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Wprowadzenie 

 

Feliks Koneczny – historyk, historiozof, twórca teorii pluralizmu cywilizacyjnego, 

urodził się 1 listopada 1862 r., w Krakowie. Pochodził z polskiej rodziny, osiadłej  

na Morawach, za czasów panowania Jana III Sobieskiego. Około 1840 r. Józef Koneczny  

– ojciec Feliksa, zamieszkał w Krakowie, gdzie rozpoczął studia na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Został jednak usunięty z uczelni za działalność niepodległościową. Podjął 

pracę, jako urzędnik kolei. Żonaty z Józefą Braza – matką Feliksa. Po jej śmierci, ożenił 

się z Heleną Nowakowską, która zajęła się wychowaniem jego dziecka.  

 W 1883 r. Feliks z wyróżnieniem ukończył Gimnazjum św. Jacka w Krakowie  

a następnie podjął studia historyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Wybitni badacze: Wincenty Zakrzewski, Stanisław Smolka, Michał 

Bobrzyński, Anatol Lewicki, Bolesław Ulanowski wpłynęli zarówno na warsztat, jak 

również na zakres i tematykę badań przyszłego historyka. Koneczny uczęszczał także  

na wykłady Franciszka Czernego-Schwarzenberga z geografii oraz Izydora Komornickiego  

z antropologii. Formacja filozoficzna przebiegła u Maurycego Straszewskiego oraz  

u księdza Stefana Pawlickiego. Duży wpływ na niego miał także Stanisław Tarnowski, na 

którego wykłady, seminaria i konwersatoria uczęszczał przez cały okres trwania studiów. 

Studia ukończył Koneczny obroną pracy doktorskiej w 1888 r. przedkładając rozprawę  

pt. Najdawniejsze stosunki Inflant z Polską do 1393 r. Z końcem 1889 r. udał się do Rzymu  

(w ramach ekspedycji naukowej zorganizowanej przez profesorów: Stanisława Smolkę  

i Wincentego Zakrzewskiego), gdzie uczestniczył w badaniach dokumentów archiwum 

watykańskiego, otwartego w 1886 r.  

Po przyjeździe do Polski zdobył pracę urzędnika kancelaryjnego a potem adiunkta 

w Akademii Umiejętności. Swoje obowiązki wykonywał do 1897 r. Dzięki dyrektorowi 

Karolowi Estreicherowi otrzymał pracę w Bibliotece Jagiellońskiej. To zapewniło mu 

stabilizację finansową i pozwoliło na podjęcie działań edukacyjnych, takich jak: odczyty, 

wykłady oraz publicystyka w ramach Towarzystwa Szkoły Ludowej, działającego na 

terenach Galicji oraz Śląska. Pracował także w Klubie Słowiańskim, powstałym jako 

przeciwwaga dla ruchu neoslawistycznego, popieranego przez władze carskiej Rosji.  

 W październiku 1919 r. podjął pracę na stanowisku zastępcy profesora,  

na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Mając spory dorobek naukowy, rozpoczął 

starania o habilitację, którą uzyskał w 1920 r. W tym samym roku otrzymał także 
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nominację na profesora nadzwyczajnego, a w październiku 1922 r. został profesorem 

zwyczajnym. Następnie objął katedrę historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie  

w Wilnie. W 1929 r. powrócił do Krakowa, gdzie już, jako profesor na emeryturze 

prowadził życie badacza - publicysty. W latach trzydziestych skupił się szczególnie  

na filozofii dziejów, etyce oraz zagadnieniach religijnych.  

 Czasy II wojny światowej, to okres intensywnej pracy naukowej, również  

konspiracyjnej. Koneczny podzielił tragiczny los współrodaków, stracił dwóch synów  

i synową: Stanisława, który został zamordowany w Brandenburgu w 1944 r. oraz Czesława 

i jego żonę, zabitych w czasie Powstania Warszawskiego.   

 Po wojnie, bezskutecznie starał się o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pisał 

artykuły do tygodnika Niedziela oraz Tygodnika Warszawskiego. Zmarł 10 lutego 1949 r. 

mając 87 lat. Jego szczątki spoczywają na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie1.  

Koneczny, przez lata był badaczem zapomnianym, opracowania poświęcone jego 

twórczości powstałe w czasach PRL-u, były nieliczne i fragmentaryczne. Uzyskał wtedy 

miano "twórcy reakcyjnej historiozofii"2. Określenie reakcyjności przypisywano tym, 

którzy opierali się sowietyzacji Polski. Było reakcyjne podziemie, był też zapluty karzeł 

reakcji - znane hasło z plakatu Włodzimierza Zakrzewskiego, dyskredytujące AK.Opisanie 

uczonego kategorią ideologiczną, nie zawierało w sobie niczego z dyskusji naukowej, ale 

miało na celu napiętnowanie go i wzbudzenie niechęć do jego dorobku.  

Po 1989 r. przypisano Konecznemu inną etykietę - antysemity, przy okazji próbując 

zdyskredytować go, jako badacza3. Powodem takiego stanowiska była wydana w 1974 r.  

w Londynie z inicjatywy Jędrzeja Giertycha, Cywilizacja żydowska. Autor tę książkę 

napisał przed wybuchem II wojny światowej, chociaż to rok 1943 r. uznał za datę 

końcową, czyniąc w międzyczasie pomniejsze poprawki. W publikacji tej Koneczny 

zastosował pojęcie zażydzenia oraz odżydzenia.  

W myśli Konecznego obecna jest koncepcja walki cywilizacyjnej, jako 

nieustannego ścierania się żywotnych cywilizacji. W walce tej bierze udział również 

cywilizacja żydowska. W przypadku tej cywilizacji, tożsama jest ona z jednym narodem, 

dlatego można sądzić, iż sformułowanie odżydzenia może kojarzyć się z pozbawieniem go 

tożsamości grupowej a nawet jego eksterminacją.  

                                                 
1
 Nota biograficzna oparta jest na publikacjach: R. Polaka, Feliks Koneczny. Biografia uczonego  

w: „Człowiek w kulturze”, nr 10 (1998), s. 161-173 oraz J. Skoczyńskiego, Idee historiozoficzne Feliksa 

Konecznego, Kraków 1991, s. 15-22. 
2
 Koneczny Feliks [hasło], w: Wielka Encyklopedia Filozoficzna, Warszawa 1964. 

3
 Bardzo dobym tego przykładem jest artykuł Katarzyny Stańczak - Wiślicz pt. W pułapce kołobłędu, czyli 

antysemityzm uczonego, zamieszczony w pismie "Nigdy więcej" nr 16, zima-wiosna 2008. 
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Według Konecznego w Europie ścierają się cztery cywilizacje, to jest łacińska, 

bizantyjska, turańska i żydowska. Aby więc mogła powrócić Europa do własnej 

macierzystej cywilizacji łacińskiej należało ją odbizantynizować, podobnie odturanizować. 

To zaś nie oznaczało eksterminacji narodów, będących pod wpływem tych cywilizacji, ale 

rezygnacja ze sposobów myślenia, postaw i z działań etycznych, które sprzeciwiały się 

tym, z cywilizacji łacińskiej. Odżydzanie nie jest więc pojęciem rasistowskim, 

ksenofobicznym, ale związanym z walką cywilizacyjną. Koneczny zresztą tak pisał: "Nie 

można być cywilizowanym na dwa sposoby. Aut-aut. Albo musimy się odżydzić albo 

zginiemy marnie w zażydzeniu. W tezie tej nie ma antysemityzmu, lecz tyko ostrzeżenie 

przed mieszanką cywilizacyjną, to samo tyczy się cywilizacji bizantyjskiej czy turańskiej. 

Każda z nich jest antyspołeczna względem społeczeństw cywilizacji łacińskiej. Nie może 

rozwijać się cywilizacja, w którą wplotła się druga; cóż dopiero, jeżeli ma się do czynienia 

z takimi przeciwieństwami, jakie dzielą cywilizację żydowską od łacińskiej"4.  

W kwestii uproszczeń, nieścisłości czy błędów, jakie mogą występować  

w publikacjach Konecznego należy podjąć racjonalną dyskusję a nie stosować podobnie do 

propagandystów rodem z PRL-u, określeń antysemita, czy żydożerca. Właściwie to ujął 

Jan Skoczyński pisząc: "I choć formalnie nie istnieje u nas cenzura, to faktycznie zastąpiła 

ją polityczna poprawność, która swym zasięgiem obejmuje coraz regiony polskiej 

humanistyki: od filozofii poprzez historię, literaturoznawstwo, publicystykę kulturalną 

itp."5. Teoria pluralizmu cywilizacji stanowi niezwykle ważny element w dorobku polskiej 

oraz światowej myśli cywilizacyjnej. Dlatego nie warto pod wpływem często 

powierzchownych i niesprawiedliwych ocen, rezygnować z poznania twórczości 

Konecznego i z wyrobienia sobie samodzielnego zdania, co do jej wartości. Warto zaś 

wziąć sobie do serca słowa Pawła Jasienicy i nie powtarzać błędu, o którym pisał odnosząc 

się do pracy twórczej Konecznego: „krajowe losy dorobku profesora stanowią wcale niezłą 

ilustrację o umiejętności będącej specialite de la maison Polaków. Mówię  

o nieprawdopodobnym zamiłowaniu do marnotrawstwa, o nałogowym lekceważeniu 

własnego dorobku kulturalnego"6. 

Na szczęście, na przekór słowom Jasienicy są badacze, którzy podjęli trud 

naukowej analizy wyników pracy Konecznego. Jedną z pierwszych publikacji była praca 

                                                 
4 F. Koneczny, Cywilizacja żydowska, Warszawa 1995, (reprint z wyd. Londyn 1974), s. 407.  
5 J. Skoczyński, Państwo narodowe czy etyczne? (uwagi nad koncepcją Feliksa Konecznego), w: [tenże],  

 Wiedza i sumienie. Z badań nad filozofią polską, Kraków 2009, s. 90.   
6 P. Jasienica, Strzępy wspomnień, w: "Przegląd Katolicki", nr 31/32, 1986. 
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Jana Skoczyńskiego Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego (Kraków 1991), w której 

autor syntetycznie ujął najważniejsze elementy nauki o cywilizacji Konecznego  

z odpowiednim filozoficznym komentarzem. Skoczyński ponownie omówił myśl 

krakowskiego badacza w książce  Koneczny. Teoria cywilizacji (Kraków 2003). 

Publikacja Feliks Koneczny dzisiaj (Kraków 2000)7 to zbiór artykułów autorstwa 

badaczy wielu ośrodków naukowych w Polsce, którzy skoncentrowali się wokół czterech 

podstawowych zagadnień: 1. Historia i metoda, 2. Problematyka cywilizacji, 3. Bizancjum, 

Ruś i Rosja oraz 4. Etyka, prawo, ekonomia i sztuka. Publikacja ta, składająca się  

z dwudziestu pięciu artykułów, uwidoczniła szeroki zakres badań Konecznego.   

 Leszek Gawor w pracy O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa 

Konecznego (Lublin 2002), zaprezentował w sposób całościowy filozofię społeczną 

krakowskiego badacza. Dokonał tego opracowując aksjologiczno-normaywne podstawy 

więzi życia społecznego, ukazując czynniki różnicujące ludzkość na odmienne cywilizacje 

oraz rysując proces rozwoju niższych form życia społecznego ku wyższym, z określeniem 

przyczyn takiego stanu rzeczy. Leszek Gawor w późniejszych publikacjach Szkice  

o cywilizacji (Rzeszów 2009) i W poszukiwaniu rozumienia bytu społecznego człowieka. 

Filozofia polska końca XIX wieku i w XX stuleciu (Rzeszów 2015) prezentowal koncepcję 

Konecznego pośród innych koncepcji polskich myślicieli, tych z XIX wieku, ale i z XX 

oraz obecnego, między innymi Ludwika Gumplowicza, Leona Winiarskiego, Antoniego 

Chołoniewskiego, Erazma Majewskiego, Floriana Znanieckiego, Walerego Goetla, Juliana 

Aleksandrowicza, czy Henryka Skolimowskiego,  

Ważną publikacją na temat teorii cywilizacyjnej Konecznego jest praca Roberta 

Piotrowskiego, pt. Problem filozoficzny ładu społecznego a porównawcza nauka  

o cywilizacjach (Warszawa 2003), która stanowi próbę opisu podstaw filozoficznych 

cywilizacji i konfrontacji z poglądami innych badaczy problematyki. 

Sonia Bukowska poświęciła Konecznemu książkę Filozofia polska wobec problemu 

cywilizacji. Teoria Feliksa Konecznego (Katowice 2007). Zawarła w niej opis metody 

naukowej Konecznego, jego koncepcję rozwoju cywilizacji, typologię cywilizacji oraz 

stosunek praw cywilizacji do nauki o cywilizacji. 

Na gruncie socjologii i cybernetyki społecznej, poglądy cywilizacyjne badacza  

z Krakowa zostały opracowane przez Józefa Kosseckiego i opisane w książce Podstawy 

                                                 
7
 To książka pod redakcją Jana Skoczyńskiego, powstała jako publikacja pokonferencyjna. Konferencja 

zorganizowana została w Krakowie, w dniach 25-27 lutego 1999 r., w 50. rocznicę śmierci Feliksa 

Konecznego. 
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nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach. Socjologia porównawcza cywilizacji 

(Katowice 2003). W późniejszej publikacji Naukowe podstawy nacjokratyzmu (Warszawa 

2015), Józef Kossecki powiązał myśl Konecznego z dorobkiem Leona Pietrażyckiego, 

Henryka Piętki oraz Mariana Mazura, twórcy polskiej szkoły cybernetycznej.  

Godną uwagi pozycją jest publikacja Anny Frątczak Feliks Koneczny o państwie  

i wartościach (Kraków 2003), w której autorka oprócz omówienia metody badawczej 

Konecznego, opisała rozwój i warunki trwania cywilizacji. Pochyliła się także nad 

problematyką relacji między państwem a narodem oraz poruszyła zagadnienie 

konserwatyzmu w poglądach Konecznego. Ostatnią część publikacji przeznaczyła na 

omówienie jego koncepcji, dotyczącej systemu wartości oraz społeczeństwa katolickiego.  

Ryszard Polak napisał książkę Cywilizacje a moralność w myśli Feliksa 

Konecznego (Lublin 2001), którą poświęcił omówieniu poglądów etycznych badacza  

i jego inspiracji, w tej sferze badań oraz problem moralności wobec życia zbiorowego.  

 W środowisku filozoficznym KUL-u dorobek Konecznego obecny jest w pracach 

Mieczysława A. Krąpca dotyczących życia społecznego, na przykład w publikacji 

Suwerenność - czyja? (Lublin 1996). Opracowania teorii Konecznego podjęli się także 

Henryk Kiereś między innymi w Człowiek i cywilizacja, Lublin 2007, Paweł Skrzydlewski. 

w książkach: Polityka w cywilizacji łacińskiej (Lublin 2002), czy Wolność człowieka  

w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego (Lublin 2013). Liczne prace tych 

badaczy, przeniknięte są myślą Konecznego, szczególnie w kontekście filozoficznej 

refleksji nad koncepcjami człowieka, sprawami społecznymi, politycznymi  oraz 

cywilizacyjnymi.   

