobra” i „zła” 
narusza całą jego racjonalistyczno-deterministyczną koncepcję historii, toteż chciałby 
traktować te pojęcia nie jako wartościujące, ale jako wyrażające moralne warunki roz
woju społecznego (por. tamże, s. 81).
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„absolutu”. To, że w danym momencie rozwoju historycznego dana forma 
własności występuje w innej postaci, niż wynikałoby to z „porządku w po
stępie”, nie oznacza, iż nastąpiła modyfikacja samego prawa postępu. Jest 
przecież ono znane a priori, bezwzględnie, a to wszystko co a priori po
znane zostało jako logicznie możliwe jest tym samym konieczne, musi 
wcześniej lub później zrealizować się w przyszłości. Ta doprowadzona do 
skrajności racjonalizacja procesu historycznego umożliwia naukowe prze
widywanie przyszłości, bowiem „czas jest zaporą dla znikomej części czło
wieka”73. Ale jednak wyraźna jest tendencja do wyróżnienia socjologicz
no-historycznego rozumienia czasu. T e r a ź n i e j s z o ś ć  h i s t o r y c z -  
n a jest czymś innym niż t e r a ź n i e j s z o ś ć  w c z a s i e .  W da
nym odcinku czasowym występują równocześnie i p r z e s z ł o ś ć  
i p r z y s z ł o ś ć  historii — term iny te posiadają zatem znaczenie dwo
iste, wyrażają one nie tylko następstwo w czasie, ale następstwo w reali
zacji procesu historycznego. Teraźniejszość w sensie historycznym może 
być rozumiana tylko przez odniesienie do różnych etapów realizacji pra
widłowości historycznej, jest tylko momentem w przebiegu procesu histo
rycznego74.

Jak już wspominaliśmy teoretycznym uzasadnieniem nierównomier- 
ności postępu w czasie jest odwołanie się do samodzielności, autonomii 
indywidualności w procesie historycznym. „Uzasadnienie” — to zbyt 
mocno może powiedziane; Kamieński powołuje się po prostu n a  f a k t  
i s t n i e n i a  indywidualności. Indywidualności muszą się różnić jako
ściowo, tzn. miejscem, które zajmują w postępie jako procesie duchowym,

73 Por. Filozofia ekonomii,  j. w., rozdz. III, § 3.
Równocześnie jednak Kamieński zdaje sobie sprawę z tego, że możliwość prze

widywania procesu historycznego nie jest w  każdej sytuacji taka sama, że jest okre
ślona przez szereg czynników społeczno-historycznych. Pisze więc, że np. przyszłe 
„układy społeczne ... objawiają .się powszechnemu widzeniu, skoro tylko zaczynają 
dolegać teraźniejszości obecne kształty, a przyszłe, pożądane stają jako punfcta ujęt- 
ne” (tamże).

74 „... postęp nie idzie jak czas jednostajnie i razem dla całego rodu ludzkiego. 
Dany moment w  czasie przedstawia nam różne momenta postępu, które się napoty
kają w  teraźniejszości. Stawiają w ięc wobec siebie i mieszają się przeszłość i przy
szłość postępu, nie tak jak przeszłość i przyszłość czasu, które są niewątpliwie roz
dzielone teraźniejszością”, Filozofii ekonomii, rozdz. I, § 6. Por. analogiczne rozwa
żania w O f i tszofii  historii. Por. również ujęcie problemu stosunku teraźnejszości 
i przyszłości u Saint-Simona i saintsimonistów w  Exposition de  la doctrine, jw., 
wyd. z 1924 r., s. 174—5; analogiczne wątlki zostaną również podjęte przez Comte’a 
(por. S ys tèm e  de poli tique positive ,  Paris 1912, s. 99—100). 'U Comte’a jednak pojęcie 
przyczynowości uznane zostaje za metafizyczne i związana z tym jest subiektywizacja 
prawa społecznego (por. R. Mauduit, A uguste  Comte et la science économique, Paris 
1929, s. 144—151).
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przez swe „ s a m o d z i e l n e  ż y c i e  d u c h o w e ”70. Poza indywi
dualnościami nie może zresztą w ogóle istnieć ani prawidłowość ogólna, 
ani interes powszechny — Kamieński wspiera się tu  heglowską argumen
tacją, wskazując, że interes powszechny nie uprzedmiotowiony w jed
nostkach byłby „jako czysty byt — równy czystemu nicestwu”76. Czy rze
czywiście zostaje tu  pogodzone indywidualistyczne i antyindywiduali- 
styczne ujęcie społeczeństwa, czy też nie krzyżują się tu dwa w zasadzie 
różne punkty widzenia pozornie tylko pogodzone? Ale trudności mnożą 
się — Kamieński jest w pełni świadom tego, że „różne momenta postępu” 
występują w realnym  procesie historycznym jako ścieranie się nie jedno
stek lecz grup społecznych. Cała problematyka nieharmonijności postępu 
wprowadzona zostaje m. in., czy też nawet przede wszystkim, dla wyjaś
nienia występującego w historii zjawiska walki między różnymi grupami 
społecznymi. Warto przypomnieć, że bazę teoretyczną P raw d żyw o tn ych  
stanowi teza głosząca, iż szlachta i lud reprezentują w teraźniejszości róż
ną świadomość procesu postępu. Uznanie zaś różnorodności indywiduów 
nie tłumaczy jeszcze występowania grup i klas społecznych jako reprezen
tujących różne etapy postępu. Przejście od filozoficznej problematyki 
uznania autonomii jednostki do pojęcia ponadindywidualnej grupy spo
łecznej jest u Kamieńskiego bardzo niejasne, nieuzasadnione, wyraźnie 
dają o sobie znać trudności przedtem sygnalizowane. Uzyskuje się to przej
ście właściwe przez rozciągnięcie pojęcia indywidualności na pewne zbio
rowości ludzkie; odrębność grupy społecznej, jej „indywidualność” wy
znaczona jest przez to, że jest ona niejako etapem w realizowaniu się pro
cesu postępu. Dokonuje się tu niezmiernie charakterystyczne dla Kamień
skiego przejście od historiozoficznej perspektywy do socjologicznej. Oto 
np. feudalizm, jako skupienie prawa do ziemi w rękach pewnej tylko gru
py ludzi, jest — historiozoficznie traktując sprawę — jedynie etapem roz
woju postępu, historycznym etapem realizowania się idei „jedności między 
ludźmi” itd. Grupa czy też klasa społeczna konstytuuje się jako „zbioro
wa indywidualność” ponieważ „uosobistnia się” w niej dany etap rozwoju

75 „Indywidualność objawia się zawsze i wszędzie przez samodzielne życie du
chowe... Jakiż by był cel indywidualności w  takim przypuszczeniu, w  którym by tylko 
liczbą rozróżniać się mogła? A raczej nie byłoby indywidualności, czyli każdego czło
wieka właściwości, ale jedna tylko i zupełnie ta sama istota wielokrotnie odbita i po
wtarzana jakoby wielokrotnym zwierciadłem, mnogość bez celu; powtarzanie zupeł
nie zbyteczne człowieka stwórcy, który w  każdym swoim indywiduum cechę tworze
nia samodzielnego mieć musi, aby stał się cząstką składową powszechnego bytu”. 
Filozofia ekonomii,  jw., rozdz. III, § 6.