 Warto wymienić jeszcze publikacje: Andrzeja Bokieja, Cywilizacja łacińska 

Studium na podstawie dorobku historiozoficznego Feliksa Konecznego (Legnica 2000), 

Piotra Grabowca Model społeczeństwa obywatelskiego w historiozofii Feliksa Konecznego 

(Wrocław 2000), Piotra Bezata Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego (Krzeszowice 2002) 

czy Poglądy polityczno-prawne Feliksa Konecznego (Krzeszowice 2007), Ireneusza 

Białkowskiego Idea ścierania sie cywilizacji według Feliksa Koniecznego  

a bezpieczeństwo współczesnej Europy (Krzeszowice 2007), Wojciecha Szurgota Prawo, 

jako fundament cywilizacji łacińskiej w myśli Feliksa Koniecznego (Krzeszowice 2007).  

Koneczny wzbudził również zainteresowanie publicysty Wojciecha 

Reszczyńskiego, który w oparciu o jego myśli komentował współczesne wydarzenia. Zbiór 

artykułów Reszczyński wydał w publikacji pod tytułem Zainspirowany Konecznym 

(Warszawa 2014).  
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Te publikacje oraz te nieujęte w niniejszym wykazie wypełniły w jakimś stopniu 

lukę w analizie myśli historiozoficznej i cywilizacyjnej Konecznego, szczególnie w opisie 

teorii cywilizacji i uwarunkowań aksjologicznych społeczeństw.  

Twórczość Konecznego, ściśle odzwierciedliła problematykę czasów, w których 

żył8. Można w niej odnaleźć zarówno tęsknoty polskiego romantyzmu za wolnością, ale 

także ideę pracy, mającej na celu przygotowanie narodu do wzięcia odpowiedzialności za 

losy wolnej Ojczyzny9. Badacz tworzył w czasach nieustannych przemian społecznych, 

politycznych, kulturowych, w czasach rewolucji, rozwoju i upadku zbrodniczych 

systemów polityczno-społecznych, dwóch światowych wojen. Te czasy, niosły za sobą 

upadek moralności, wartości i autorytetów, a co Koneczny nazywał ,,zawieszeniem 

Dekalogu”
10. Panowanie zbrodniczych ideologii sprzyjało załamaniu się tradycyjnego 

porządku społecznego i etycznego oraz rozwojowi relatywizmu moralnego. Te fakty nie 

uszły uwadze badacza, dla którego relatywizm oznaczał stan kryzysu cywilizacyjnego, 

polegający na mieszaniu się idei i norm etycznych, w jednym organizmie społecznym.  

 Czasy te były również związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, 

dlatego też tematyka narodu stała się dla krakowskiego badacza niezwykle ważna. Posiada 

ona w teorii Konecznego znaczenie etyczne i cywilizacyjne. Marian Bębenek zauważył, że 

ideą regulatywną dla niej, był ,,etocentryzm’’ - przekonanie o tym, że każdy rodzaj 

zrzeszeń powinien być poddany moralności11.  

Badając cywilizacje; ich typy, stopnie, szczeble, rozwój, Koneczny doszedł do 

wniosku, że nie wszystkie one mogą nakierować rozwój społeczny w kierunku wspólnoty 

narodowej. Wiązało się to z faktem, że świadomość czy poczucie narodowe i zbudowana 

na ich podstawie wspólnota, nie jest właściwością wrodzoną, biologiczną (związaną  

z rasą), czy też etniczną, ale jest wynikiem pracy pokoleń, który pojawia się na pewnym 

stopniu kultury12.  

Naród wywodzi się bezpośrednio ze społeczności, która osiągnęła niezbędne stopnie 

rozwoju społecznego, takie jak: emancypacja rodziny (samodzielność decydowania 

                                                 
8 To w pierwszych dekadach XX w., dyskusje polskiej myśli politycznej oscylowaly wokół tematyki narodu, 

wkraczały w sferę prognoz na odzyskanie niepodległości oraz sposobów tworzenia i wzmacniania państwa. 

Zob. L. Gawor, Feliksa Konecznego koncepcja narodu, w: K. Wiliński [red.] Charakter narodowy  

i religia, Lublin 1997, s. 35. 
9 Por. J. Skoczyński,  Państwo narodowe..., dz. cyt., s. 90-91. 
10 Tamże, s. 92-93. 
11

 Por. M. Bębenek, Paradygmat polityki w cywilizacji łacińskiej, w: J. Skoczyński [red.], Feliks Koneczny..., 

dz. cyt., s. 86. Koneczny użył sformułowania ,,totalizm etyczny”. 
12

 Por. F. Koneczny, O wielości cywilizacji, Komorów, b.d.w., (reprint z wyd. Kraków 1935), s. 301. 
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jednostki o swoim losie i posiadanym majątku), zróżnicowanie zawodowe (stanowe), 

rozwój instytucji państwowych, uznawanie dualistycznego prawa oddzielającego sferę 

prywatną i publiczną, wprowadzenie myśli chrześcijańskiej, w której narodziła się 

koncepcją życia osobowego, a także budowanie życia społeczeństwa na wolności, która 

przejawia się w poszanowaniu praw człowieka, samorządności oraz kontroli społecznej 

nad państwem.  

Według Konecznego dojrzałe myślenie o narodzie ma miejsce wtedy, gdy nie 

poprzestaje się na badaniu stanu obecnego wspólnoty, ale na umiejętności dostrzeżenia 

dobra, które można osiągnąć, a więc zrealizować cele, które staną się nowymi elementami 

kultury materialnej czy duchowej. Naród może wtedy funkcjonować prawidłowo, kiedy 

sam określa własne cele, mając na uwadze rozwój oraz korzyści z nich wypływające.    

 Wieloaspektowość życia powoduje, że ludzie rozwijają w sobie różnorodne 

zdolności, aktualizują potencjalne siły, dostrzegają wartości i chcą je osiągnąć, ale także 

zdobywają umiejętność współpracy z innymi. Na tej podstawie, Koneczny wyróżnił wśród 

ludzi trzy typy zmagań w życiu: o środki materialne, o orientację w świecie oraz o moralny 

sposób wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Był również świadomy tego, że: , 

,,Cywilizacje nie nakładające swym uczestnikom innych obowiązków, ani nie 

wskazujące innych celów, jak tylko materialne, wynikające z walki o byt, nie dochodzą 

przeto zgoła do pojęcia narodowości”13. Tezę tę uzasadnił za pomocą zestawienia form 

zrzeszania się w Europie oraz Azji, przytaczając sposoby formacji społeczności 

azjatyckich, które bez wyjątku opierały się na czynnikach ekonomiczno-politycznych,  

w przeciwieństwie do narodów w Europie, które obok tych czynników, oparł jedność na 

kulturze duchowej14.   

 Koneczny określił naród, jako zrzeszenie cywilizacyjne. To oznacza, że jest on 

zależny od cywilizacji, która go formuje, a dokładnie od idei za nią stojących15. Idee  

te określają tożsamość zrzeszeń, natomiast ich dynamika rozwoju związana jest z prawami 

cywilizacyjnymi. Jednak to za mało, aby wyraźnie móc powiedzieć o istocie narodu, Są 

obok niego i inne zrzeszenia, kształtowane według metod cywilizacyjnych, Dlatego 

szczegółowej refleksji wymaga doprecyzowanie cech narodu, w tym właściwe każdemu 

Logos i Ethos. Dopiero na podstawie tej analizy, można w sposób w miarę precyzyjny 

określić, czym jest naród. oraz w jaki sposób zależy od cywilizacji. 

                                                 
13 F. Koneczny, Polskie Logos a Ethos, t.1., Komorów b.r.w., (reprint z wyd. Poznań 1921).  s. 12-13. 
14

 F. Koneczny, Kościół jako polityczny wychowawca narodów, Warszawa 1936, s. 17. 
15

 F. Koneczny,  Prawa dziejowe, Komorów 1997, (reprint z wyd. Londyn 1982). s. 345. 
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W obecnych czasach następują niezwykle szybkie zmiany w każdym wymiarze 

życia. Przez wieki, zachodziły one stopniowo (powoli i etapami), w miarę regularnie, 

ewolucyjnie, teraz zaś są one gwałtowne, nieregularne, wręcz nieprzewidywalne.  

Narody stanęły przed wyjątkowo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem a mianowicie 

dostosowaniem się do nich. Ze względu na fakt, iż zmiany te dotyczą całej ludzkości 

zaczęto je określać nazwą globalizacji. Jest ona definiowana między innymi, jako trend 

przekraczania granic czasowych i przestrzennych między ludźmi (Herbert Marshall 

McLuhan), jako "ściśnięcie" świata, rozumiane jako myślenie o nim jako o całości, ponad 

państwami, narodami, religiami (Roland Robertson), długofalowy proces integrowania się 

coraz większej liczby krajowych gospodarek, w wyniku czego powstaje globalny system 

ekonomiczny (Anna Zaorska).  

Dla wielu te zmiany wymuszają postawienie pytania, jaką rolę i znaczenie 

przypisuje się narodom i ich państwom? Pojawiają się głosy mówiące o tym, że narody są 

przeszkodą w budowaniu zjednoczonego świata, że są zarzewiem wojen, a myślenie    

w kategoriach narodowych jest nieodpowiedzialne. Globalne zmiany zrodziły globalne 

problemy, których pojedynczy naród nie jest w stanie rozwiązać. W związku z tym 

postuluje się zrzeszanie narodów w organizmy regionalne, z jednoczesnym pozbawianiem 

ich wpływu na własne państwo, co w dalszej kolejności ma stworzyć federację światową 

(lub w innej wersji jedno społeczeństwo) z jednym światowym rządem. Deklaracje, co do 

takiej wizji przyszłości świata, można nazwać ideologią globalizmu. Stanowi ona 

wyzwanie intelektualne. Globalizm nie tylko przeciwstawia się nacjonalizmowi 

(najczęściej rozumianemu, jako szowinizm), ale jest ideologią kwestionującą narody 

(należy zaznaczyć, że także i te narody, które nie muszą przecież uzasadniać racji swojego 

istnienia wrogością wobec innych). Spór między globalizmem a światem narodów jest 

obecnie jednym z najważniejszych, jaki ma miejsce w świecie. Jest to spór o jednostki,  

ale i o rodzaj wspólnoty, którą im się projektuje na przyszłość. Pytanie, o to czy będzie to 

wspólnota personalistyczna, czy kolektywistyczna jest fundamentalny. 

Problematyka narodu w niniejszej pracy, podejmowana jest, dlatego, że istnieje 

luka związana z szerszym jej opracowaniem. Do tej pory problem narodu u Konecznego 

istniał w opracowaniach niejako przy okazji, jako jeden z elementów jego nauki  

o cywilizacji16. Jednak taka motywacja wydaje się niewystarczającą. Aby móc należycie 

                                                 
16 Tematykę narodu u Konecznego podjął Jan Skoczyński, w publikacji Idee historiozoficzne Feliksa 

Konecznego. Autor zwrócił uwagę na fakt, że naród u krakowskiego badacza jest rozumiany jako nadbudowa 
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wykorzystać teorię Konecznego, należy zestawiać ją ze zjawiskami społecznymi, 

politycznymi i międzynarodowymi tworzącymi współczesność. Na tym właśnie polega jej 

wartość, że może ona tłumaczyć to, co dzieje się obecnie i pomóc w kształtowaniu życia 

zbiorowego. Problematyka narodu wpisuje się w ten schemat doskonale.  

Fundamentalnym zagadnieniem jest próba odpowiedzi na pytanie, jaka istnieje 

zależność narodu od cywilizacji, to znaczy, jakie idee filozoficzne wiążą powstanie  

i rozwój życia narodowego z cywilizacją - przestrzenią jego kształtowania? Czym jest  

logos i ethos dla narodu? Z tego płyną pytania, czy obecnie narody i ich państwa mają 

rację bytu i czy mogą być wspólnotami, w których człowiek może realizować własne 

szczęście?   

 Zasadniczą metodą badawczą zastosowaną w niniejszej pracy jest metoda 

analityczną. Posłuży ona do wyjaśnienia pojęć narodu oraz cywilizacji, następnie pozwoli 

na prześledzenie procesu rozwoju społecznego oraz idei i wartości prowadzących  

                                                                                                                                                    
etyczna społeczeństwa, tak jak państwo jest jego nadbudową prawną. Wymienił czynniki narodowotwórcze: 

społeczeństwo, mające własne państwo, ojczyznę - obszar zamieszkany przez okresloną zbiorowość, język, 

tradycję (historyzm). Następnie podał definicje narodu, stosując kryterium czasowe ich powstania, co miało 

wskazać na ich ewolucję. Ostanim elementem jest umieszczenie narodu w kontekście cywilizacyjnym.Ten 

aspekt Skoczyński rozwinął w książce Koneczny. Teoria cywilizacji. "Musimy być wybitnym narodem" - 

Polska w koncepcji cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego, to artykuł Leszka Gawora 

zamieszczony w: "Kamena. Kwartalnik Kresowy", nr 3/4 (1991). Autor podjął w nim problematykę 

rozliczenia się Konecznego i jego współczesnych z zaborami oraz podjęcia zadania wytyczenie celów 

rozwojowych dla Polski, po odzyskaniu niepodległosci. Aby móc przeprowadzić te zadania Polacy winni byli 

zachować tożamość cywilizacyjną (łacińską). W ten sposób będą mogli zachować spójność myślenia  

i działania i jednocześnie zdobędą siłę do realizacji swoistej misji uświadamiania Europie jej łacińskich 

korzeni oraz prezentacji praw dziejowych. Gawor podjął tematykę narodu jeszcze w artykule Feliksa 

Konecznego koncepcja narodu, w: Charakter narodowy i religia (1997), prezentując problemy więzi 

scalającej naród, relację między narodem a państwem i społeczeństwem, relacje między narodami, 

posiadającymi nieraz sprzeczne ze soba interesy, oraz w rozdziale o neomejsanizmie polskim. W książce  

W poszukiwaniu rozumienia bytu społecznego człowieka. Filozofia polska końca XIX i w XX stuleciu.  

W publikacji tej Gawor pochylił się nad narodem, jako wspólnotą dziejów, nad jego relacją do państwa  

i społeczeństwa, nad wymiarem etycznym wspólnoty narodowej (zależnością od etyki cywilizacji łacińskiej) 

oraz możliwościami powstania zrzeszeń ponadnarodowych. Również do tej szeroko potraktowanej tematyki 

dołączył problem konfliktów międzynarodowych. W innym podrozdziale zajął się Gawor analizą charakteru 

narodowego Polaków oraz posłannictwa Polski. Sonia Bukowska napisała artykuł, pt. Feliksa Konecznego 

historiozoficzna refleksja nad narodem, zamieszczony w "Folia Philosophica" 20 (2002), w którym poddała 

analizie proces narodowotwórczy, neomesjanizm narodu polskiego oraz rozumienie narodu, jako zrzeszenia 

cywilizacyjnego. Józef Kossecki w Podstawach nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach piał  

o świadomości narodowej w części poświęconej wyróżnikom cywilizacyjnym oraz o narodzie w części gdzie 

porównał cywilizacje personalistyczne i gromadnościowe. Tematyce narodu poświęcił książkę Naukowe 

podstawy nacjokratyzmu, do której zainspirował go między innymi Koneczny. Zasadncze przesłanie książki 

to wolność narodów i państw od zależności zewnętrznej oraz wewnętrznej narzuconej przez obce narody. 

Zewnętrzna polega na poddaniu się sterowaniu (na przykład poprzez znalezienie się w sytuacji zaboru  

i okupacji), wewnętrzna zaś na obecności obcej agentury i jej wpływu na rządy i struktury 

podporządkowywanych narodów i państw. Paweł Skrzydlewski w książkach Polityka w cywilizacji łacińskiej 

oraz Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego zajął się problemem wolności 

narodów. twierdził, że naród jako jedyne zrezenie gwaruntuje zachowanie wolności, praw i życia osobowego 

jednostek. Henryk Kiereś w książce pod tytułem Służyć kulturze, zajął sie tematyką sztuki w życiu narodu 

polskiego. Wzajemna relacja między nimi służyła obydwu. Sztuka zyskiwała niezwykle ważną tematykę, 

twórcy wznosili kunszt na wyżyny, naród zaś czerpał inspirację do działań oraz budował tożsamość.  
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do powstania narodu. Dzięki takiemu ujęciu narodu, ukażą się jego struktura ontyczna oraz 

dynamika połączone z strukturą i prawami cywilizacji. Analizie zostanie poddana również 

współczesność z procesami globalizacyjnymi, multikuluralizmem oraz globalizmem.  

Rozdział pierwszy pracy przybliża różne koncepcje narodu. Odnajduje źródła 

narodu u starożytnych Greków, Rzymian, Izraelitów, opisuje myśl średniowieczną 

formującą świat narodów, koncepcje narodu czasów nowożytnych i współczesnych. Jest 

także prezentacją polskich koncepcji narodowych formowanych w XIX i pierwszych 

dekadach XX wieku.  

          Rozdział drugi poświęcony został prezentacji wybranych koncepcji cywilizacyjnych 

oraz omówieniu teorii Konecznego. Przedstawione zostały czynniki różnicujące 

cywilizacje oraz prawa, jakim podlegają.   

          Rozdział trzeci ukazuje świat współczesny w dobie globalizacji z jego głównymi 

trendami. Ujęty został kryzys Zachodu oraz poddane zostały analizie ideologie 

multikulturalizmu i globalizmu. Pierwsza relatywizująca wartości kulturowe i podważająca 

znaczenie tożsamości narodów a druga próbująca pozbawić narody władzy nad ich 

państwami, przy jednoczesnym promowaniu koncepcji państwa i rządu światowego. Idee 

za nimi stojące zostały skonfrontowane z teorią Konecznego.  

 Rozdział czwarty prezentuje naród, jako zrzeszenie cywilizacyjne, wskazuje czym 

są logos i ethos narodu - jako te o charakterze uniwersalnym z ideami i wartościami 

cywilizacji łacińskiej oraz lokalnymi ukazującym właściwości konkretnych narodów, 

Podjęty został również temat czy miłość do narodu może dać szczęście człowiekowi?   
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Rozdział pierwszy 

Naród: pojęcie i koncepcje 

 

1. Właściwości pojęcia naród oraz systematyka definicji 

 

1.1.  Atrybuty pojęcia narodu  

Istnieje bogata literatura poświęcona kwestii narodowej, występują również liczne 

próby zdefiniowania i opisania narodu, a samo jego pojęcie stało się przedmiotem takich 

określeń, jak: wieloznaczne17, trudno definiowalne18, złożone19, posiadające długą i bogatą 

historię20, zagadkowe i tendencyjne21, problematyczne i sporne22, takie, którego ideę można 

zdegradować23, odrzucane24, będące przedmiotem walki25. Ta wielość określeń, tłumaczy 

trudność, przed którą stają badacze zagadnienia, próbujący pokonać definicyjne 

zróżnicowanie oraz chcący w precyzyjny sposób określić przedmiot swoich rozważań. 

Problem komplikuje również fakt, że z istniejących obecnie wspólnot narodowych, jak 

również z tych, które istniały przed epoką nowożytną, nie da się stworzyć jednolitego 

                                                 
17

„Pojęcie narodu ma charakter wieloznaczny. Różnorodność uwarunkowań historycznych, kulturowych, 

religijnych, ekonomiczno-społecznych, ideologicznych jest przyczyną wielu semantycznych nieporozumień, 

przy próbach określenia narodu - jego natury i elementów składowych”. St. Kowalczyk, Naród, Państwo, 

Europa. Z problematyki filozofii narodu, Radom 2003, s. 13. 
18

„Narodowość zawsze trudno jest zdefiniować i jest to kwestia sporna prawie tak samo w teorii jak  

i w praktyce”. M. Canovan, Lud, tł. S. Szymański, Warszawa 2008, s. 56.   

„Zostawiając na chwilę „naród”, termin „nacjonalizm” jako taki jest równie problematyczny, ma wiele 

szerokich i powiązanych ze sobą znaczeń na ogół mu przypisanych. […] Każdemu użyciu tego pojęcia 

towarzyszą nieodłączne zawiłości, wiele z nich (jak to jest z „narodem”) obraca się wokół definicji i dat”.  

P. Lawrence, Nacjonalizm, tł. P. K. Frankowski, Warszawa 2007, s. 12.   
19

„Drugi fakt, to złożoność pojęcia i, co za tym idzie, postaw ludzkich odnoszących się do narodu. Niektóre 

spośród nich są nabyte przez wychowanie w ramach danego narodu - np. przywiązanie do pewnego 

krajobrazu i pewnych obyczajów. Inne są przyjęte, przynajmniej częściowo, przez  decyzję:  przyznanie  się 

do pewnej kultury i ideologii narodowej. Ich waga, znaczenie nie jest jednakowe. Tak np. uznanie pewnych 

zasad moralnych i określonej ideologii jest nieraz znacznie ważniejsze niż przywiązanie do krajobrazu. 

Niemniej wszystkie odgrywają pewną rolę w pojęciu narodu i stosunku do niego”.  J. M. Bocheński, Co to 

znaczy być Polakiem? w: tenże, Sens życia i inne eseje, Kraków 1993, s. 94. 
20

 „Problematyka narodowa posiada długą i bogatą historią. Zarówno samo zastosowanie nazwy, jak również 

pojęcią z nią związane, wbrew popularnym opiniom, nie należą do specyfiki jedynie dwóch ostatnich 

stuleci”. P. Tarasiewicz, Spór o naród, Lublin 2003, s. 5. 
21

 Naród to: „jedna z najbardziej zagadkowych i tendencyjnych pozycji w leksykonie politycznym”.  

Ch.Tilly, The formation of National States in Western Europe, Princeton 1975, s. 6., cyt. za. A. D. Smith, 

Nacjonalizm, tł. E. Chomicka, Warszawa 2007, s. 22.   
22

 „Jak zatem powinniśmy zdefiniować pojęcie narodu? Bez wątpienia jest to na interesującym nas polu 

najbardziej problematyczny i sporny termin”.  A. D. Smith, Nacjonalizm..., dz. cyt., s. 22.   
23

 J. Ortega y Gasset, Rozmyślania o Europie, tł. H. Woźniakowski, Warszawa 2006, s. 36. 
24„Odrzucanie słowa naród ma swoje przyczyny. Są nimi: skrajny indywidualizm, idea autokreacji i ateizm 

społeczny”, Cz. Bartnik, Kiedy myślę naród, Radom 2003, s. 14. 
25

 Tamże, s. 18-20. 
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znaczeniowo modelu narodu. Dlatego przedstawienie w dyskursie wspólnoty narodowej  

o wyraźnie zarysowanych granicach znaczeniowych oraz ścisłej definicji, nie wydaje się 

możliwe. Z tego powodu należy przyjąć założenie, że mówiąc o narodzie ma się na myśli 

zbiorowość, w ramach której, akcentuje się zasadnicze czynniki procesu jej formowania, 

elementy umacniania poczucia solidarności i lojalności oraz cele, do jakich dąży, a co 

odróżnia ją od innych wspólnot26. Oznacza to także, że konkretna wersja pojęcia naród, 

nosząca cechy czasu i miejsca, nie może stanowić punktu odniesienia względem całego 

zbioru, który obejmuje się tym terminem.  

Znaczenie pojęcia narodu zmieniało się w czasie. W rozmaitych epokach odmiennie 

definiowano koncepcję narodu, w różny sposób odczytywano jego genezę, strukturę, 

istotę, czy relację do państwa. Zmieniał się także zakres grup społecznych utożsamianych  

z narodem, a to oznacza, że różnic w jego rozumieniu nie tylko należy szukać pośród 

odrębnych tradycji kulturowych, ale także w dziejach każdego narodu i jego rozwoju27. 

Dotyczy to również koncepcji filozoficznych, trendów społecznych, politycznych, 

ideologicznych, dominujących w poszczególnych etapach dziejów wspólnoty narodowej.  

Złożoność pojęcia naród oznacza, że posiada ono nie tylko treści poznawcze, ale  

też budzi emocjonalne skojarzenia. Postawy wobec narodu nie muszą być poprzedzone 

pełną refleksją nad jego istotą, ale mogą mieć walor egzystencjalny, to jest ujawniać się 

poprzez afirmację bądź negację. Badacz narodu winien wziąć pod uwagę i tę stronę 

zagadnienia, to znaczy uwzględnić przeżycia oraz stan identyfikacji emocjonalnej 

jednostek z narodem.   

         Naród stał się przedmiotem sporów, które wiążą się zarówno z trudnością odczytania 

jego istoty, jak i z postawami względem niego.  Podjęto wysiłki, by jego pojęciu przypisać 

znaczenie pejoratywne, co wydaje się oczywiste, zważywszy na to, że termin komunikuje 

znaczenie wyrażanej rzeczywistości. Dostrzegł to zjawisko Jose Ortega y Gasset, który 

napisał o idei narodu, że się ją degraduje i ubliża jej28.   

 

 

                                                 
26

 R. Rybarski, Naród, jednostka i klasa, Warszawa 1926, s. 133-134. 
27

 Koneczny zwrócił uwagę na proces przemian jakie miały miejsce w polskim rozumieniu narodu. Inaczej 

pojmowano je za czasów Władysława Łokietka, gdy naród był tworzony, inaczej za Zygmunta Augusta, 

kiedy tworzyło się ideowe oblicze ,,obojga  narodów’’, jeszcze inaczej w czasach zaborów, kiedy naród 

istniał bez swojej państwowości. Zob. F. Koneczny, O wielości..., dz. cyt., s. 303. 
28 Gasset pisał te słowa o Arnoldzie Toynbee’m, który w swojej książce Study of History, sprowadził naród 

do plemienności opanowanej przez zasady demokracji. To było dla Gassseta zredukowaniem narodu ale  

i obelgą wobec plemienności, którą Toynbee utożsamił z czymś ,,obrzydliwym i zasługującym na wzgardę’’. 

J. Ortega y Gasset, Rozmyślania…, dz. cyt., s. 36-37.  
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 Pojęcie narodu jest rugowane z dyskursu publicznego wraz z pokrewnymi mu 

terminami, takimi jak: ojczyzna, tradycja, tożsamość narodowa, patriotyzm29,  

i zastępowane odpowiednio pojęciami: społeczeństwa, kraju, postępu, świadomości 

społecznej, obywatelskiej czy sprawiedliwości globalnej. Zdarza się, że termin naród 

używany jest na oznaczenie społeczności, która dla wielu stała się synonimem: 

zaściankowości, przeszkodą w rozwiązywaniu problemów globalnych30, zagrożeniem dla 

stabilizacji i planowania ekonomicznego, zarzewiem wojen31. W niektórych środowiskach 

biznesu, polityki, mediów, nauki, łączy się pojęcie oraz opisy narodu wyłącznie z takimi 

zjawiskami jak: szowinizm, ksenofobia, stereotyp, nazizm i faszyzm. Tworzone są również 

mity antynarodowe32. Na gruncie etyki poddawane są redefinicji obowiązki wobec 

członków narodu oraz konstruuje się systemy etyczne, uzasadniające niemoralność 

przyznawania pierwszeństwa własnym rodakom i współobywatelom33.  

Obok wielu stanowisk negujących naród, istnieją poglądy i postawy go afirmujące. 

Na ich oznaczenie użyto terminu nacjonalizm. Termin ten wywodzi się z łacińskiego słowa 

natio oznaczającego naród i jest stosunkowo młody. W znaczeniu politycznym  

i społecznym użyty został pod koniec XVIII w. przez filozofa niemieckiego Johanna 

Gottfrieda Herdera oraz francuskiego jezuitę o. Augustina de Barruela34.  

 

                                                 
29

 Cz. Bartnik, Kiedy…, dz. cyt., s. 14.  
30

 P. Singer, Jeden świat. Etyka globalizacji, tł. C. Cieśliński, Warszawa 2006, s. 183.     
31

 Por. J. Laughland, Zatrute źródła Unii Europejskiej, tł. I. Brodacka, A. Dobrowolska-Segit, J. Falzmann, 

Komorów, b.r.w., s. 21. Por. M. C. Nussbaum, Patriotism contra Cosmopolitanism, ,"Boston Reviev" 10/11 

1994. w: bostonreview.net/martha-nussbaum-patriotism-and-cosmopolitanism 03.09.2012]. Krytyka narodu 

wyprowadzana jest zazwyczaj trzech pozycji doktrynalnych: indywidualistycznej (liberalizm), walki 

klasowej (socjalizm) oraz globalizmu (kosmopolityzm). 
32

 Zob. W. Lisiczkin, Zasada wirusa w wojnie psychologicznej, tł. M. Zawadzka, w: "Fronda" 60/2011,  

s. 104-116. 
33

 J. Mandle, Globalna sprawiedliwość, tł. M. Dera, Warszawa 2009, s. 55-56. Por. P. Singer, Jeden...,  

dz. cyt., s. 30. 168-192. 
34 Tym, co charakteryzowało wczesny nacjonalizm były: zasada suwerenności narodu oparta o koncepcję 

suwerenność ludu Jeana J. Rousseau oraz zasada narodowościowa Ludwika N. Bonapartego i Pasquale St. 

Manciniego. Według pierwszej, to naród posiada prawo sprawowania władzy, co oznacza, że żadna jednostka 

ani jakiekolwiek zgromadzenie bez jego zgody, nie może rządzić. Skutkiem tej koncepcji, było dążenie do 

likwidacji różnorodności stanowej, na rzecz społeczności obywateli oraz niedopuszczenie do pogłębienia 

podziałów kulturowo-językowych w ramach państwa. Zasada narodowościowa została przedstawiona przez 

Ludwika N. Bonapartego (późniejszego cesarza Napoleona III) w książce Idee napoleońskie wydanej w 1839 

r. a za sprawą Pasqualego St. Manciniego stała się zasadą prawa międzynarodowego. Mówiła ona, że każda 

narodowość, rozumiana jako wspólnota etniczna ma prawo do posiadania własnego państwa na obszarze 

gdzie żyje i działa a poszczególne jednostki mogą nabywać praw obywatelskich. W ten sposób naród 

utożsamiono z państwem, co niosło ze sobą postulat działania na rzecz ujednolicania kulturowego własnych 

obywateli. W ten sposób społeczeństwa etniczne uzyskały możliwość ukształtowania struktury politycznej, 

uznanej w świecie, państwa zyskały prawo do jednolitej formacji własnych obywateli a jednostki bez 

względu na pochodzenie społeczne zyskały prawa obywatelskie. Zob. J. Bartyzel, Pojęcie, geneza i próba 

systematyki głównych typów nacjonalizmu, www.legitymizm.org/systematyka-nacjonalizmu [03.11.2017] 

oraz P. Tarasiewicz, Nacjonalizm w świetle filozofii kultury, Studia Ełckie 10/2008 s. 97-98. 
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Na początku XIX wieku pojęcie nacjonalizmu używane było rzadko. W języku 

angielskim oznaczało doktrynę, zgodnie z którą, pewne narody są wybrane przez Boga35. 