76 „Das reine Sein dem reinen Nichts gleich” pisze Kamieński we fragmencie 
z Filozofii ekonomii O własności opublikowanym w „Tygodniku Literackim” w  1843 
(w wydaniu książkowym Filozofii ekonomii  niemieckiego tekstu); por. Hegel Encyclo-  
padie, Leipzig 1949, wyd. J. Hoffmeistera, § 86—87.
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idei. W płaszczyźnie socjologicznej mówi się natomiast, że dany etap po
stępu „staje się zbiorową myślą pewnej cząstki ludzkości”, gdy np. szlach
ta tworzy klasę w imię obrony swego prawa do ziemi. Tak ukonstytuowa
na grupa społeczna również stanowi „indywidualność” w procesie histo
rycznym. W ramach dialektyki takich historiozoficznych kategorii jak 
jednostka, indywidualność oraz całościowy proces i jego ponadindywidual- 
ne prawidłowości usiłuje Kamieński zinterpretować cały proces hi
storyczny oraz wszystkie realia, które dostrzega w dynamice rzeczywisto
ści społecznej. Stąd dwoista, historiozoficzna i socjologiczna zarazem treść 
tych pojęć77.

Na gruncie tych rozważań można pokusić się o odpowiedź na pytanie, 
jakie są możliwości aktywnego oddziaływania ludzi — jednostek i zbioro
wości — na przebieg procesu historycznego, jaki jest stosunek aktywności 
ludzkiej do ponadindywidualnych determinizmów procesu historycznego. 
Zaznaczmy znów, że w tej postaci Kamieński problemu nie stawia, wydaje 
się jednak, że abstrahując od modernizacji terminologii — pytanie to jest 
implicite  w jego rozważaniach zawarte. Uzyskamy odpowiedzi na to py
tanie analizując pod tym kątem widzenia problemy roli walki społecznej, 
roli nauki i wreszcie — roli negacji w procesie historycznym. Nie chodzi 
nam znów o szczegółową analizę zagadnień lecz o wydobycie ich znaczenia 
dla metodologicznej problematyki.

Tak więc z faktu nierównomierności postępu wynika zjawisko ścierania 
się różnorodnych sił społecznych w teraźniejszości. Postęp może się reali
zować jedynie poprzez „uosobistnienie go w ludziach”; realizacja, rozprze
strzenienie się wyższego momentu postępu, nowej formy uspołecznienia, 
nowej idei itd. dokonać się może jedynie poprzez starcie owych „indywi
dualności zbiorowych” reprezentujących występujące równocześnie 
w rzeczywistości historycznej różne etapy postępu. Stąd też „pochłania
nie” — jak się wyraża Kamieński — przeszłości przez przyszłość.

Ale czy dopuszczenie konieczności walki antagonistycznych grup spo
łecznych nie narusza zwartości koncepcji akcentującej jedność i harmo
nijność procesu społecznego? Chodzi wszak Kamieńskiego o to, aby „ciąg

77 „Występują razem różne momenta postępu, różne momenta rozwoju jednejże 
idei. Każdy zaś taki moment jest wyrażeniem indywidualności ludzkich. Każdy taki 
moment idei staje się zbiorową myślą pewnej cząstki ludzkości (czy to będzie naród, 
stan, stronnictwo lub jakiekolwiek inne zespolenie 'ludzkich dążności; czy przedmio
tem jej będzie układ społeczny, wyznanie religijne lub naukowe badanie itp.). Każdy 
więc taki moment jest wyrażeniem indywidualności pewnej cząstki ludzkości, złą
czonej w jedność zbiorową myślą, a mającej zatem swoją zbiorową indywidualność. 
Tak więc uosobistniają się w ludziach wśród każdej teraźniejszości występujące różne 
momenta postępu i wszystkie objawiają się pod tą postacią”. Filozofia ekono
mii, jw.,
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i jedność” nie zawierały „przeczenia samych siebie”. Eliminowanie negacji 
z procesu historycznego jako warunku zachowania jego jedności jest zna
mienne dla całej koncepcji rozwoju społecznego autora Filozofii ekono
m ii78. Wszak każdy z owych „momentów postępu” jest jedynie przejawia
niem się tej samej idei „zacieśniania się jedności między ludźmi”, każdy 
z nich jest konieczny, a żaden nie może zniknąć, być przezwyciężony 
w historii póki „swego powołania nie wypełni”. Toteż walka grup społecz
nych uznana zostaje za „powierzchowną postać procesu”, jej istnienie 
uznaje się za związane tylko z pewnym etapem ludzkości.

Kamieński wyraźnie nawiązuje w tej sprawie do saintsimonistycznej 
koncepcji epok krytycznych i syntetycznych, organicznych w rozwoju 
ludzkości, choć przejmuje tylko pewne elementy doktryny, inne zaś po
mija. Tak więc nie znajdziemy tu  wyraźnego podziału, rozgraniczenia każ
dej z tych epok. Kamieński nie przejmuje również wątku dezagregacji, 
atomizacji społeczeństwa jako cechy charakteryzującej epoki krytyczne; 
nie znajdziemy również wątku uznającego religię za moralny czynnik spa
jający społeczeństwo organiczne itd. Historiozofia, według Kamieńskiego, 
pozwala proces postępu ująć jako ciągłą i harmonijną zmianę idei. Każda 
epoka jest koniecznym etapem rozwoju, walka jest jedynie powierzchow
nym przejawem procesu z istoty swej harmonijnego. Gdy jednak ludziom 
w realnym życiu społecznym brak historiozoficznego, docierającego do 
istoty procesu spojrzenia, wówczas dochodzi do starcia między grupami 
społecznymi. Walka jest zatem tylko formą zdobywania przez ludzi wiedzy
o procesie historycznym, o jego koniecznościach rozwojowych, uświada
miania sobie przez nich tej konieczności. Tak więc „walka pomiędzy ludź
mi o tyle tylko istnieć musi, o ile nieznana jest w teraźniejszości s y n t e- 
z a różnych m o m e n t ó w  p o s t ę p u ,  o d b y w a j ą c y c h  swój po
stęp. A wówczas celem walki jest zdobycie owej syntezy (...). Nie jest to 
bynajmniej w a l k a  przeszłości z przyszłością, ani różnych momentów 
idei, tylko zdobywanie ich nieznajomej syntezy”79.

Zaznaczmy, w najogólniejszym jedynie zarysie, jak tę konstrukcję hi
storiozoficzną stosuje się do wyjaśnienia procesu przemijania jednej z in
stytucji społecznych. Oto np. problem ucisku feudalnego. Nie można w ar
tościować go jako absolutnie sprawiedliwego lub niesprawiedliwego; jest 
on sprawiedliwy póki stanowi historycznie najpełniejszą formę reali
zacji „jedności między ludźmi”; na tym etapie jest on formą organizacji 
życia społecznego najpełniej wyrażającą „wolę powszechną” (tzn. formą 
najpełniej realizującą jedność interesu indywidualnego i społecznego, 
sprzyjającą maksymalnej wydajności pracy, jej społecznemu podziałowi

78 Por. Filozofia ekonomii, jw .,  rozdz. III, § 4.
79 Filozofia ekonomii,  jw.
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itd.). Póki ucisk feudalny pełni te funkcje społeczne nie jest właściwie 
przymusem; przymus pojawia się w historii dopiero wówczas, gdy prze
mija historyczna potrzeba danej instytucji społecznej, gdy staje się ona 
„przeżyta”. Wówczas może być ona utrzymana jedynie przez przeciwsta
wienie woli powszechnej całego społeczeństwa woli partykularnej danej 
grupy społecznej, tzn. przez „jednostronną dowolność”. Nie jest to przy 
tym „pojedyncza dowolność jednostek, lecz zbiorowego ciała”, wynika
jąca z „przetrzymywania stosunków społecznych ponad ich normalne 
istnienie”. Ale przymus ten, „przetrzymywanie” stosunków feudalnych, 
nie leży w „dobrze zrozumianym interesie” ani uciskających, ani uciska
nych — nie leży on bowiem w interesie społeczeństwa jako całości, a ogól
nospołeczny interes stanowi treść „dobrze zrozumianego” interesu indy
widualnego. Toteż gdy uzyskana zostaje powszechna świadomość jedno
ści interesu jednostkowego i powszechnego — a stać się to może tylko 
dzięki nauce dostarczającej „syntezy postępu” — postęp może się doko
nać „w jedności” bez walki. Przemoc zostaje usunięta z procesu historycz
nego na skutek zrozumienia zgodności własnego interesu danej grupy 
społecznej, „indywidualności zbiorowej” z interesem powszechnym. Nie
trudno dostrzec, jak cała ta koncepcja koresponduje z wyłożonymi 
w Prawdach żyw o tn ych  planami przekształcenia społeczeństwa pol
skiego.

Nie chcemy jednak bynajmniej sprowadzać całej tej koncepcji wyłącz
nie do roli podbudowy Prawd żyw o tn ych  — perspektywy jej są o wiele 
szersze. Warto przy tym wskazać, że w Prawdach żyw o tn ych  interweniuje 
czynnik, którego autor w Filozofii ekonomii nie wprowadza: w Prawdach  
żyw o tn ych  interes powszechny rozumiany jest jako rezultat „historycznej 
misji niewoli”, która umożliwia dokonanie „rewolucji w jedności”, jako 
wynikający ze szczególnej sytuacji Polski czynnik pozaekonomiczny, któ
ry  nadaje solidarność działaniom społecznym. W Filozofii ekonomii pro
blem staje na szerszej platformie. Likwidacja wszelkiego przymusu i swoi
ście przez Kamieńskiego rozumianego „wyzysku człowieka przez czło
wieka” dokonać się może jedynie na mocy działania samych czynników 
ekonomicznych. Dają tu o sobie szczególnie dobitnie znać więzi Kamień
skiego z całą koncepcją metodologiczną klasycznej szkoły ekonomii 
(w szczególności ze Smithem i Sayem) maksymalnie eliminującą inter
wencję państwa ze stosunków ekonomicznych, które pozostawia się ży
wiołowej grze „dobrze zrozumianych” własnych interesów producentów. 
Charakterystyczne jest, że dla przezwyciężenia „okresu walki” czy też, 
mówiąc językiem saintsimonistów, „epoki krytycznej” nie jest dla Ka
mieńskiego konieczna ingerencja państwa, ustawodawstwa itd. jako po
zaekonomicznych instytucji wyrażających interes społeczeństwa. Prze
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zwyciężenie sprzeczności ma się dokonać poprzez doprowadzenie intere
sów jednostki i społeczeństwa do stanu, w którym ich żywiołowe współ
działanie realizuje harmonię społeczną80. Raz jeszcze widzimy jak .ście
rają się dwie różne koncepcje społeczeństwa, dwa różne wątki myślowe, 
które — umownie — nazwać by można indywidualistycznym i antyindy- 
widualistycznym.

Wróćmy jednak do głównego toku naszych rozważań związanych z pro
blemem nierównomierności postępu. Nierównomierność ta wyznacza mo
żliwości oddziaływania jednostki na proces historyczny. Osiągnięcie 
„wyższego etapu postępu”, wysunięcie nowej idei dokonać się może tyl
ko poprzez działanie jednostki. „Twórczość”, współczestniczenie w pro
cesie postępu i jego współtworzenie przez jednostkę przejawia się właś
nie w odkrywaniu obrazu następnego etapu rozwojowego i w wykracza
niu poza „powszechną rzeczywistość postępu”. „Stąd w przyszłość się 
przedzierać i rozświecać jej drogę jest najszlachetniejszą używalnością 
twórczości ludzkiego ducha, najdoskonalszym życiem i bytem. Bo żyć, bo 
po ludzku być, to postępować — postęp to życie”81.

Z nierównomierności postępu wynika również możliwość krytyczne
go stosunku do aktualnie istniejącej rzeczywistości — rzeczywistość ta 
bcwiem, jak pamiętamy, jest teraźniejszością tylko w czasie, a nie w po
stępie82. Z punktu widzenia najbardziej postępowej idei dokonywać się

80 Por. Filozofia ekonomii, jw., rozdz. X, § 5. Trzeba przy tym zaznaczyć, że 
stanowisko Kamieńskiego w  sprawie granic i możliwości ingerencji państwa, usta
wodawstwa itd. w życiu ekonomicznym i socjalnym nie jest bynajmniej jednoznacz
ne. Kamieński nie zajmuje się szczegółowo tym problemem w  Filozofii ekonomii  
materialnej,  uważa 'bowiem zapewne, że jest to problem z zakresu tego, co nazywał 
„ekonomią polityczną”. Zauważmy natomiast, że w  Praw dach żyw o tn ych  akt regula
cji stosunków własnościowych jest aktem państwowym, aktem rządu rewolucyjnego, 
a również i w Filozofii ekonomii mamy aluzje do możliwości takiego działania usta
wodawstwa. Sprawa wymaga zatem bliższego zbadania, wyodrębniliśmy wyżej jed
ną tylko, choć wyraźnie zaakcentowaną w  Filozofii ekonomii, tendencję myślową.