W języku francuskim zyskało popularność dzięki artykułowi Maurice’a Barrèsa: 

 La querelle des nationalistes et des cosmopolites (Kłótnia nacjonalistów i kosmopolitów) 

zamieszczonemu w „Le Figaro” (4 lipca 1892)
36

. Nacjonalizm jako pogląd formował się  

w ciągu stuleci, równolegle do rozwoju narodów. W Europie zaczął się rozwijać w drugiej 

połowie XVIII w. aby w XIX w. ogarnąć ją całą, a w wieku XX przeniknąć wszystkie 

kontynenty37. Obecnie może oznaczać: proces kształtowania się lub rozwoju narodów, 

świadomość przynależności do wspólnoty narodowej, społeczny ruch na rzecz narodu, 

język, symbolikę oraz doktrynę narodu38. Poglądy i postawy nacjonalistyczne uznają naród 

za wspólnotę wyjątkową oraz wymagającą lojalności od poszczególnych jednostek  

i mniejszych grup (na przykład rodziny). Jako doktryna używany jest do wzbudzenia 

świadomości i solidarności narodowej, a gdzie indziej służy on do ich podtrzymania  

i rozwoju. Nacjonalizm czyni ze wspólnoty narodowej punkt odniesienia w działaniach 

politycznych, których celem jest jej dobro, na straży którego stoi państwo narodowe. Tym 

dobrem narodu jest jego autonomia, jedność oraz tożsamość39. Jak zauważył Józef 

Kossecki, po II wojnie światowej w Polsce dokonano manipulacji semantycznej, 

polegającej na zamianie znaczeń pojęć, nacjonalizmowi przypisano znaczenie szowinizmu 

a to ostatnie pojęcie zaczęto usuwać40.  

Należy jeszcze wspomnieć o terminie nacjokratyzm, który został stworzony przez 

Józefa Kosseckiego, na oznaczenie polskiej doktryny narodowej. Jest ona oparta na naszej 

tradycyjnej myśli narodowej, nauce społecznej Kościoła katolickiego, syntezie nauki 

porównawczej o cywilizacji Feliksa Konecznego, socjologii Leona Petrażyckiego  

oraz Henryka Piętki a także na polskiej szkole cybernetycznej i polskiej cybernetyce 

społecznej. Należy przypomnieć, że istotą nacjokratyzmu jest postulat pełnej 

niepodległości wewnętrznej i zewnętrznej narodów. Wewnętrzna polega na skutecznym 

przeciwstawianiu się wpływowi i kontroli ze strony obcych wewnątrz narodu, zaś 

zewnętrzna na posiadaniu suwerennego państwa41. 

 

                                                 
35 A. Smith, Nacjonalizm..., dz. cyt., s. 16. 
36

 J. Bartyzel, Pojęcie, geneza i próba..., dz. cyt. 
37 R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne, Lublin 1984, s. 355. Por. A. D. Smith, Nacjonalizm...,  

dz. cyt. s. 116-117. 
38 A. Smith, Nacjonalizm..., dz. cyt., s. 17. 
39 Tamże, s. 21. 
40 J. Kossecki, Naukowe podstawy nacjokratyzmu, Warszawa 2015, s. 5. 
41 Tamże, s. 7-8. 
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Do właściwości terminu naród, należy i to, że jest ono rdzeniem dla wielu innych, 

które poprzez dodanie odpowiednich afiksów, obowiązują w komunikacji o znaczeniu 

wykraczającym poza zakres jednej wspólnoty. Naród występuje w takich terminach jak: 

narodowość (nationality) międzynarodowy (international), wielonarodowy (multinational), 

transnarodowy (transnational), ponadnarodowy (supranational). Najbardziej popularne 

znaczenie narodowości oznacza przynależność etniczną lub obywatelską. Może również 

oznaczać wspólnotę, która sytuuje się między ludem a narodem. Różnica względem ludu 

polega na tym, że narodowość wytworzyła własną kulturę, integruje się wokół języka i jest  

w procesie organizacji w wyższą strukturę społeczną a względem narodu na tym, że nie 

posiada aspiracji politycznych do posiadania własnego państwa42. Inne znaczenie 

narodowości podał Samuel Bogumił Linde w Słowniku języka polskiego. określając ją jako 

„narodową właściwość, którą się jeden naród od drugiego różni”43.    

Przymiotnik międzynarodowy oznacza najczęściej organizację obejmującą więcej niż 

jeden kraj. Spotkać można na przykład termin społeczność międzynarodowa (ang. 

internacional community) oznaczającą wszystkie społeczeństwa i kraje globu, ale też takie 

jak FIFA (fr. La Fédération Internationale de Football Association) czy Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy (International Monetary Fund). Termin ten oznacza obecność, relacje 

czy też wspólne aktywne uczestnictwo wielu krajów.   

 Słowo wielonarodowy oznacza na przykład państwo, na obszarze którego, żyje 

wiele narodów, ale może także oznaczać organizację składającą się z przedstawicieli wielu 

krajów np. Wielonarodowy Korpus Pólnoc - Wschód (ang. Multinational Corps Northeast) 

czy też firmę działająca na terenie wielu krajów, której struktura pozwala na autonomię  

i dopasowanie do warunków lokalnych.  

Transnarodowy może oznaczać istnienie ponadnarodowej sfery publicznej, dla której 

lokalność traci znaczenie, także wymianę dóbr i usług pomiędzy firmami i organizacjami, 

mającymi wspólny interes i realizującymi zadania ponad granicami państw.   

        Pojęcie ponadnarodowy oznacza typ organizacji krajów, które złożyły własne 

uprawnienia, to jest ograniczyły własną suwerenność w jakichś aspektach życia  

politycznego, społecznego, gospodarczego. Przykładem może być Unia Europejska.  

  

                                                 
42 P. Tarasiewicz, Spór..., dz. cyt., s. 43-44. 
43 Słownik języka polskiego przez M. Samuela Bogusława Linde,t. II, cz. I.,Warszawa 1809, s. 252. 
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1.2.  Typologia określeń narodu 

Niemiecki historyk Friedrich Meinecke, korzystając z dorobku Johanna Herdera, 

Jeana Jacquesa Rousseau Georga Hegla, wprowadził typologię różnicującą narody na: 

kulturowe i polityczne (Kulturnationen, Staatnationen)44. W pierwszym przypadku naród 

widziany jest jako wspólnota kulturowa, kształtowana w procesie historycznym, zaś  

w drugim – jako organizm polityczny (obywatelski) formowany przez ,,jednoczącą siłę 

wspólnej historii politycznej oraz konstytucję’’, to jest cele polityczne oraz system prawny. 

         Heinz Ziegler dokonał podziału opisów narodów na subiektywne i obiektywne, to jest 

te, które wyrażają tożsamościowy, dynamiczny i twórczy aspekt człowieka oraz elementy 

konstytuujące naród, zastane przez człowieka we własnym środowisku45.  

Józef Maria Bocheński rozróżnił typy definicyjne narodu na: podstawowe i pełne46. 

Podstawowe, opisuje wspólnotę poprzez takie elementy jak: poczucie związku z krajem 

ojczystym, znajomość języka i przywiązanie do niego, zachowywanie obyczajów  

(na przykład śpiewanie pieśni, czynności obrzędowe, świętowanie). Pełne, oprócz 

wymienionych czynników, zawiera takie elementy jak: wspólna historia, kultura, sposób 

myślenia. Dodatkowym terminem określającym naród, stała się dwupiętrowość. 

Bocheński, aby tę cechę objaśnić, posłużył się przykładami: Rzeczpospolitej Obojga 

Narodów oraz Królestwa Wielkiej Brytanii. Unie państwowe między Polską i Litwą oraz 

Szkocją i Anglią miały wytworzyć nowe dwupiętrowe narody, organizujące się  

w ramach jednego państwa. Bocheński nie rozwinął tego zagadnienia, ale można się 

domyślać, że dotyczyło ono świadomości podwójnej przynależności.  

  Stanisław Kowalczyk jako kryterium dla teorii narodu przyjął czas jego powstania. 

Z tego punktu widzenia można rozważać koncepcje narodu; antyczne, średniowieczne, 

oświeceniowe, romantyczne oraz współczesne47.   

Mieczysław Albert Krąpiec dokonał rozróżnienia narodów według myśli 

filozoficznej, to jest na koncepcje: platońsko-arystotelesowską, którą można określić jako 

utożsamiającą narody ze społecznością państwową; wspólnoty narodowej opartej na idei 

umowy społecznej (woli współżycia) Thomasa Hobbsa i Jeana Jaquesa Rousseau 

organizowanej przez państwo; narodu nieświadomego i uświadamiającego się, 

                                                 
44

 F. Meinecke, Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaates,  

Monachium i Berlin 1911, s. 3-4., w: https://archive.org/stream/weltbrgertumun00meinuoft#page/n0/ 

mode/2up [05.09.2012]. 
45

 H. O. Ziegler, Die moderne Nation, Ein Betrag zur politischen Soziologie. Tubingen, 1931, s. 27-54,  
46

 J. M. Bocheński, Co to znaczy..., dz. cyt., s. 94. 
47

 St. Kowalczyk, Naród…, dz. cyt., s. 16-19.  
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kształtującego ewolucyjnie ducha narodu (według Friedricha Karla von Savigny, Johanna 

Gottlieba Fichtego); heglowską ducha obiektywnego, według której formą ducha 

obiektywnego jest państwo tworzące naród; narodu wybranego i narodu przymierza 

(żydzi, chrześcijanie); narodu chrześcijańskiego oparta na jednej religii, wspólnej 

moralności, tym sam języku elit, podobnej kulturze48.  

Paweł Tarasiewicz podzielił narody według kryteriów rozumienia osoby ludzkiej. 

Wyróżnił trzy ich typy: kolektywistyczne, indywidualistyczne oraz personalistyczne49.  

Czesław Bartnik rozróżnił typy definicyjne narodu, według dyscyplin naukowych: 

antropologiczno-etniczne, akcentujące genezę narodu, kulturowe - jako nośnik kultury, 

socjologiczne określające go przez typ społeczności, polityczne odnoszące naród do 

państwa, historyczne ukazujące procesy formowania się narodów i filozoficzne, badające 

strukturę i podstawy jego istnienia oraz aspekty etyczne50.     

Andrzej Wierzbicki przyjął pięć typów definicji narodu: aksjologiczny, który ujmuje 

go jako zespół wartości; charakterologiczny, określający go jako wspólnotę psychiczną  

o podobnego charakterze; kulturowy, definiujący naród jako wspólnotę o specyficznej 

kulturze; polityczny, utożsamiający naród z państwem i teleologiczny, który definiuje 

wspólnotę narodową kolejno poprzez celowość i współdziałania)51.  

Anthony David Smith dokonał podziału narodów na: starożytne, hierarchiczne, 

religijne (oparte na przymierzu), republikańskie52.   

   Wielość opisów pojęcia narodu oraz przytoczone kategoryzacje wspólnot 

narodowych nie wyczerpują dalszych. Ukazują one różnorodność i wieloaspektowość 

problematyki oraz jej ujęcia, a także tworzą kontekst zagadnień, jaki należy uwzględnić, 

by zrozumieć tę złożoną rzeczywistość. Prezentacja ta, nawiązuje w jakiś sposób do 

rozdziału o narodzie w książce Konecznego pod tytułem Prawa dziejowe, w którym autor 

zwrócił uwagę na różnorodność definicji narodu, a następnie poddał analizie czynniki 

konstytuujące naród, a o czym będzie mowa w dalszej części pracy.  

    

                                                 
48 M.A. Krąpiec, Rozważania o narodzie, Lublin 2004, s. 12-21. 
49

 P. Tarasiewicz, Spór..., dz. cyt., s. 53-158.       
50

 Cz. Bartnik, Problematyka teologii narodu, w: ,,Communio”, Naród, wolność, liberalizm, nr 9/1994,  

s. 157. 
51

A.Wierzbicki, Naród-państwo w polskiej myśli historycznej dwudziestolecia międzywojennego, Wrocław 

1978, s. 60. 
52

 A. D. Smith, Kulturowe podstawy narodów, tł. W. Usakiewicz, Kraków 2008, s.73-199. Smith wprowadził 

rozróżnienie między narodem jako kategorią ogólną a historycznymi konkretyzacjami narodu jako 

wspólnoty, która przybiera rózne formy i przejawia różne cechy w zależności od epoki.  
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1.3.  Czas i warunki powstania narodów (główne teorie)  

 

Jednym z najważniejszych zagadnień dotyczących narodu jest czas jego powstania.  

Zasadniczo wytworzyły się cztery koncepcje: modernizm, perenializm, prymordliazm, 

oraz etnosymbolizm53. Pierwsza z nich odnosi się do czasu rewolucji francuskiej, kiedy to 

zgodnie z poglądami oświeceniowymi zaczęto budować "nowy naród". To tworzenie 

narodu było procesem nowoczesnym (modernym) i bez precedensu. Dzięki poglądom 

takich osób jak Emmanuel Joseph Sieyes czy Jean Jaques Rousseau pojawiła się koncepcja 

suwerennego ludu, do którego należeli wszyscy bez względu na pochodzenie (stan 

duchowny, szlachecki, stan trzeci - mieszczaństwo oraz chłopi), któremu należała się 

lojalność i poświęcenie. Tym, co było również nowe, to pobudzanie do zaangażowania 

politycznego wszystkich obywateli w sprawach ogólnokrajowych. Pojawiły się nowe 

instytucje mające na celu dbanie o interesy ludzi oraz zapewniono publiczną edukację, 

która miała ukształtować postawy obywatelskie54.  

 Rozumienie narodu w modelu modernistycznym polega na traktowaniu go jako 

zrzeszenia politycznego55. Dlatego też naród charakteryzuje się posiadaniem wyraźnie 

określonego terytorium z ochroną granic i posiadaniem centrum administracyjnego. 

Posiada on jednolity system prawny z możliwością uczestnictwa wszystkich obywateli  

                                                 
53 A.D. Smith, Nacjonalizm..., dz. cyt., s. 65-84. 
54 Tamże, s. 66. 
55

A.D. Smith wyróżnił modernizmy:a) socjoekonomiczny, b) socjokulturowy, c) polityczny, d) ideologiczny, 

e) konstrukcjonistyczny. Każdy z nich umieszcza naród i nacjonalizm (jako ideologię tworzącą naród)  

w jakimś aspekcie. Pierwszy, socjoekonomiczny w kontekście: kapitalizmu przemysłowego, nierówności 

pomiędzy regionami kraju oraz konfliktu klasowego. Czynniki te mają wpływ na wzniecanie uczuć i ideałów 

narodowych (Michael Hechter, Tom Nair). Drugi socjokulturowy - dla jego twórcy Ernesta Gellnera narody  

i nacjonalizmy są pod wpływem industralizacji i przemian, które ona przyniosła. Narody, to rezultat kultury 

wyższej wspomaganej przez edukację publiczną. Poprzez szkolenie członków narodu rozwija się 

uprzemysłowienie a ono wspiera nacjonalizm. Trzeci, polityczny mówi o tym, że narody są formowane przez 

struktury państwa. Poprzez inspiracje państwowe, które rodzą nacjonalizm, dochodzi do tego, iż kształtuje on 

społeczeństwa na narody o charakterze politycznym (John Breuilly, Anthony Giddens, Michael Mann). 

Czwarty to ideologiczny o charakterze europocentrycznym, odegrał olbrzymią rolę w uformowaniu narodów 

na całym świecie.Według Elie Kedouriego jego wpływ miał destrukcyjny wpływ na ludy pozaeuropejskie, na 

ich tradycje etnicze i religię. Piąty, konstruktywistyczny zakłada, że narody są konstruktami elit, powstałymi 

niedawno i jako takie stanowią wytwór procesów unowocześnienia i uprzemysłowienia. Wyjątkowość zmian 

na skutek industrializacji według Erica Hobsbawma miała wywołać potrzebę wynalezienia tradycji, w tym 

tradycji historycznej, która wzięłaby na siebie ciężar zachowania i utrzymania określonego poziomu 

stabilizacji w społeczeństwie przemysłowym. Różnica pomiędzy starymi a nowymi tradycjami polegała na 

tym, że stare były jasno określone i silnie wiążące, zaś nowe – mniej skonkretyzowane a jako takie bardziej 

plastyczne, łatwiej przyswajalne. Dla Benedicta Andersona naród jest wspólnotą wyobrażoną jest on taki 

dlatego, że istnieje w umysłach członków narodu wyobrażenie wspólnoty, której wszyscy członkowie nie 

znają się mi nie poznają się. Anderson posłużył się rozumieniem narodu jako artefaktu kulturowego, którego 

różnorodność wynika z faktu oryginalnego sposobu wyobrażania go przez ludzi. Czasy mechanizacji 

produkcji, migracji (wykorzenienia) i rozbicie struktury stanowej powodowały potrzebę budowania nowego 

rodzaju więzi społecznych wokół wspólnej idei. Tamże, s. 68-70. 
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w życiu publicznym, posiada autonomię wyrażoną suwerennością państwa, ale również 

kulturę, którą propaguje poprzez system publicznej edukacji. Ma również własną ideologię 

nacjonalizmu56. Zwolennicy tej koncepcji mają jednak swoje dylematy. Chociaż roszczą 

sobie pretensje do potraktowania za wzorcowy, ich model narodu, to jednak nalezy 

pamiętać, że dotyczy on wspólnoty, która powstała w określonym czasie historycznym  

i odpowiednich warunkach ideologicznych57. W związku z tym jest jedną z możliwych 

interpretacji, nie jedyną. Istnienie wielowiekowej świadomości narodowej oraz problem 

praw narodów dyskutowane chociażby na soborze w Konstancji w XV w., wskazują, że 

postulat modernizmu głoszący, że narody powstały w XVIII w. jest trudny do utrzymania. 

Zmieniał się ich skład obejmujący od XVIII w. więcej stanów społecznych, ale narody 

zaistniały wcześniej. 

Perenializm (od łac. perennis – odwieczny) to koncepcja, która mówi o tym, że 

chociaż nacjonalizm jako ideologia, pojawił się niedawno, to jednak narody istniały 

zawsze. Pogląd ten ma dwie odmiany. Dla pierwszej, zasadniczą jest idea ciągłego 

trwania, która zakłada, że narody mają długą, nieprzerwaną historię, a ich korzenie tkwią 

albo w średniowieczu albo w starożytności. W tej wersji perenializmu ważne jest to, że 

kładzie nacisk na powolny, w miarę rytmiczny rozwój zbiorowej tożsamości narodu. Hugh 

Seton-Watson dokonał rozróżnienia między narodami starymi i trwałymi oraz tymi, które 

zostały stworzone celowo. To oznacza, że istnieje możliwość dowiedzenia istnienia 

narodów wcześniej, aniżeli w okresie nowożytnym58. Drugi rodzaj perenializmu akcentuje 

ideę powtarzalnego trwania, chodzi w niej o to, że poszczególne narody mają charakter 

historyczny oraz, że zmieniają się w czasie, kiedy rozbudowuje się ich tożsamość etniczna 

i kulturowa. Zwolennicy tej wersji perenializmu twierdzą, że chociaż narody mogą się 

pojawiać i zanikać, to jednak stanowią one fenomen uniwersalny, który się odnosi do 

wszystkich wspólnot czasów i miejsc59. 

Prymordializm (od łac. primordium – związek) opiera się na naturalistycznej 

koncepcji Jeana Jaquesa Rousseau, to jest na odejściu od cywilizacji i skierowaniu się ku 

naturze po to, aby odkryć i odzyskać utraconą ludzką niewinność. Narody są traktowane 

jako pierwotne, mające swe źródła w biologicznej konstytucji człowieka a zatem 

                                                 
56

 Tenże, Kulturowe  podstawy..., dz. cyt., s. 29. 
57 Zob. A.D. Smith pisze, że modernistyczny idealny typ narodu naznaczony jest stronniczością, albowiem 

odnosi się do nowożytnego narodu i tylko do jednego typu nacjonalizmu, to jest obywatelsko-terytorialnego. 

To oznacza, że szczególna wersja pojęcia ogólnego, mająca cechy konkretnego czasu i miejsca stanowi 

odniesienie dla całego zespołu idei obejmowanych tym pojęciem nieuprawnione. Tenże, Kulturowe  

podstawy..., dz. cyt., s. 30-31. 
58 Zob. A.D. Smith, Nacjonalizm...., dz. cyt. s. 71-72. 
59

 Tamże, s. 72. 
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najbardziej naturalne, leżące u źródeł kolejnych procesów społecznych. Obok tej koncepcji 

istnieje socjobiologiczna, której najwybitniejszym przedstawicielem jest Pierre van den 

Berghe. Rozróżnił w społeczeństwach dwa rodzaje grup: ,,typu 1” która określa wspólne 

pochodzenie, a należą do niej społeczności rasowe, kastowe, etniczne i ,,typu 2”.którą 

określa wspólny ustalony interes: w jej zakres wchodzą między innymi partie polityczne, 

związki zawodowe, grupy zawodowe
60

. Dla van den Berghego narody, grupy etniczne, 

stanowią rozszerzenie idiomu krewniactwa. Jest ono wynikiem reprodukcyjnych popędów 

jednostek, ,,całościowego nakierowania” na zwiększenie puli genetycznej, inaczej mówiąc 

chęci przekazania swoich genów większej grupie. Grupa taka zostaje potraktowana jako 

zbiorowość krewniacza, w której symbolika kulturowa w postaci języka, religii, 

zwyczajów, stanowi wyznacznik pochodzenia biologicznego
61

. Na tej podstawie osoby 

przynależące do grupy, chociaż nie spokrewnione, traktowane są jako bliskie, które należy 

ochraniać i bronić w taki sposób, jakby należały do rodziny
62

.   

 Nieco inną odmianę prymordializmu reprezentują Edward Shils i Clifford Geertz. 

Amerykański badacz Edward Shils wprowadził pojęcie więzi pierwotnych (primordial 

affinities)
63

. Badając poczucie tożsamości społeczeństw, doszedł do wniosku, iż nie 

funkcjonują one jedynie na poziomie świadomych idei i przekonań wyrażanych przez 

jednostki, ale w głębszej, podświadomej warstwie psychicznej, tworzącej sferę 

identyfikacji ze zbiorowością
64

. Te podświadome więzi nazwał właśnie pierwotnymi, zaś 

zrzeszenia, w których one dominują – grupami podstawowymi. Przywiązanie do grupy 

określają więzy krwi: ,,pewne nieopisane znaczenie przypisane jest do więzów krwi”
65

. 

Shils zauważył też, że relacje między niepowiązanymi krewniaczo jednostkami, mogą się 

powielać i wywoływać reakcje podobne do rodzinnych (troska, poświęcenie dla innych, 

ochrona)
66

. Podobnie uważał Georg Hegel, pisał:,,...rozszerzenie się rodziny, jako przejście 

w inną zasadę, jest w egzystencji częściowo spokojnym jej rozszerzeniem się w lud  

w naród, który ma przeto wspólne naturalne pochodzenie; częściowo zaś jako połączenie 

rozproszonych społeczności rodzinnych bądź przez władczą przemoc, bądź przez 

dobrowolne zjednoczenie się, którego początki tkwią w łączących te rodziny potrzebach 

                                                 
60

 P. Lawrence, Nacjonalizm..., dz. cyt., s. 248.  
61

 A. D. Smith, Nacjonalizm…, dz. cyt., s. 74. 
62

 Zob. P. van den Berghe, 1978,  Race and ethnicity; a socjobiological perspective, ,,Ethnic and Racial 

studies” 1(4), s. 401-411, cyt. za. A. D. Smith, Nacjonalizm … dz. cyt., s. 74. 
63

 E. Shils, Primordial, personal, sacred, and civil ties, w: "British Journal of Sociology", 8, 1957, s. 131, 

http://www.cnanthropology.com/article-620-1.html [2.12.2013]. 
64

 Por. P. Lawrence, Nacjonalizm..., dz. cyt., s. 245. 
65

 E. Shils, Primordial... dz. cyt., s. 142. 
66

 Zob. P. Lawrence, Nacjonalizm..., dz. cyt., s. 246. 
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oraz we wzajemnym ich zaspokojeniu”
67

. Oznacza to, że pokrewieństwo stanowi wzorzec 

dla późniejszych relacji społecznych, poprzez które ludzi obcych (spoza rodziny) zaczyna 

się traktować, jako bliskie sobie osoby (poszerzoną rodzinę).  

Nieco wcześniej niemiecki socjolog Ferdinand Tönnies rozróżnił dwa rodzaje grup  

w społeczeństwie: tzw. Gemeinschaft i Gesellschaft. Ze wspólnotą Gemeinschaft badacz 

utożsamił grupy podstawowe takie jak: rodzina, ród, plemię, zbiorowość wiejska, 

sąsiedzka, przyjacielska. Cechuje je silna integracja oraz działanie wspólnotowe. 

Gesellschaft to typ zbiorowości silnie zatomizowanej, anonimowej, opartej najczęściej na 

prawie, powstałej w celu realizacji określonych interesów politycznych, gospodarczych 

czy ideologicznych, traktujący człowieka fragmentarycznie (na przykład pracownika 

firmy, członka partii, przeciwnika ideowego, ubezpieczonego, biorcę kredytu, płatnika 

podatku, klienta sklepu)
68

.  

Pojęcie grup podstawowych przejął antropolog Clifford Geertz. Badając 

społeczności postkolonialne w Afryce Północnej oraz Azji Południowo-Wschodniej, 

dostrzegł konflikt między zasadami tworzenia autonomicznych społeczeństw  i  państw  

obywatelskich a powinnościami wynikającymi z zachowania więzi pierwotnych, których 

zakres obejmował nie tylko istniejące więzy krwi, ale także ,,przypuszczalne więzy krwi’’, 

które opierają się na pewnym naturalnym wyczuciu, a nie na interakcjach społecznych
69

. 

Społeczeństwa formowane są przez więzi pierwotne oraz więzi obywatelskie. Pierwsze 

wzmagają dążenia do podtrzymania własnej tożsamości opartej na przywiązaniu do 

rodziny, rasy, języka, religii, zwyczajów i terytorium; drugie potęgują dążenia do 

zachowania bezpieczeństwa, sprawnego funkcjonowania i rozwoju państwa
70

. Przekonanie 

o wspólnym pochodzeniu miało znaczenie w społecznościach o niskim poziomie więzi 

obywatelskich; stanowiło ono podstawę jedności i odrębności wspólnot społeczno-

politycznych. W społeczeństwach o rozbudowanej strukturze obywatelskiej, więzi 

pierwotne przetrwały dzięki przywiązaniu do kultury i tradycji. Wobec zadań nowoczesnej 

państwowości i obecnej sytuacji ekonomicznej mogą ulegać osłabieniu. 

Etnosymbolizm to ostatnia znacząca doktryna mówiąca o powstaniu narodów. Dla jej 

zwolenników narody nowoczesne są kontynuacją wczesnośredniowiecznych grup 

etnicznych (etni). Etnosymboliści zwracają szczególną uwagę na tożsamościowe elementy  

                                                 
67

 G. W. Hegel, Zasady filozofii prawa, Warszawa 1969, s. 188 
68

 E.Shils, Primordial... dz. cyt., s. 132. Shils wspomniał również o stanowisku Charlsa Cooleya, który 

wprowadził pojęcie grupy pierwotnej, którą można porównać do wspólnoty Gemeinschaft Tönniesa. Grupy 

wtórne są już sformalizowane, celowe, nietrwałe i je mozna przyrównać do wspólnot Gesellschaft. 
69

 P. Lawrence, Nacjonalizm..., dz. cyt., s. 247. 
70

 A. D. Smith, Nacjonalizm..., dz. cyt., s. 75. 
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w tworzeniu narodu jak: pamięć, wartości, uczucia, mity i symbole odziedziczone po 

poprzednich pokoleniach. Narody wywodzą się z etni i ich powstanie było możliwe dzięki 

zachowanym i pogłębionym etnicznym tożsamościom. Cechą charakterystyczną jest także 

odejście od analiz skoncentrowanych na elitach (cecha modernizmu)71, do poznawania 

relacji, jakie zachodzą między elitami a niższymi warstwami społecznymi i ich 

wzajemnym wpływie. Przedmiotem badania są również wzorce społeczne i kulturowe  

w długiej perspektywie czasu. Według Anthona Dawida Smitha badania pokoleń i dziejów 

narodów są w stanie wydobyć związki pomiędzy przeszłością a teraźniejszością oraz 

relacjami między etniami a narodami.  

 Dwie koncepcje to jest modernistyczna i etnosymboliczna zyskały w obecnej 

dyskusji na temat genezy narodów dominujące znaczenie
72

. Moderniści akcentują 

nowoczesność narodów, wskazując na brak ciągłości z przednowożytnymi formami 

wspólnotowymi, ewaluując zaś rolę procesów industrialnych w formacji tożsamości 

narodowej. Etnosymbolizm wskazuje na naród, jako efekt długotrwałego, ciągle 

trwającego procesu, zakorzeniony w przeszłości oraz na trwały, przekazywany przez 

pokolenia system wartość narodowych. Koncepcje te mają jednak organiczenia. 

Modernizm przeakcentowuje nowoczesność narodów, ignorując system myślowy  

i tożsamościowy, który wykształcił się wcześniej niż nowożytność, w sposób 

nieuzasadniony jedynie elitom przypisuje rolę narodotwórczą oraz nie docenia roli kultur 

zastanych w czasach industrialnych, do których mogli się odnieść konstruktorzy narodów. 

W przypadku etnosymbolizmu, który podkreśla znaczenie tradycji i jej kontynuacji  

w sferze symboliki narodowej, można dostrzec, iż w małym stopniu jego zwolennicy 

zwracają uwagę na związki ze strukturą państwową oraz nie doceniają jej roli  

w podtrzymywaniu świadomości narodowej. Drugą słabością może być niedopracowane 

wyjaśnienie różnorodności nacjonalizmów oraz ich celów73. 