81 Filozofia ekonomii, jw., rozdz. III, § '5; por. również rozdz. I, § 8.
82 „Najwyższy możebny moment postępu powinien służyć za stanowisko historii 

(to zaś zdanie nie wyraża wyłącznej tylko właściwości historii, lecz da się zarówno 
zastosować do wszystkich nauk i pojęć ludzkości). Najwyższy zaś moment postępu 
w danym czasie objawiający się wyprzedza powszechną -rzeczywistość postępu, 
a zatem względem innych niższych momentów w tymże samym czasie zachodzących 
jest rzeczywiście przyszłością w postępie” (O fi lozofii historii, jw.). Pomijamy tu roz
ważania Kamieńskiego dotyczące samego pojęcia przyszłości, które, jak się wydaje, 
wyrosły w  związku z próbami dokonywania syntezy heglizmu i socjalizmu utopijnego 
z teoretycznym uzasadnieniem możliwości wykraczania teorii poza interpretację te
raźniejszości. Kamieńskiego inspirowały tu, !być może, myśli Cieszkowskiego wyrażone 
w Prolegomenach do historiozofii (por. Prolegomena do historiozofii, Poznań 1008, 
s. 114— 115, 126—7).
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musi krytyka przestarzałych już „w porządku postępu” (tzn. w „porządku 
idei”), ale istniejących jeszcze w rzeczywistości instytucji społecznych. Na 
tym właśnie polega krytyczna i pozytywna rola wielkiej jednostki, geniu
sza83.

Podstawowa funkcja społeczna nauki polega również na tym, że docie
rając do „absolutu”, poznając więc a priori drogi postępu potrafi ona 
wznieść się na wyższy ponad „powszechność” punkt widzenia, wyjaśnić 
istotny sens procesów społecznych dokonywających się w rzeczywistości. 
Dostarcza ona ,syntezy”, dociera więc do prawidłowości kryjących się po
za chaosem wydarzeń, które dostrzega człowiek w wydarzenia te uwikła
ny. W tym sensie nauki są „wyprzedzicielkami” ludzkości w „stanowi
skach, które ma ona zajmować”, uświadamiając ludziom drogi postępu i in
teres powszechny, stają się „potęgą rządzącą ludzkimi rzeczami”84.

Dla pojmowania funkcji społecznej nauki przez Kamieńskiego cha
rakterystyczne jest dążenie do nadania naukom społecznym charakteru 
syntetycznego, przezwyciężenia ich izolacji, dążenie do uzyskania cało
ściowej wiedzy o postępie społecznym w postaci „systemu wiedzy”. Temu 
właśnie ma służyć filozoficzne, „bezwzględne” pojmowanie nauki, owa — 
w zamierzeniu Kamieńskiego — synteza niemieckiej i francuskiej myśli 
filozoficzno-społecznej, przezwyciężenie „czczości” oraz nadmiernej ab
strakcji jednej, oraz błąkania po omacku, bez świadomości celu procesu 
historycznego, „empirii” drugiej. Tak osiągnięta „synteza”, naukowe po
znanie koniecznego prawa postępu, staje się bazą świadomego działania 
człowieka. Synteza nauk, poznanie „koniecznych praw ludzkiego bytu”, 
jego „prawdy”, jest zatem przejawem „jedności ludzkiego bytu” reali
zującej się w samej rzeczywistości społecznej, poprzez „wprowadzanie

83 „Chcąc dokazać jakiejkolwiek wielkiej rzeczy w  ludzkości, chcąc spełnić 
czyn płodny w  następstwa powszechne trzeba się wynieść na nowy i wyższy mo
ment postępu; na moment niechybny i konieczny, a takie stanowisko siłą ducha zdo
byte obrać za punkt oparcia, ideę za dźwignię. Takim się sposobem stary świat pod
waża. Jest to droga powszechna, którą dokonywane były wszystkie czyny i rzeczy 
rozgłośne, które wstrząsnęły ludzkość w  jej życiu. To jest tor, którym geniusze cho
dzą. Takim to sposobem umysły twórcze i silne porywają powszedniość i nią rządzą... 
(O fi lozofii historii,  jw.). Ciekawe jest porównanie tej oceny z charakterystyką w iel
kiej jednostki w  Praw dach żyw o tn ych .  Tam punktem wyjścia jest nie samodzielna 
działalność jednostki lecz proces historyczny, który czyni daną jednostkę wybitną. 
„Człowiek, którego okoliczności czynią wydatnym jest tylko wyrażeniem tej chwili, 
która go wyniosła”. Dla zrozumienia więc typowej dla powstania „wiary w  człowie
ka” i miernot, które ta wiara do władzy wynosiła, sięgnąć należy do słabości ów
czesnego „żywiołu publicznego” (¡Prawdy żyw otn e ,  jw.: „Przyszła historia po
wstania”...).

84 O filozofii historii,  jw.; por. również Filozofia ekonomii,  rozdz. I, § 8.
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wiedzy w świat”, przewodnictwo nauki w walce ludzkości o „wyzwolenie 
ducha od m aterii”83.

Stanowisko syntetyczne, „wiedzowe”, wznoszące się ponad pozór wal
ki i chaosu pozwala uzyskać zatem znów harmonijny obraz rozwoju spo
łecznego jako wzrostu asocjacji, „jedności między ludźmi”. Nie ma w tym 
procesie niczego negatywnego, nie ma w nim „zaprzeczności”, jak powie 
Kamieński. Jest to proces „organiczny” — nieustanna afirmacja człowieka 
w społecznym procesie pracy, wyzwalającym ludzkość od zależności od 
przyrody, wydobywającym ją ze stanu „duchobójstwa”, jakim jest pod
leganie materii. Pozytywny, afirmatywny i świadomy charakter procesu 
pracy został przez Kamieńskiego podniesiony do rzędu naczelnego dla ca
łego procesu historycznego stosunku społecznego, wyznaczającego całą 
jego treść. Toteż dalsza analiza interpretacji procesu historycznego wy
prowadza nas już poza ram y zakreślonych tu rozważań, zajmujących się 
stroną metodologiczną problematyki. W szczególności musielibyśmy bo
wiem zająć się filozoficzną i socjologiczną problematyką związaną z ro
zumieniem przez Kamieńskiego procesu pracy.

PROBLEMY GENEZY I STRUKTURY 
HISTORYZMU KAMIEŃSKIEGO

Należałoby zakończyć powyższe rozważania analizą genezy teoretycz
nej i społecznej historystycznego myślenia u Kamieńskiego oraz próbą 
analizy struktury tej postawy poznawczej, którą nazwaliśmy historyzmem 
w koncepcjach metodologicznych autora Filozofii ekornomii materialnej.  
Nie możemy jednak z dwóch co najmniej względów podjąć tak szeroko 
nakreślonych zadań. Po pierwsze — musielibyśmy umiejscowić wyod
rębnioną tu  problematykę w całokształcie systemu Kamieńskiego, świa
domie zaś zajęliśmy się w tym szkicu sprawami cząstkowymi. Co ważniej
sze jednak — wyczerpująca odpowiedź na pytania dotyczące genezy oraz 
struktury historyzmu wymagałaby oparcia się o sprecyzowaną metodolo
gicznie i szeroko rozbudowaną typologię różnych form historyzmu wystę
pujących co najmniej w Polsce XIX w., którą autor tego szkicu nie operuje. 
Ograniczyć się wypada zatem jedynie do pewnych fragmentarycznych 
prób odpowiedzi, wysunięcia jedynie pewnych propozycji, a niekiedy na
wet tylko do postawienia pewnych znaków zapytania.

Szczegółowa analiza źródeł ideologicznych doktryny Kamieńskiego nie 
da się dokonać w płaszczyźnie analizy jego koncepcji metodologicznych. 
Różnorodne pomysły metodologiczne powstawały u autora Filozofii eko

85 Por. Filozofia ekonomii, jw., rozdz. I, § 8.
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nomii jako cześć składowa jego ogólnej koncepcji rozwoju społecznego, to
też dopiero na gruncie analizy całokształtu doktryny parantele ideowe da
łyby się pełniej uchwycić. Ale i wówczas nie jest to sprawa łatwa, Kamień
ski rzadko powołuje się na innych autorów i to, z reguły, wówczas tylko, 
gdy polemizuje z nimi. Tak np. w całej Filozofii ekonomii bardzo rzadko 
spotykamy powołania na Saint-Simona ii szkołę saintisimonisityczną, a skąd
inąd wiadomo, że lektura prac tego kręgu ideowego odegrała po
ważną rolę inspiracyjną w twórczości Kamieńskiego, nie mówiąc już o tym, 
że merytoryczna analiza wskazuje na liczne pokrewieństwa86. Mówiąc 
zatem o źródłach ideowych w aspekcie konspekcji metodologicznych Ka
mieńskiego poprzestać wypada na pewnych ogólnych uwagach.

System Kamieńskiego jest w tym sensie oryginalny, że — o ile wia
domo — nie ma doktryny, której prostą recepcją, mniej lub bardziej twór
czą, byłyby tezy Filozofii ekonomii. Jest natomiast w tym sensie dość 
typowy dla epoki, w której powstał, że jest jedną z wielu prób scalenia 
w jednolitą, syntetyczną teorię dwóch głównych nurtów ówczesnej filo
zofii społecznej, wyrosłej w kręgu heglizmu historiozofii oraz francuskiej 
myśli społeczno-politycznej, w szczególności zaś myśli socjalistyczno-uto- 
pijnej, zwłaszcza saintsimonistycznej i furierowskiej. W literaturze wie
lokrotnie podkreślano związki łączące doktrynę Kamieńskiego z Heglem, 
uchodzi on niejako tradycyjnie za „polskiego heglistę”. Warto jednak 
zwrócić uwagę i na inne powiązania. Stawia Kamieński przed sobą zada
nie stworzenia nowej filozofii społecznej, która by przezwyciężyła „czczość” 
i „empirię”, która by mogła połączyć metodę filozoii „nadzwzględnego sta
nowiska” z „pięknymi krokami sąsiedniej empirii zachodniej, która da

86 Por. H. Kamieński, Pam iętn ik i i  w izerunki,  jw., s. 7. Pomijam tu sprawę oce
ny przez Kamieńskiego przydatności idei isaintsimonistycznych dla planów przebu
dowy społecznej Polski. Ciekawe, że Kamieński uważa „teorie St. Simona (razem 
z pismami) Enfantina wydane” (chodzi zapewne o pierwsze wydanie dzieł Saint-Si- 
mona z 1832 r., podjęte przez O. Rodriguesa) za ewangelię ówczesnych radykalnych 
kół spiskowych; echa dyskusji nad saintsimonizmem brzmią również w  pierwszej 
rozmowie Kamieńskiego z Dembowskim (tamże, 21—22). W ogóle — jak sądzę — 
prześledzenie dróg recepcji saintsimonizmu w Polsce, różnorodnych form wykorzysta
nia jego wątków ideowych i kategorii myślowych byłoby zamierzeniem badawczym  
bardzo interesującym (przypomnijmy np. że w  Ojcze nasz  Cieszkowskiego odnajdzie
my wątki industrializmu saintsimonistycznego jako element burżuazyjno-obszar- 
niczej perspektywy idelogicznej).

Pewnych informacji o lekturach Kamieńskiego dostarczają jego listy z zesła
nia. Mowa w nich m. in. o lekturach Lelewela, Maciejewskiego i innych prac z za
kresu historii Polski, lekturze Micheleta, Logiki Erdmanna  <por. Biblioteka Narodo
wa, rkps 2938, k. 27, 28, 43, 78). Są to jednak dane z natury rzeczy niepełne — ze 
względów politycznych Kamieński m usiał na zesłaniu ograniczać zakres czytanej 
przez siebie literatury.
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lej zaszła w dziedzinie życia niźli sąsiednie plemiona spekulacyjnym ba
daniom wyłącznie oddane”87. Byłoby sprawą niezmiernie ciekawą z punk
tu widzenia historii i socjologii idei przesiedzieć jak oba te nurty myślo
we — niemiecka historiozofia i francuska literatura społeczno-polityczna — 
rozwijają podobne wątki myślowe na gruncie zupełnie odmiennych tra
dycji myślowych i w różnym zgoła aspekcie teoretycznym. A równocześnie 
w obu nurtach kształtują się różne typy historystycznego myślenia, które 
służą teoretycznej interpretacji procesów społecznych i nowego typu me
chanizmów społecznych wytwarzanych przez kapitalizm. Jednocześnie jest 
rzeczą znamienną, że w procesie rozkładu i dyferencjacji zarówno szkoły 
heglowskiej, jak i szkoły saintsimonistycznej następuje wzajemne przeni
kanie i uzupełnianie się tych nurtów, coraz bardziej narasta świadomość 
jednostronności każdego z nich i potrzeby uzyskania nowego, syntetycz
nego spojrzenia88. Świadomość potrzeby stworzenia nowej zarazem hi
storiozoficznej i socjologicznej interpretacji nowych typów więzi społecz
nej i dynamiki procesu społecznego na gruncie odrzucenia i przezwycięże
nia (zarówno poznawczo, jak i ideologicznie) — utylitarystyczno-indywi-

87 Por. Filozofia ekonomii,  jw.: „Myślę więc jestem, tworzę więc jestem ” (rozdz. I 
przypis V); por. również wstęp do tom-u II Filozofii ekonomii,  jw.; por. również list 
Kamieńskiego cytowany we wstępie redakcji „Tygodnika Literackiego” do frag
mentu O własności.