 

 

 

                                                 
71 "Nie-elity", częściowo ze względu na ich tradycje kulturowe, a częściowo w konsekwencji lokalnej 

mobilizacji, wpływają na inteligencję, przywódców politycznych i burżuazję, ograniczając ich 

innowacyjność w obrębie pewnych zjawisk kulturowych, a także dostarczając wzorców i tła osobowego dla 

ich projektów kulturowych i politycznych celów. Tamże, s. 80. 
72 W. J. Burszta, Podmiotowa rekonstrukcja nacjonalizmu, "Filo-Sofija", nr 12 (2011/1), s. 317. 
73 Zob. D. Conversi, Mapping the Field: Teories of Nationalism and the Ethnosymbolic Approach,  

w: red. A. S. Leoussi, S. Grosby, Nationalism and ethnosymbolism. History, culture, and ethnicity in the 

formation of nations,  Edinburgh University Press 2007, s. 23-24. 
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2. Wybrane koncepcje narodu 

 

2.1. Przedstawienie wspólnoty w świecie starożytnych Żydów  

Jednym z najstarszych źródeł, które wyrażały zainteresowanie narodem jest Biblia 

hebrajska. W niej to pojawiają się rody, plemiona, ludy i narody. Chociaż one wszystkie 

powstały z woli Boga, są jednak usytuowane dychotomicznie. Po jednej stronie Izrael  

– lud Boży, po drugiej wszystkie inne społeczności pogańskie. Na określenie Izraela 

zarezerwowany był termin am/ammim, który pierwotnie oznaczał społeczność, dla której 

zasadniczym czynnikiem identyfikacji grupowej jest pokrewieństwo74. Równorzędną rolę 

odegrała wśród jego członków świadomość wyjątkowego związku z Bogiem, opartego na 

przymierzu oraz misji, jaką mieli Żydzi spełnić wśród innych ludów.  

 Kultura ludu wybranego związana była z pojęciami świętości, obietnicy, 

posłannictwa. Hebrajski termin święty – kadosz posiada rdzeń, który oznacza czynność 

cięcia, oddzielenia. W Izraelu to, co święte zostało naznaczone obecnością Boga  

i oddzielone75 z naturalnego porządku. Święty był "lud Boga"; tę właściwość posiedli 

kapłani, przedmioty jak: zwoje Pisma, ofiary, sprzęty, miejsca związane z kultem, także 

czas76. Świętość można było utożsamić z majestatem, wielkością Boga oraz odrębnością od 

świata, który stworzył77. Posiadała ona nie tylko wymiar egzystencjalny i świadomościowy 

formujący lud Izraela, ale także niosła aspekt moralny - jako obowiązek do wypełnienia.  

 Obietnice Boga to kolejny element kultury. Stanowiły dla Izraela podstawę poczucia 

bezpieczeństwa i stabilności. Pierwotne dotyczyły spraw ziemskich, jak: posiadanie 

potomstwa, ziemi, dobrobytu, jedności wspólnoty, pomyślności w codziennym życiu,  

z biegiem czasu zyskiwały wymiar duchowy, włącznie z obietnicą mesjańską78.  Zrodzona 

z obietnic Boga tradycja religijno-społeczna Izraela, stała się czynnikiem trwałym i mocno 

określającym tożsamość wspólnoty. W tym kontekście Żydzi stali się archetypem narodów, 

który wskazywał na Stwórcę – jako przyczynę sprawczą i cel każdej zbiorowości79 oraz na 

obowiązki etyczne, jakie się z tym wiążą.  

                                                 
74

 P. Tarasiewicz, Łacińskie korzenie narodu, w: ,,Człowiek w kulturze ” nr 14 (2002), s. 19. 
75

 X. Leon-Dufour, Słownik teologii biblijnej, tł. K. Romaniuk, Poznań–Warszawa 1973, s. 972. 

   Por. P. Evdokimov, Sztuka ikony, Teologia piękna, tł. M. Żurowska, Warszawa 2010, s. 107. 
76

,,Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją 

własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem 

kapłanów i ludem świętym...”. Księga Wyjścia 19, 5-6., w: Biblia Tysiąclecia, wyd. V, Poznań 2002, s. 86.  
77

 A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki IV, Racjonalnośći celowość świata osób i rzeczy, Lublin 2000, s. 56. 
78 Księga Izajasza 42,1-3, 49,1-7,53,1-12, w: Biblia…, dz. cyt., s. 897. 903-904. 907-908.  
79

 Cz. Bartnik, Problematyka…, dz. cyt., s. 13. 
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 Posłannictwo, to trzecia idea kultury Żydów. Z faktu wybrania wypływała powinność 

dawania świadectwa o Stwórcy wobec innych narodów, co miało im umożliwić, uznanie 

Go za jedynego Boga, prawdziwego, żyjącego i życie według Jego prawa. Misją Izraelitów  

w tamtym czasie stało się ,,nauczanie i prowadzenie całego ludzkiego plemienia”80.   

Na określenie ludów różnych od Izraela, w Biblii Hebrajskiej zastosowano termin 

goj/gojim. To pojęcie określało zbiorowość opartą na czynnikach społeczno-politycznych, 

mającą historię, swój cel oraz pozycję pośród innych81. Wyjątkowo tylko oznaczało ono 

Izraelitów82. Przyjęło się jednak stosować je w znaczeniu religijnym i świeckim, aby móc 

wyraźnie oddzielić Żydów od pogan.  

W Septuagincie (żydowskiej Biblii spisanej w języku greckim), słowami 

określającymi społeczność, były: demos83 – używane na oznaczenie mniejszych lokalnych 

zbiorowości, laos84 jako tłumaczenie słowa am a ethnos85 słowa goi. Słowem laos 

określano Izraela, użycie l. mnogiej ethne służyło na określenie „nie-Żydów”86.   

Nacisk na to, aby uwidocznić szczególną pozycję Izraela, doprowadził do tego, że  użyto 

na jego oznaczenie słowa laos (laos tou theou)87. W przypadku słowa ethne, służącemu 

określeniu pogan, brak jest jakiejkolwiek duchowej łączności z ludem Izraela. W judaizmie 

hellenistycznym, pozabiblijnym pojęcia laos oraz ethnos są używane zamiennie, na 

przykład Józef Flawiusz w Wojnie Żydowskiej używa na oznaczenie Izraela słowo ethnos, 

inne zaś narody określa słowem laos, natomiast w Starożytnościach używa znów laos na 

oznaczenie Izraela. Filon stosuje na oznaczenie Izraela attyczną formę leos na równi  

z laos.  

 

                                                 
80

 Zob. J. Agus, Israel and the Jewish-Christian Dialogue, ,"Journal of Ecumenical Studie", vol. 6. 

(Winter 1969), s. 25. 
81

 X. Leon-Dufour, Słownik teologii..., dz. cyt, s. 520-521. 
82

 Zob. Ortodoksja kontra Syjon, Rozmowa z prof. Izraelem Shahakiem, rozmawiał Rafał Smoczyński, 

Jerozolima 2000, w: ,,Fronda’’ nr 19/20,Warszawa 2000, s. 86. 
83

 Słowo demos oznaczało w starożytnej grece jednostkę terytorialna, gminę, mieszkańców tego terytorium, 

ludzi wsi przeciwstawionych ludziom miast a potem nabrało znaczenia zgromadzenia obywateli oraz  ludu 

jako źródła praw (demokracja). S. Fenton, Etniczność, tł. E, Chomicka, Warszawa 2007, s. 27. 
84 Termin laos oznaczał u starożytnych Greków lud, mężczyzn, żołnierzy, część lub całą armię. Inne 

znaczenia to: społeczność w odniesieniu do własnych przywódców, ludzie świecccy (laikat) w odróżnieniu 

od duchownych. Pojęcie ,,laos’’, w: H. G. Liddell, R. Scott, A Greek-English Lexicon, 

 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=lao/s1[12.12.2017] 
85 Pojęcie ethnos oznaczało u starożytnych Greków grupę ludzi zamieszkujących razem, plemiona, lud, a po 

Homerze obcych, barbarzyńców. S. Fenton, Etniczność..., dz. cyt. s. 26. 
86

 Por. G. Kittel, G. Friedrich, G. W. Bromiley, Ethos,w: Theological dictionary of the New Testament,  

Wm.  Eerdmans Publishing, 1985, s. 201. 
87

 Tamże, Laos, s. 499-500.  
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2.2. Starogreckie pojęcie narodu 

 

          Oprócz takich słów jak: demos, laos, ethnos, w starożytnej grece można było 

odnaleźć takie słowa jak phylon oraz genos. Mogły one oznaczać rasę, ród, plemię,  

naród - jako wspólnotę pokrewieństwa88.  

 Grecki historyk Herodot w Dziejach opisywał panhelleńską wspólnotę miast-państw 

(polis)89. Historyk ten wymienił zasadnicze elementy, które można uznać jako 

konstytutywne narodu, to jest: pokrewieństwo, język, wspólny kult oraz obyczaj90. Wobec 

zewnętrznych zagrożeń politycy, mówcy, pisarze odwoływali się do panhelleńskiej 

wspólnoty, wyzwalając wśród mieszkańców różnych polis poczucie jedności oraz 

mobilizując do wspólnej obrony. Wtedy mogli czuć się Hellenami91, a wrogów traktować 

jako barbarzyńców92. W okresie archaicznym (VIII-VI w. przed nar. Chr.) greckie państwa 

wytworzyły odrębne ustroje, instytucje oraz etosy93. Kiedy duża ich część znalazła się pod 

panowaniem perskim (480 r. przed. nar. Chr.) rozpoczęła się między nimi ostra rywalizacja 

polityczna i handlowa, dotyczyło to szczególnie Aten, Sparty i Koryntu. Sytuację pogłębiły 

kolejne wieki, w ciągu których poleis musiały walczyć, a próby ich jednoczenia przeciw 

wspólnemu wrogowi doprowadzały jedynie do krótkotrwałych związków. Polityczne 

jednoczenie Greków rozbijało się o silną lojalność okazywaną wyłącznie własnemu polis94.  

 Ideał solidarności obywatelskiej oraz walki o niezależność własnego państwa stał się 

częścią spuścizny, jaką otrzymała Europa i stanowi wzorzec wspólnoty republikańskiej 

opartej na równości i patriotyzmie zaangażowanych obywateli95.  

                                                 
88 S. Fenton, Etniczność..., dz. cyt. s. 27. 
89 Pojęcie panhelleński (pol. wszechgrecki) czy panachajoj (pol. wszechachajski) oznaczało w starożytności 

projekt zjednoczenia poszczególnych polis greckich. Zob. K. Chyliński, Idea narodowa w starożytnej Grecji, 

,,Kwartalnik Historyczny’’37(1923), nr 1-2, s. 25-31. 
90

 F. Koneczny, Prawa..., dz., cyt., s. 343. 
91

 Zob. Wł. Kopaliński, Hellada, w: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych,  

w: http://www.slownik-online.pl/kopalinski/7867DFD4E55FAE0BC12565DD0047B405.php [20.10.2013]. 

Helleni to nazwa wywodząca się od jednego z synów Deukaliona i Pyrry, Hellena mitologicznego 

protoplasty i eponima Greków. Hellenowie byli pierwotnie małym plemieniem zamieszkującym południową 

Tesalię (środkowa Grecja), a nazwa ich plemienia została rozciągnięta na inne greckie skupiska w VII przed 

Ch. Podobnie było w przypadku określenia obszaru, który zamieszkiwali. Najpierw Hellada oznaczała ziemię 

Hellenów, później już ziemię wszystkich Greków. 
92

 Zob. F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 343-344. Por. J. Ortega y Gasset, Rozmyślania..., dz. cyt., s. 52-53. 
93 A.D. Smith, Kulturowe podstawy..., dz., cyt.,, s. 82. 
94 Tamże, s. 83. 
95 „Gdy ponownie sięgnięto do klasycznego antyku i greckiego odrodzenia, wzorzec ten stał się źródłem 

natchnienia dla tych ideałów autonomii i jedności, które nowocześni nacjonaliści uczynili centralnymi 

punktami nowej świeckiej religii. Wskutek tego miasto-państwo, absolutnie nieprzeciwstawiane wspólnocie 

etnicznej i narodowej i nieprzeszkadzające takiej wspólnocie posłużyło w rzeczywistości, jako jeden  

z najbardziej rozpowszechnionych filarów narodu, a także jako szablon niektórych jego trwałych cech  

i najważniejszych form historycznych”. Tamże, s. 85. 

http://www.slownik-online.pl/kopalinski/7867DFD4E55FAE0BC12565DD0047B405.php
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 Można zapytać, skąd u Greków brało się poczucie lojalności, względem własnego 

polis? Otóż wydaje się, że odpowiedź na to pytanie można odnaleźć w poglądach na naturę 

człowieka. Dominowało u nich przekonanie, że człowiek jest istotą rozumną i społeczną, 

która potrzebuje innych do tego, aby żyć i rozwijać się. Obowiązkiem moralnym jednostki 

wobec wspólnoty, stało się zainteresowanie życiem społecznym, które traktowano jako 

troskę o wspólne dobro. Prawo publiczne dopuszczało do urzędów każdego obywatela, 

niezależnie od pochodzenia i statusu materialnego, a objęcie urzędu traktowano, jako 

służbę społeczności. Grecy starali się również szanować władzę i prawo nie tylko 

stanowione przez ludzi, ale odkrywane w naturze człowieka96. Świadomość własnych 

ograniczeń rodząca potrzebę wspólnoty, służba państwu, zaangażowanie dla dobra 

wspólnego, bezpieczeństwo wspólnoty, to te czynniki, które scalały Greków w ich polis.  

 Swoją rolę odgrywało również wychowanie. To sztuka, mającą na celu 

uporządkowanie człowieka, zharmonizowanie jego wnętrza i cielesności w świetle ideałów 

piękna i dobra. Miało ono przygotować do uczestnictwa w życiu wspólnoty. Werner Jaeger, 

uczynił z niego zasadniczą cechę tradycji greckiej97. 

Arystoteles sformułował tezę, która określała porządek prawny we wspólnocie polis: 

,,Sprawiedliwość polityczna jest bądź przyrodzona, bądź stanowiona. Przyrodzona jest ta, 

która ma wszędzie ten sam walor, a nie dopiero dzięki czyjemuś takiemu lub innemu 

mniemaniu; stanowiona jest zaś sprawiedliwość, jeśli pierwotnie nie ma różnicy, czy jest 

tak czy owak, ale skoro raz zostało coś ustanowione, to nie jest już wszystko jedno”
98

. 

Sprawiedliwość polityczna to prawo obywatelskie obowiązujące w polis. Poszczególne jej 

elementy jak: normy, funkcjonowanie prawa, relacje, posiadają różne źródła. Część bierze 

początek z ustaleń międzyludzkich i jest dziełem człowieka, część zaś ma swoje korzenie 

w naturze i jest nadana człowiekowi i społeczeństwu99. To rozróżnienie należy do 

najważniejszych elementów dziedzictwa przekazanego przez Greków, albowiem 

zabezpieczyło wspólnotę obywateli przed samowolą prawną władzy (która musi liczyć się 

z porządkiem naturalnym) oraz przed utratą jedności wewnętrznej wspólnoty. Przy każdej 

zmianie prawa stanowionego istnieje nadal niezmienne prawo naturalne - pewien etyczny 

fundament obecny w obyczaju, który reguluje zachowanie współobywateli. Relacje prawa 

naturalnego i stanowionego odzwierciedlają stosunki między wprowadzaniem prawa  

                                                 
96 Zob. Tukidydes, Wojna peloponeska, tł. K. Kumaniecki, Warszawa 1953, s.106. 
97

,,Nie jest ona (paideia) jednak tylko zespołem oderwanych pojęć, jest samą historią greckiego narodu, 

konkretną rzeczywistością jego dziejowych losów [...] wyrazem  napięcia woli  życia  z  jaką geniusz grecki 

stawiał czoło swemu przeznaczeniu”. W. Jaeger, Paideia, tł. M. Plezia, t.1, Warszawa 1962, s. 20. 
98  Arystoteles, Etyka nikomachejska, ks. V, tł. D. Gromska, Warszawa 1982, s. 182. 
99 J. Hervada, Historia prawa naturalnego, tł. J. Siński, Kraków 2013, s. 11. 
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a regulacją i strukturyzacją wspólnoty społecznej. To właśnie prawo porządkuje 

zbiorowości, nadaje im właściwy charakter oraz wytwarza jedność.   