88 Problem zbieżności teoretycznych i wzajemnego oddziaływania saintsimo- 
nizmu oraz heglizmu jest sygnalizowany w  literaturze przedmiotu ale — o ile mi w ia
domo — nigdzie dokładnie nie zbadany. Przy czym, rzecz znamienna, zarówno so
cjologowie, jak ii filozofowie z reguły grzeszą jednostronnością, podkreślając za
leżności i oddziaływania. G. Gurvitsch wielokrotnie zwraca uwagę na. wpływ  
doktryn saintsimonistycznych na młodoheglizm, nazywając nawet wręcz cały ruch 
młodoheglowski „heglizmem saintsimomstycznym” (por. G. Gurvits-ch, Les fonda
teurs français de la sociologie comtemporaine,  Paris 1955 (wyd. powielane),, s. 44—45; 
A. Cornu w swej monografii o Marksie wskazuje na próby wzbogacenia doktryny 
historiozoficznej Hegla przez socjologiczno-historiozoficzne doktryny saintsimonistycz- 
ne podejmowane już przez Gansa, ucznia i współpracownika Hegla, a nauczyciela 
Marksa (por. A. Cornu, K arl  Marx und Friedrich Engels, Berlin 1954, s. 7®—81). Spra
wy te są omawiane również w  znanej mi tylko z bibliografii pracy .Butlera, The 
Saint-Simonian Religion in Germany,  Cambridge 1926. Z kolei na znaczenie wątków  
socjologicznych w samej doktrynie Hegla zwraca uwagę J. Hyppolitte w  szeregu 
swych prac, m. in. w Etudes sur M arx  et Hegel, Paris 1955, s. 79—80. Garść niezmier
nie cennych informacji dotyczących przenikania doktryny heglowskiej do ruchu 
saintsimonistycznego, zarówno drogą bezpośrednich kontaktów ze środowiskiem nie
mieckim, jak i za pośrednictwem filozofii eklektycznej Cousina przytaczają Bougie
i Halevy w siwym znakomitym komentarzu do Exposition de la doctrine, jw. s. 499 — 
541. Znamienne w  tym względzie są również świadectwa Pierre Leroux {por. teksty  
zebrane u Henri Mougin, Pierre Leroux,  Paris S1938 s. 262—.263). Ciekawa byłaby 
analiza porównawcza pxó'b tego rodzaju syntezy dokonanych niemal równocześnie 
przez M. Hessa i Proudhona.
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dualistycznego modelu interpretacji społeczeństwa, ta świadomość jest 
niezmiennie żywa w latach 30-tych — 40-tych (choć datuje się z jeszcze 
wcześniejszego okresu). Toteż postulat syntezy myśli niemieckiej i fran
cuskiej znajdziemy zarówno u myślicieli niemieckich i francuskich tego 
okresu, jak również polskich i rosyjskich .i to myślicieli bardzo różnej 
prowieniencji ideowo-społecznej (w Polsce np. i u Dembowskiego, i u Tren- 
tcwskiego. Na styku tych dwóch nurtów kształtował się pewien, dość 
obiegowy wówczas schemat historiozoficzny (Marks nazywał go „tanim 
hegłizmem”) wraz z pewną obiegową aparaturą pojęciową. Byłoby zada
niem odrębnym zbadanie, jak te same wątki myślowe i pojęcia wchodzą 
w skład ideologii różnych klas i warstw społecznych, jak te same kategorie 
myślowe pełnią różne zgoła funkcje ideologiczne i otwierają różne per
spektywy poznawcze w ramach różnych całości teoretycznych, jak są wy
razem i z kolei służą jako narzędzia kształtowania się różnych typów świa
domości historystycznej owej epoki, jak przy ich pomocy dokonuje się raz 
krytyka, a raz afirmacja istniejącej rzeczywistości społecznej. Nie chcieli
byśmy się tu  wdawać w dalsze rozważania natury ogólnej — chodziło 
nam o wskazanie, że powiązania teoretyczne Kamieńskiego z hegłizmem 
i saintsimonizmem są, jak się wydaje, typowym zjawiskiem dla kształ
towania się pewnego przynajmniej nurtu myśli historystycznej w latach 
40-tych XIX w. Również i włączenie w krąg rozważań problemów ekono
micznych, świadome dążenie do nadania ekonomii charakteru nauki 
ogólnospołecznej, socjologicznej, przepojenie jej historyzmem są dla 
kształtującej się nowej, historystycznej interpretacji problemów więzi spo
łecznej epoki niezmiernie znamienne89. Więzi łączące teoretycznie Kamień
skiego z klasyczną ekonomią, w szczególności ze Smithem i z Sayem, by
ły — jak to sygnalizowaliśmy już niejednokrotnie — bardzo silne. Z jed
nej strony Kamieński krytycznie ustosunkowuje się do tego typu więzi 
społeczno-ekonomicznej, którego metodologiczną podstawą jest koncepcja 
homo oeconomicus Smitha i Saya. Koncepcja rozwoju społeczeństwa jako 
„narastania jedności między ludźmi” stanowi próbę wykroczenia poza to 
stanowisko. Z drugiej jednak strony, jak na to wskazywaliśmy przy roz
maitych okazjach, indywidualistyczno-utylitarystyczny schemat interpre
tacyjny interferuje nieustannie w doktrynie Kamieńskiego, a co najistot
niejsze — w ujęciu procesu pracy, w rozumieniu i dostrzeganiu jedynie

89 Por. w  tej sprawie uwagi Lukàcsa w  Der jungę Hegel, Berlin 1954, s. 25 i nast.
O znaczeniu problematyki ekonomicznej dla sporów teoretycznych, w  toku których 
kształtuje się nowe rozumienie więzi społecznej we francuskiej myśli społecznej lat 
1815—1830, w szczególności myśli mieszczańskiej (zwłaszcza zaś dla treści pojęcia 
asocjacji) por. N. Assorodobraj, E lem enty  św iadom ości k la so w e j  m ieszczaństw a,  
„Przegląd socjologiczny” t. X, 1948 oraz H. Gouhier, h a jeunesse d ’Auguste  Comte  t. II, 
Paris 1936, s. 43 i nast. oraz t. III (1941) s. 52—53.
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jej pozytywnej, afirmatywnej roli w życiu społecznym Kamieński stoi na 
gruncie klasycznej ekonomii, podziela jej punkt widzenia90.

W tym kontekście, jak się wydaje, godna jest zbadania sprawa ele
mentów prepozytywistycznych w koncepcji postępu Kamieńskiego. Wy
daje się, że można podjąć próbę takiej analizy mimo całego obcego pozy
tywizmowi stylu filozofowania „ekonomii m aterialnej” operującej „abso
lutem ”, „metodą a priori” itd.

Jak wynika z naszych rozważań, w uwikłaniu z tymi metafizycznymi 
wątkami występują przecież i takie koncepcje, jak harmonijność i ciągłość 
postępu ze względu przede wszystkim na pozytywną rolę pracy, która two
rzy cywilizację oraz na ujmowanie postępu jako zacieśniania się więzi spo
łecznej i związana z tym artykulacja problemów struktury społeczeństwa. 
A i sama metoda a priori służyć ma przecież, w intencji Kamieńskiego, 
eliminacji „czczości” z badań nad społeczeństwem, dotarciu do konkretu, 
do faktu empirycznego.

Mówiąc wreszcie o źródłach ideowych doktryny Kamieńskiego wypa
da wykroczyć poza określone kierunki teoretyczne. Trudno bowiem pomi
nąć ogólną atmosferę ideologiczną w ówczesnej Polsce: cała literatura 
polityczno-społeczna demokracji polskiej włącza jako element świadomości 
politycznej pewien swoisty historyzm. Jeśli nie mamy bezpośrednich od
dźwięków tego w Filozofii ekonomii, to znajdujemy je wyraźnie w P ra w 
dach ż y w o tn y c h 91.