 Człowiek nie może funkcjonować w świecie absurdu, dlatego też właściwością 

myśli prawnej starożytnych Greków były racjonalność i celowość100. Istotę racjonalności 

stanowiło przekonanie o możliwości poznania obiektywnych zasad prawa naturalnego, 

stworzenie odpowiadającego mu systemu reguł prawa stanowionego i świadomego 

dostosowania do nich postępowania człowieka. Celowość oznaczała, że działanie ludzkie,  

aby było zgodne z nakazami prawa naturalnego, musi być świadomą czynnością, która 

prowadzi do realizacji ideału człowieka - pięknego i dobrego (kalokagatia). 

Kultura Greków narodziła się w dużej mierze poprzez tekst. Kiedy upadła kultura 

mykeńska i rozpoczął się okres formacji nowej kultury greckiej, pojawili się pisarze  

i poeci, którzy w swych dziełach podjęli się opisania i przybliżenia pradziejów. Czytane 

teksty budziły jednak wątpliwości, co do autentyczności przedstawianych faktów,  

a to skłaniało czytających do dyskusji, co też zaowocowało powstaniem nowych tekstów. 

Swoje stanowisko określali Grecy poprzez konfrontację z przeszłością, tak więc byli 

świadomi, że są adresatami i współtwórcami tradycji myślowej, którą podejmowali, 

rozwijali oraz przekazywali101.  

Z tradycji zrodziła się świadomość historyczna - jako bycie między czasem - tym, 

który upłynął a tym, który nastąpi. Elementy kultury takie jak: pismo, krytyka badawcza, 

tradycja oraz świadomość upływu czasu, wytworzyły więź łączącą Greków. W swej 

różnorodności państwowej żyli w dwóch obszarach102. Byli przywiązani do własnego polis, 

które istniało jako wspólnota polityczna, gospodarcza i kulturowa. Czuli się też członkami 

wspólnoty panhelleńskiej w dużej mierze w wymiarze kulturowym i o tyle, o ile 

podejmowali walkę ze wspólnymi wrogami103.  

                                                 
100

 Tamże, s. 20. Por. P. Nemo, Co to jest Zachód? tł. P. Kamiński, Warszawa 2006, s. 20-21. 

      
101

,,Kultura grecka zrodziła się dzięki katastrofie, która odcięła tę kulturę od jej przeszłości – w całych 

dziejach ludzkości trudno znaleźć drugi taki przypadek. Pomiędzy  jeszcze  azjatycką –  z naszego  punktu 

widzenia – kulturą epoki mykeńskiej a właściwą kulturą grecką rozciągają sie trzy stulecia w trakcie których 

kultura greckiego półwyspu uległa rozpadowi – po części, zapewne, pod naporem ludów, które przybyły  

z terenów naddunajskich. W następstwie tych wypadków tradycjami greckimi nie były ustnie przekazywane 

legendy, lecz teksty – teksty pisarzy i poetów, takich jak Homer i Hezjod, którzy mieli tylko mgliste 

wyobrażenie o przedstawianych przez siebie pradziejach [...] O swym rodowodzie i o dziedzictwie 

przeszłości Grecy wiedzieli dzięki tekstom – dzięki prezentacjom, które opowiadają co prawda o zdarzeniach 

z zamierzchłych czasów, ale wyszły spod pióra identyfikowalnych autorów. Autorzy ci cieszyli się 

ogromnym autorytetem ale ich dzieła wymagały interpretacji’’. N. Lobkowicz, Czas kryzysu, czas przełomu, 

Kraków, 1996, s. 7. 
102

 Por. St.Wielgus, Polska średniowieczna doktryna ius gentium, Lublin 1996, s. 26. 
103

 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 344. 
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2.3. Łacińskie korzenie pojęcia narodu (rzymskie, chrześcijańskie, nowożytne  

i współczesne) 

 

Łacina – język Imperium Rzymskiego, potem zaś kościoła łacińskiego, przez liczne 

stulecia język europejskiej kultury, cywilizacji, nauki i polityki, wygenerował następujące 

pojęcia narodu: populus, natio oraz gens. Słowo populus przeszło ewolucję znaczeniową,  

z początku o konotacjach militarnych (archaiczny tytuł dyktatora – magister populi  

– dowódca wojska)104, aby następnie różnicować obywateli należących do ludu i obywateli 

z klasy wyższej - patrycjuszy105. Oznaczało również społeczność obywateli, rozumianą 

jako zrzeszenie polityczne106, które w określonym czasie formowało się w zbiorowość 

ustawodawczą na komicjach, stając się reprezentantem ludu rzymskiego (populi 

Romani)107. Termin populus oznaczał także wspólnotę polityczną Cesarstwa Rzymskiego 

(Senatus Populusque Romanus - SPQR). Istotą tożsamości zbiorowej narodu rzymskiego 

stała się idea obywatelstwa, która zawierała w sobie obowiązek przestrzegania prawa  

i działania dla wspólnego pożytku. Cicero pisał: ,,Rzeczpospolita [...] to wspólna sprawa,  

go którą dbamy pospołu, nie jako bezładna gromada, tylko liczne zgromadzenie, 

jednoczone uznawaniem prawa i pożytków z życia we wspólnocie. Najważniejszą 

przyczyną owego współistnienia jest nie tyle poczucie bezradności, co wrodzona potrzeba 

bytowania wśród innych”108.       

Rzymska idea obywatelstwa, oparta była na sprawiedliwości i odpowiedzialności. 

Rozumienie sprawiedliwości skutkowało równomiernym rozłożeniem praw, obowiązków  

i ciężarów na wszystkie warstwy społeczne obywateli, co miało gwarantować jedność  

i zapobiegać buntom oraz destabilizacji ustroju. Postawa obywatelska miała w starożytnym 

Rzymie nie tylko umocowanie w prawie (ius civile) ale i obyczaju; wymagała wysiłków, 

nade wszystko lojalnosci i wzajemnej odpowiedzialności obywateli. Obraz idealnego 

obywatela był uzupełniany i weryfikowany, w każdym istotnym dla państwa okresie. 

Cnotami jego były: odwaga w walce o zachowanie bezpieczeństwa państwa, troska  

o jedność i zgodę w społeczeństwie, poszanowanie prawa, umiłowanie wolności osobistej, 

kierowanie się sprawiedliwością, uczciwością, umiarkowaniem i odpowiedzialnością, 

                                                 
104

 Zob. P. Tarasiewicz, Łacińskie …, dz. cyt., s. 22. 
105

 Zob.  F. Millar, The Crowd in Rome in the Late Republic, Ann Arbor; University of Michigan Press, s. 

124,  cyt. za.,  M. Canovan, Lud..., dz., cyt., s. 21. Por. M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. IV, Warszawa 

1974, s. 204. 
106

 A. Lintott, The Constitution of Roman Republic, Oxford 1999, s. 72, cyt. za, M. Canovan, Lud...,  

dz. cyt., s. 21.   
107

 M. Canovan, Lud..., dz. cyt.,  s. 21. 
108

 M. T. Cyceron, O państwie, o prawach, I. 39,  tł. I. Żółtowska, Kęty 1999, s. 26. 
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aktywność w służbie publicznej, opieka nad rodziną. Idea obywatelstwa (civilis) 

formowała naród rzymski, którego członkowie utożsamiali się z nią niezależnie od tego, 

gdzie przebywali i jaki mieli wpływ na sprawy polityczne109.  

W starożytności oraz średniowieczu narody uważano za wspólnoty połączone 

pochodzeniem, wyrażano to w języku łacińskim za pomocą słów natio oraz gens.  

U schyłku Republiki oraz w okresie Cesarstwa Rzymianie tymi słowami określali ludy 

barbarzyńskie (w liczbie mnogiej to nationes oraz gentes), odróżniając je od własnego 

narodu. Na to rozróżnienie wskazuje także podział praw: ius civile (prawa obywatelskiego 

rzymskiego) i ius gentium (prawa narodów)110. Geneza tego drugiego prawa sięga czasów 

prehistorycznych, kiedy to wśród ludów istniały określone obyczaje regulujące wzajemne 

odniesienia na przykład: traktowania wysłanników, udzielania azylu, prowadzenie wojen. 

Pierwsze ślady ius gentium można odnaleźć u Sumerów, a potem u znanych nam 

cywilizacji starożytnych (egipskiej, babilońskiej, indyjskiej, chińskiej). W starożytnym 

Rzymie obowiązywała zasada polegająca na tym, że człowiek zobowiązany był do 

przestrzegania prawa tej społeczności, do której należał i to bez względu na to, gdzie 

przebywał. Nie-Rzymianie pozostawali poza prawem rzymskim. Obcy nie mogli także 

stosować własnego prawa w kontaktach z Rzymianami. Imperium rozrastało się, a jego 

granice obejmowały coraz więcej terytoriów obcych ludów. Poprzez włączenie do 

Imperium, ludy te nie otrzymywały automatycznie rzymskiego obywatelstwa, stąd też 

rodziła się konieczność uregulowania wzajemnych relacji, na podstawie innego prawa 

aniżeli ius civile. Było nim właśnie ius gentium. Jego zasady były proste, obowiązywało 

wzajemne zaufanie (fides) stron oraz kierowanie się słusznością, równością stron oraz 

sprawiedliwością. Na początku było to prawo prywatne, regulujące stosunki między 

poszczególnymi osobami, potem także publiczne regulujące takie sfery życia jak: 

małżeństwo, zabezpieczenie własności, odszkodowania, wymianę posłów. Rzymski 

prawnik Gajusz z II w. po Chrystusie, w zbiorze praw zatytułowanym Institutiones 

wyraźnie rozróżnił te prawa111. Zasadnicza różnica między nimi polegała na tym, że ius 

                                                 
109

 Zob. T. Wnętrzak, Znaczenie pojęć filozoficzno-politycznych w De civitate Dei św. Augustyna, Kraków 

2002, s. 23-28.  
110 Zob. St. Wielgus, Ius gentium, w: A. Maryniarczyk [red. nacz.], Powszechna Encyklopedia Filozofii,  

internetowa wersja encyklopedii, http://www.ptta.pl/pef/pdf/i/Iusgentium.pdf [2.03.2013].  

Opis prawa ius gentium oparłem na artykułach St. Wielgusa  a także R. Domingo, The New Global Law, 

Cambridge Universitety Press 2010, s. 3-11. 
111

 Część rzymskich prawników utożsamiała prawo narodów z prawem naturalnym (ius naturale), gdyż jak 

uważali uniwersalność zasad prawnych, w obydwu przypadkach miała wypływać z natury i rozumu 

człowieka. Inni prawnicy jak na przykład Ulpian prawem naturalnym obejmowali wszelkie stworzenia żywe, 

które kierowały się własnymi naturami, zaś ludzi dotyczyło ius gentium. 
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civile to prawo, które tworzy naród dla siebie, natomiast ius gentium to prawo, które mogło 

być przyjęte przez narody (gentes) jako regulujące ich wzajemne relacje. Można to drugie 

prawo porównać do obecnego prawa międzynarodowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pisarze chrześcijańscy języka łacińskiego podjęli rzymską tradycję rozróżnienia 

narodów i wykorzystali ją w swojej twórczości. Także w Wulgacie św. Hieronim 

zastosował na oznaczenie narodu żydowskiego i chrześcijan pojęcie populus, 

przeciwstawiając mu natio i gens, którymi oznaczył ludy pogańskie. Znaczenie populus 

nabrało charakteru religijnego, stając się odpowiednikiem hebrajskiego am. Św. Augustyn 

terminem populus określił grupę ludzi, tworzących wspólnotę Państwa Bożego112. Pojęcie 

ludu Bożego (populi Dei) za czasów cesarza Justyniana stało się także synonimem populi 

Romani. Justynian I podjął się zadania scalenia cesarstwa wokół systemu prawnego.W ten 

sposób powstał Codex Justinianus. Cesarz nawiązał tym samym do tradycji, gdyż 

Rzymianie w znacznej mierze budowali społeczną tożsamość poprzez stosunek do prawa. 

Naród cesarski miał być narodem chrześcijańskim, scalonym przez prawo113. Ten model 

społeczeństwa nie został jednak zrealizowany w pełni z powodu podziału cesarstwa na 

części: zachodnią oraz wschodnią i w związku z upadkiem cesarstwa zachodniego.  

Za czasów Karola Wielkiego odżyła idea restauracji cesarstwa na Zachodzie. 

Dzięki inspiracji Alkuina, cesarz organizował swoje panowanie na wzór biblijnego króla 

Jozjasza114, który zawarł z Bogiem przymierze, obiecując Stwórcy, że on i naród będą 

przestrzegać Bożych poleceń, przykazań i praw115. Karol Wielki stał się władcą ludu 

chrześcijańskiego (populi christiani) jako jego imperator116. Lud chrześcijański w całej 

pełni miał się uformować na drodze zjednoczenia wszystkich narodów europejskich,  

w zamyśle także tych, które były jeszcze pogańskie. Miał tworzyć wspólnotę chrześcijan 

złożoną z narodów realizujących prawo Boga117. Ważną ideą Europy zachodniej czasów 

średniowiecznych, była idea organicznej jedności, której koncepcja polegała na budowie 

porządku społeczno-politycznego na wartosciach chrześcijańskiej duchowości. Jedność 

doczesna miała mieć swoje oparcie we władzy cesarza, duchowa zaś – patronat papieża118. 

                                                 
112

,,Jeśliby zaś nie tak, jak powyżej, lecz w inny sposób naród określić, np. gdyby powiedzieć, że naród jest 

to zebranie tłumu rozumnego, złączone zgodną wspólnotą rzeczy, które miłuje, to zapewne, aby się 

dowiedzieć jaki jest każdy naród, trzeba by patrzeć na to, co miłuje’’. Augustyn, Państwo Boże, ks. XIX, roz. 

XXIV, tł. Wł. Kubicki, Kęty 2002, s. 795.   
113

,,Wszystko co w cywilizacji rzymskiej dało się pogodzić z chrześcijaństwem, przeszło do cywilizacji 

łacińskiej, która jest niewątpliwym dziełem Kościoła’’. F. Koneczny, Prawa…, dz. cyt., s. 89. 
114

 Zob. M. A. Krąpiec, O ludzką politykę, Lublin 1998, s. 51. 
115

 Druga Księga Królewska 23,1-3, Biblia …, dz. cyt., s. 364. 
116

 Zob. M. A. Krąpiec, O ludzką..., dz. cyt., s. 33. 
117

 Zob. P. Tarasiewicz, Łacińskie..., dz. cyt., s. 25. 
118

,,Średniowieczny świat chrześcijański starał się realizować tak rozumianą jedność sądząc, że jej 
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Charakter tamtejszej wspólnoty europejskiej opisał doskonale Jose Ortega  

y Gasset: ,,Ów rój ludów Zachodu, który wyfrunął w dzieje spośród zwalisk świata 

starożytnego, cechowała zawsze dwoista forma życia. Otóż w miarę, jak kształtował się  

z wolna swoisty charakter każdego z nich, równocześnie pomiędzy lub ponad nimi 

wytwarzał się wspólny zespół idei, zachowań i upodobań. Więcej: owo przeznaczenie, 

które równocześnie stopniowo ujednolicało owe ludy i stopniowo różnicowało, należy 

widzieć jako paradoks. Bowiem jednorodność, nie była w nich obca różnorodności. 