Oddziaływanie tej atmosfery trudno uchwycić w tych lub innych teore
tycznych problemach szczegółowych. Ale nawet w Filozofii ekonomii, mi
mo abstrakcyjności jej przedmiotu i metody, natrafia się wciąż na proble
matykę i rozwiązania wspólne temu szerokiemu nurtowi społecznemu 
i kulturowemu, który związany jest z tą szczególną warstwą społeczną, 
jaką stanowiła szlachecka inteligencja owej epoki (por. np. wyżej rozwa
żania o miejscu feudalizmu w rozwoju społeczeństwa).

90 Ciekawe, że u Kamieńskiego nie spotykamy powołań na Skarbka, którego pra
ce z lat 20-tych, wykładające podstawy klasycznej ekonomii autor Filozofii ekonomii 
m ateria lnej pow in ien  był znać. W pracach Skarbka, zwłaszcza zaś w  Theorie des  
richesses sociales  znajdowała się przy tym w  zalążku koncepcja ponadindywidualnego 
rozumienia bogactwa narodowego, którego podmiotem byłby „naród jako ciało mo
ralne węzłem towarzyskim i tożsamością języka, zwyczajów i ustaw połączone”, a więc 
punkt widzenia, który zapewne w  jakimś zakresie był bliski Kamieńskiemu (por. 
Filozofia ekonomii materialnej,  jw. t. II, XV, § 1). Por F.. Skarbek, Ogólne zasady  
nauki gospodarstw a narodowego, Warszawa 1955, t. II, s. 10; por. W stąp  W. Szuberta 
do tejże pracy s. LVI i in.

91 Problem wzajemnego stosunku prac teoretycznych i społeczno-politycznych 
Kamieńskiego z okresu lat 40-tych, który nastręcza wiele trudności, pozostawiamy 
nierozstrzygnięty, wymaga on bowiem dodatkowych, szczegółowych analiz.

10 A rch iw u m  h is to r ii filozofii i myśld społ.
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Była to warstwa o niezmiernie złożonej strukturze społecznej i o roz
dartej świadomości społecznej — mocno osadzona jeszcze w tradycji kul
turalnej szlacheckiej, a jednocześnie, z racji swej realnej pozycji społecz
nej, już w znacznym stopniu drobnomieszczańska, rozwiązująca realnie 
konflikty społeczne jednej epoki, a równocześnie zaangażowana ideowo 
już w walki społeczne i ideowe innej, nowej formacji.

Perspektywa historyczna, myślenie historyczne odgrywa w świadomo
ści społecznej tego „polskiego stanu średniego” rolę niezmiernie doniosłą, 
tym  bardziej, że zrozumienie swego własnego miejsca w  rzeczywistości 
społecznej jest dlań nierozłączne od bardzo skomplikowanego samouświa- 
domienia sobie procesu narodotwórczego w całej złożoności i ostrości jego 
przebiegu w Polsce. Świadomość ta kształtuje się przy tym nie u zewnętrz
nego obserwatora; polski „stan średni” jest uczestnikiem i współtwórcą 
tego procesu, świadomość historyczna jest formą rozumienia własnej sy
tuacji społecznej i własnych swych konfliktów.

O tym, jak wielką rolę odgrywa myślenie historyczne w rozumieniu 
przez szeregowych przedstawicieli tej warstwy współczesnych im wyda
rzeń, najlepiej może świadczą Rozbiory kw esti i  T ow arzys tw a  Dem okra
tycznego. Jakże znamienne jest, że w wypowiedziach szeregowych człon
ków Sekcji TDP, każde właściwie wydarzenie, każda instytucja społeczna 
jest rozpatrywana w jej historycznej genezie, a w uzasadnieniu każdej nie
mal propozycji działania ucieka się do sankcji historii92. (Jednym z naj
istotniejszych braków, jak mi się obecnie wydaje, mej pracy o Towarzy
stwie Demokratycznym jest zagubienie w wielu wypadkach tych realiów, 
mieszaniny różnych postaw — szlachetczyzny i socjalizmu utopijnego, ro
mantycznego konserwatyzmu i romantycznej rewolucyjności, apologii 
i krytyki wobec rzeczywistości społecznej — na skutek stosowania bardzo 
uproszczającego problematykę schematu interpretacyjnego). Cała ta pro
blematyka roli historyzmu i dynamiki jego narastania w świadomości spo
łecznej tej warstwy, jego funkcji poznawczych i społecznych, jego różnych 
typów itd. wymaga odrębnej analizy, do której ten szkic oczywiście nie 
pretenduje. Ale dopiero na tak szeroko naszkicowanym tle mogłaby się 
plastycznie zarysować indywidualna sylwetka ideologiczna Kamieńskiego, 
dziedzica z Rudy pod Lublinem, piszącego tam równocześnie regulamin 
przyszłych wojsk powstańczych i Filozofią ekonomii, agitującego okolicz
nych dzierżawców i tworzącego taką syntezę historiozoficzną, która z per
spektywy Rudy analizuje kapitalistyczne stosunki społeczne. Tak ambitne 
zadania, wyjaśniające więzi Kamieńskiego z szerokim nurtem demokra-

62 Por. np. wypowiedzi sekcji Poitiers analizujące strukturę społeczną Polski, 
a nakazujące „sięganie do księgi historii”. T o w a rzy s tw o  D em okratyczne Polskie. Do
k u m en ty  i  pisma, Warszawa 1954, s. 138 i in.
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tycznej myśli polskiej oraz jego specyfikę w tym nurcie wykraczają poza 
możliwości tego szkicu.

Poza ramy niniejszego szkicu wykracza również refleksja nad tym splo
tem różnorodnych postaw poznawczych, który jest charakterystyczny dla 
koncepcji postępu Kamieńskiego. Trudności i sprzeczności napotykaliśmy 
wiele. Historyczne ujęcie człowieka i form jego uspołecznienia toruje sobie 
drogę przez odwoływanie się do założeń pozahistorycznej antropologii. 
Dążenie do ujmowania konkretnego, realnego człowieka jako twórcy hi
storii splata się z mitologizacją praw historii, z odwoływaniem się do na
czelnej zasady „absolutu” realizującego się w dziejach. Olbrzymie trudno
ści nastręczają próby pogodzenia tez o harmonijności i ciągłości procesu 
historycznego z ostro akcentowym postulatem ujęcia specyfiki i odrębno
ści każdej epoki w procesie historycznym.

Trudności tego typu występują nie tylko u Kamieńskiego — dzieli on 
je z szeregiem dużych i małych systemów historiozoficznych XIX w. Wy
daje się nawet, że pewien rys znamienny dla wielu z tych systemów wy
stępuje w doktrynie Kamieńskiego szczególnie dobitnie.

Wspominaliśmy już o tej sprawie wcześniej. Historyzm, jako koncepcja 
metodologiczna i jako o wiele szersza w zakresie swego społecznego dzia
łania tendencja kulturowa w ogóle, był świadectwem istotnych przemian 
dokonujących się w perspektywie poznawczej w pierwszej połowie XIX w. 
przede wszystkim na gruncie zdobywania wiedzy o różnorodnych formach 
nowego typu mechanizmów i instytucji społecznych zrodzonych przez ka
pitalizm. Można by najogólniej powiedzieć (świadomie ponosząc ryzyko 
uproszczeń i schematyzacji związanych z tak globalnymi charakterysty
kami), że najistotniejsza dla kształtującego się w połowie XIX wieku histo
ryzmu była zmiana postawy wobec rzeczywistości społecznej. Ocenę tej 
rzeczywistości z punktu widzenia wartości wobec niej transcendentnych 
i niezmiennych zastępuje taka postawa poznawcza, która odwołuje się do 
pojęcia społeczeństwa jako całości dynamicznej i w  rozwojowym, histo
rycznym charakterze tej całości szuka immanentnych przesłanek zarówno 
dla interpretacji teoretycznej, jak i dla wartościowania rzeczywistości spo
łecznej. Ale ta nowa postawa poznawcza złączona jest z tendencją do 
mitologizacji realnych procesów społecznych, w toku odkrywania których 
się rodziła. Nie chcemy tu się wdawać w analizę różnych form tej mitolo
gizacji (typowym przykładem mogłoby być pojęcie „ducha narodu” oraz 
irracjonalne treści, które jakże wiele nurtów historyzmu z pojęciem tym 
wiązało). Chcielibyśmy natomiast podkreślić fakt, że zmitologizowany zo
staje również sam rozwojowy i ponadindywidualny charakter społeczeń
stwa. „Historia”,, „,postęp” itd., które miały służyć wyzwoleniu się od trans
cendentnych wobec rzeczywistości społecznej, punktów widzenia, same 
przekształcają się w świadomości w autonomiczny czynnik, za którego

1 0 *
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emanację jest uważna każdorazowa rzeczywistość społeczna. U Kamień
skiego można to zjawisko uchwycić niejako na gorąco. „Absolut”, w rozu
mieniu Kamieńskiego, jest tożsamy z „bytem człowieka”, jest tożsamy 
z rzeczywistością społeczną ujmowaną jako całość rozwojowa. „Absolut” 
nie istnieje więc poza rozwojem tej rzeczywistości społecznej, poza pra
wami jej postępu. Nakaz interpretacji rzeczywistości społecznej z punktu 
widzenia „absolutu” jest więc dążeniem, wyrażonym w  zmistyfikowanej 
postaci, do interpretacji tej rzeczywistości z immanentnego wobec niej 
punktu widzenia. Ale jest to jedna tylko strona sprawy. Równocześnie bo
wiem historia, postęp, jego prawa s t a ł y  s i ę  a b s o l u t e m ,  a jednost
kowe wydarzenia historyczne, działania jednostek itd. przekształciły się 
jedynie w emancję tego nowego „absolutu” — postępu historycznego, jego 
praw.

Czy ta dwoistość perspektyw wynika jedynie z metafizycznej termino
logii Kamieńskiego, z posługiwania się przezeń terminem „absolut”? Wy
daje się, że metafizyczna terminologia uwypukla jedynie rzeczywistą dwoi
stość dokonywającego się w świadomości społecznej procesu. Z jednej 
strony perspektywa historyczna staje się realnym elementem ujmowania 
zjawisk społecznych — ale równocześnie historia, jej prawa, występują 
w  tej świadomości jako anonimowa siła, jako „absolut”. Rozpatrywanie 
społeczeństwa jako zbioru jednostek ustępuje miejsca analizie złożonych 
więzi łączących jednostkę ze społeczeństwem jako ponadindywidualną cało
ścią rozwojową, ale dokonuje się to w takiej formie, że równocześnie ta 
rozwojowa całość mistyfikuje się. To h i s t o r i a  rządzi losami jednostki, 
to przejawem działania h i s t o r i i  są kataklizmy społeczne. Racja histo
ryczna staje się samoistnym elementem uzasadniania racjonalności rze
czywistości społecznej itd. Nietrudno też dostrzec, że jeśli — z jednej stro
ny — narodziny historyzmu nowożytnego są krokiem naprzód w kształto
waniu się racjonalistycznej i krytycznej postawy wobec rzeczywistości, 
to — z drugiej strony — już na gruncie świadomości historycznej rodzą się 
nowe postawy irracjonalistyczne, przejawem czego są choćby irracjonali- 
styczne nurty wewnątrz historyzmu. Nie chodzi tu tylko o pewne postawy 
metodologiczne, lecz o masowe zjawiska społeczne związane z kształtowa
niem się świadomości historycznej.

Czy różnorodne sprzeczności, które występowały w toku kształtowania 
się historyzmu, są jedynie refleksem określonych warunków, w których 
ten proces przebiegał, czy też są związane z strukturą wszelkiego histo
ryzmu jako postawy poznawczej? Nie kusimy się o odpowiedź na pytanie, 
które przewija się przez olbrzymią literaturę, jaka nagromadziła się wokół 
historyzmu, jego problemów metodologicznych, dróg jego kształtowania 
się itd. Materiał faktyczny, którym operowaliśmy w  tym szkicu, jest oczy
wiście niewspółmierny do zawartego w tym pytaniu zakresu problemów.
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Może on być co najwyżej okazją do stawiania pytań natury ogólnej, nie 
zaś do odpowiedzi na nie.

Historyzm XIX-wieczny wyrósł z określonej problematyki, a jego apa
ratu ra pojęciowa i perspektywy poznawcze — w mniej lub bardziej ade
kwatny sposób w różnych jego typach — odpowiadały problemom swej 
epoki. Czy i w jakim stopniu podstawy metodologiczne historyzmu wyma
gają wzbogacenia, rewizji i uzupełnienia, aby mogły włączyć nową proble
matykę, wynikającą z tego skomplikowania stosunków międzyludzkich, 
które zrodziła dzisiejsza epoka? W szczególności — czy i o ile w ramach 
określonego typu historystycznej postawy poznawczej, historyzmu marksi
stowskiego, istnieją przesłanki dla przeciwdziałania temu procesowi mito- 
logizacji historii, który rodzi się między innymi, choć nie wyłącznie, na 
gruncie rozpowszechniania się świadomości historycznej? Koncepcja histo- 
rystyczna zawierała w sobie postulat integracji wiedzy o człowieku, inte
gracji humanistyki — jak tendencja ta ma się realizować i w jakich gra
nicach może się realizować w  warunkach istniejącej i postępującej specja
lizacji nauk? Czy i jakiego typu historyzm lub też jakie typy historyzmu 
stanowią dziś składnik świadomości różnorodnych grup społecznych, jaką 
pełnią rolę w kształtowaniu się stosunku jednostek do danej im rzeczywi
stości społecznej, ich kraju i ich epoki? Pytania można by mnożyć — re
fleksja nad nimi doprowadziłaby nas do bardzo potrzebnej i jakże zanied
banej problematyki nie tylko metodologii, ale również i socjologii histo
ryzmu, jako realnego nurtu kulturowego, dróg jego przekształceń oraz 
przemian jego funkcji społecznych w ciągu ostatnich 100 lat. Taka 
zaś historyczna i socjologiczna analiza byłaby może najpewniejszą pod
stawą dla refleksji metodologicznej służącej wzbogaceniu współczesnego 
historyzmu.