Przeciwnie, każda nowa jednolita zasada zapładniała proces różnicowania. […] Dla ludów 

tych, zwanych europejskimi, żyć znaczyło zawsze – co wyraźnie widać od wieku XI  

do Ottona III – poruszać się i działać na wspólnej przestrzeni, we wspólnym środowisku. 

Inaczej mówiąc, dla każdego z nich żyć znaczyło współżyć z innymi. Współżycie to miało 

niezmiennie charakter bojowy lub pokojowy. Ludy zmagały się we wnętrzu Europy, 

niczym bliźniaki Eteokles i Polinejk w matczynym łonie’’119.   

 Pojęcie narodu populus120 funkcjonowało w kulturze klasycznego Rzymu, jako 

określenie własnego narodu znającego swe prawa i obowiązki, w odniesieniu do pojęć: 

gens i natio służących do określenia  nie-Rzymian121. To rozróżnienie było analogiczne do 

hebrajskiego am-goj oraz greckiego laos-ethne, jednak bez silnie wartościującego  

i różnicującego charakteru. Wskazuje na to fakt, że Rzymianie, włączali do swojego 

panteonu, bogów terenów podbitych i oddawali im cześć. Terminu populus używali także 

pisarze chrześcijańscy posługujący się łaciną na oznaczenie wspólnoty Kościoła – ludu 

                                                                                                                                                    
urzeczywistnienie jest możliwe gdy papież i cesarz są wspólnie zatroskani o jedność i dobro 

,,chrześcijańskiej rodziny europejskiej'' ... Mimo tego, iż z powodu pychy i grzechu urzeczywistnienie tej 

jedności nie udało się w całej pełni a nawet spowodowało konflikt między Tronem a Ołtarzem, to 

niewątpliwie zaistniała wówczas doczesna społeczność chrześcijańska, w której spory narodowościowe były 

sporami rodzinnymi i nie łamały kultury chrześcijańskiej ... Źródło jedności znajdowało się w sercach 

przyjmujących jedną wiarę, a jedność polityczna narodów, czy całego Sacrum Imperium, była tylko wyrazem 

tej podstawowej jedności wewnętrznej. Oznacza to, że w tych znamiennych czasach porządek doczesny był 

podporządkowany porządkowi duchowemu ze względu na dobro całego społeczeństwa',  J. Grzybowski, 

Jaques Maritain i nowa cywilizacja chrześcijańska, Warszawa 2007, s. 131, 132-133. 
119

 Por. J. Ortega y Gasset, Rozmyślania..., dz. cyt. s. 25. 
120

,,Praktyka polityczna republiki rzymskiej pozostawiła zatem po sobie złożone dziedzictwo. Był to 

uderzająco pomyślny przykład szczególnej i niezwykłej formy rządu; rząd mieszany, ale taki, w którym 

populus w sensie rozległego ciała plebejskich obywateli utrzymywał i sprawował władzę polityczną. Jednak 

pozostawiła ona również dwa bardziej abstrakcyjne pojęcia populus. Jedno było konkretne i geograficznie 

określone; średniowieczne monarchie, z których domen wyrosły europejskie państwa narodowe, mogły 

czerpać później z pamięci o ludzie rzymskim, jako szczególnym, zbiorowym bycie politycznym, który 

stworzył i sprawował niezwykłą władzę rozciągającą się w czasie i przestrzeni.W tym sensie pojęcie populus 

oznaczające zbiorowość polityczną można zastosować w odniesieniu do królestw takich jak Anglia lub 

Francja [...] Przez wiele stuleci po końcu republiki mieliśmy do czynienia z innymi dominującym językiem 

populus, który ujmowano o wiele szerzej i mgliściej, jako że populus Romanus zaczął być utożsamiany 

wpierw z cywilizowanym światem, a później (gdy Rzym stał się już chrześcijański) ze światem 

chrześcijańskim”. M. Canovan, Lud..., dz. cyt. s. 22.   
121

 B. Zientara, Świt narodów europejskich, Warszawa 1985, s. 20.  
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Bożego a pogan określali mianem natio i gens. Nabrał ten termin także znaczenia 

polityczne, kiedy władca chrześcijański rządzić miał ludem chrześcijańskim.  

 Izydor z Sewilli wyprowadził definicję natio od słów: nascor, nasci, natum sum 

oznaczających rodzenie się, pochodzenie i zaczęło oznaczać grupę ludzi, którzy mają lub 

którym przypisuje się wspólne pochodzenie122 (słowo gens jako etymologicznie związane  

z rodzeniem, z biegiem czasu stało się synonimem natio123). Natio stało się pojęciem, 

oznaczającym społeczność o wspólnym pochodzeniu i zamieszkującą określony teren124. 

Średniowieczne uniwersytety (Bolonia, Padwa, Paryż, Praga) dzieliły studentów w ten 

właśnie sposób. Na przykład Uniwersytet Paryski rozróżniał wśród studentów cztery nacje; 

pikardyjską, normańską, galijską (Włosi, Hiszpanie, Grecy) oraz angielską (Niemcy, 

Polacy, Skandynawowie)125. Podobne zwyczaje panowały na soborach, gdzie grupowano 

zwierzchników kościelnych według nacji126.  

Polityczna konotacja natio pojawiła się nieco później i zaczęła oznaczać społeczność 

dostojników dzielących władzę z królem (np. Natio Polonica, Natio Hungarica). Później 

pojęcie rozszerzało zakres na innych powładnych króla, szczególnie zaś pochodzących ze 

stanu szlacheckiego. Słowo natio był również używany na oznaczenie ludzi 

wyróżniających się ze względu na język, prawa, zwyczaje, osądy i tradycje127.   

W Anglii od XIV w. zachodziła ciągłość znaczenia pojęcia narodu. W użyciu były 

takie słowa jak nacion, nacyon, a w XV w. i nacioun, a potem nation mające podobne 

znaczenie, co współcześnie128. Od XVIII w. natio już w wersji nation, niosło w sobie 

zróżnicowanie znaczeniowe. W wersji amerykańskiej i francuskiej nation określa 

społeczność obywateli, złożoną ze wszystkich warstw społecznych, mających równe 

prawa. W pojęciu zawarta jest idea, która wskazuje, że trwanie narodu wynika z woli 

obywateli i jest ściśle związane z organizacją państwa. Niemiecka wersja, der Nation  

– wskazuje na byt zbiorowy, posiadający wspólne: język, kulturę oraz tradycje historyczne, 

który tworzy swój własny organizm państwowy. Rosyjskie pojęcia: н    a (nacja) oraz 

н род (naród) oznaczały wspólnotę utożsamioną z państwem – jako społecznością 

obywateli. W czasach romantyzmu pojawiło się pojęcie Moskwy – narodu  w odróżnieniu 

                                                 
122

 Por. P. Tarasiewicz, Łacińskie… dz. cyt., s. 23-24. Natio była boginią urodzin. 
123

 B. Zientara, Świt..., dz. cyt., s. 23. 
124 S. Fenton, Etniczność..., dz. cyt., s. 29. 
125

 Por. P. Tarasiewicz, Łacińskie… dz. cyt., s. 26 
126

 Tarasiewicz  pisze na przykład o trzech nacjach na  soborze w Konstancji (1414-1418)  germańskiej  

(Niemcy,  Anglicy, Węgrzy,  Polacy, Skandynawowie), francuskiej  (Sabaudczycy,  Prowansalczycy, 

Lotaryńczycy) oraz włoskiej (Włosi, Grecy, Slawończycy, Cypryjczycy). Tamże, s. 26. 
127 A. D. Smith, Nacjonalizm..., dz., cyt., s. 124. 
128 Tamże, s. 123. 
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od Moskwy – państwa a także narodu prawosławnego, z misją niesienia wiary. H    a czy 

н род z biegiem czasu zaczęły oznaczać społeczność posiadającą własną kulturę, język, 

religię i charakter129. Po rewolucji bolszewickiej pojawiło się ideologiczne pojęcie narodu 

sowieckiego ( о         н ро д). Obecnie w konstytucji Federacji Rosyjskiej130 znajduje 

się pojęcie многон   он льны  н род (transkrypcja mnogonacjonalny narod – 

tłumaczenie wielonarodowy lud). Nacja oznacza wspólnotę w sensie kulturowo-etnicznym, 

zaś narod to wspólnota obywatelska sprawująca władzę. W innych językach słowiańskich 

pojęcie natio występuje w formach: narod, nacyja, nacija, i posiada obecnie wiele 

znaczeń, zapożyczonych z tradycji łacińskiej i języków innych narodów Europy jak 

również sobie właściwych.  

 

2.4. Pojęcie narodu w języku polskim 

 

 Stare, biblijne tłumaczenia na język polski, zawierają termin narod tam, gdzie 

występują słowa natio i gens. Można go odnaleźć w Psałterzu floriańskim  

– dziele skryptorów wawelskich z przełomu wieków XIV i XV: na przykład w psalmie 

109,6 ,,Gospodzin, [...] sodycz bodze w narodzech” (in nationibus) czy w Biblii 

Szaroszpatackiej  z połowy XV w., w Ks. Kapłańskiej 26,38 ,,Zagynyecze myedzi narodi” 

(inter gentes)131. Termin naród132 oznaczał początkowo wspólnotę opartą na pochodzeniu  

i wspólnym terytorium a nie wspólnotę obywatelską. Jego etymologię można odnieść do 

czynności rodzenia, czy narodzenia133 – co jest bliskie ogólnosłowiańskiemu oznaczeniu 

czynności obrodzenia czy wydania plonu134. Posiada rdzeń, który ujmował takie zjawiska 

jak przyrost, szczęśliwy traf, powodzenie, nawet bożka szczęścia i losu135. Także słowo ród 

które jest pojęciem tradycyjnym dla języka polskiego, zawiera ideę wspólnego 

pochodzenia oraz prawa do wspólnego posiadania i użytkowania terenu – stąd też pojawił 

się termin rodak.  

 

                                                 
129

 A.de Lazari, Czy Moskwa będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice 2005,  

s. 19. 32 http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1089/Trzeci%20Rzym.pdf ? 

sequence= [12.11.2013] 
130

 Konstytucja Rosyjska z 1993 roku, tł. A. Kubik, w: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/rosja.html 

[14.11.2013] 
131

 Por.  Słownik Staropolski, S. Urbańczyk [red], t.V., N-Ó,Wrocław 1965-1969, s. 187. 
132

 A. Bańkowski, Etymologiczny słownik  j. polskiego, t.2, Warszawa 2000, s. 269. 
133

 Tamże, s. 269. 
134

 W. Borys, Słownik etymologiczny j. polskiego, Kraków 2005, s. 352.   
135

 Por. A. Zwoliński, Wprowadzenie do rozważań o narodzie, Kraków 2005,  s. 21.  



                                                                        40 

 

   Pojęcie narodu zakorzeniło się głęboko w świadomości Polaków. W ciągu wieków 

przeobrażała się jego treść oraz zakres. Pojawienie się państwa polskiego oraz ustalenie 

granic, umożliwiło rozwój poczucia wspólnoty o ponadplemiennym charakterze i własnej 

odrębności. W czasach piastowskich, zasadniczymi ramami terytorialnymi były ziemie 

ustalone w okresie panowania Bolesława Chrobrego136. Na początku XII w. Gall Anonim 

wyróżnił Polaków (których nazywał Polonami) od Czechów, Rusinów, Pomorzan  

i Prusów137. Czynnikami integrującymi wspólnotę Polonów były: a) dynastia Piastów 

formująca wspólnotę polityczną, b) prawo, c) kościół rzymsko-katolicki, który wytworzył 

wspólnotę wiary i obrzędowości pośród jednostek wszystkich stanów oraz pomógł 

przetrwać strukturom państwowym podczas rozbicia dzielnicowego, d) kultura i tradycja 

historyczna – w tym pamięć o zwycięstwach i porażkach oraz e) świadomość wspólnych 

celów138. Należy zaznaczyć, że w warstwach wyższych, pod wpływem działania 

duchownych wytwarzało się poczucie przynależności do szerszej wspólnoty ludów 

chrześcijańskich.   

 W XIII i XIV w. świadomość narodową posiadali duchowni, rycerstwo oraz możni. 

Narodziła się ona na Kujawach, w środowisku księcia i późniejszego króla Polski 

Władysława Łokietka. Ugruntowana ona została w czasie walki o jedność państwa, którą 

uznano za cel godny poświęceń139. Rolę jednoczącą w społeczeństwie odgrywało wspólne 

zamieszkiwanie, związki handlowe, przywiązanie uczuciowe, poczucie lojalności.  

W końcu Średniowiecza stan rycerski ulegał przemianie w stan szlachecki. Stan ten 

zwiększył swoje znaczenie jako rządzący, ale również wypełniający obowiązki obronne 

państwa140. Charakteryzowała go równość wobec prawa (równość szlachecka) oraz 

względnie duża liczebność w stosunku do liczby wszystkich mieszkańców, w porównaniu 

z innymi krajami Europy. Tym zaś, co powodowało różnice był status majątkowy oraz 

zajmowane urzędy141. Duża liczebność, przywileje oraz świadomość tradycji kulturowych 

powodowały, że szlachta określiła siebie mianem narodu szlacheckiego142. Można do tego 

sformułowania jako synonimu użyć określenie naród obywatelski, bo tylko szlachta 

                                                 
136

 Por. Społeczeństwo polskie od X do XX w, I. Ihnatowicz i in. [red.], Warszawa 2005, s. 70.   
137

 Tamże, s.70. Pojęciem ,,Poloni”określał Gall Anonim Polan, nie jako przedstawicieli plemienia, ale jako 

mieszkańców Państwa Piastowskiego. Już Bolesław Chrobry określił siebie, jako Książę Polski (Princeps 

Polonie - pisownia z denara Bolesława Chrobrego) 
138

 Tamże, s. 71-74. 
139

 Zob. F. Koneczny, Kościół..., dz. cyt., s. 33. 
140

 Tamże s. 202. 
141

 Por. A. Chołoniewski, Duch dziejów Polski, Warszawa 2000, s. 51. 
142

 Chołoniewski przytacza słowa Sobieskiego, który następnego dnia po elekcji stwierdził, iż jest ,,prostym 

szlachcicem'' obranym ,,z życzliwej woli swobodnego i prawowicie władnego narodu”. Tamże, s. 48. 
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posiadała pełnię praw i obowiązków w państwie. Z biegiem czasu inne stany zyskiwały 

prawa obywatelskie, formalnie zaś od czasu Konstytucji 3 maja, która nadała prawa 

mieszczanom i w sposób ograniczony chłopom. Podobną rolę odegrał Uniwersał 

Połaniecki Tadeusza Kościuszki uznający wolność chłopów pańszczyźnianych i nadający 

im inne prawa143. U podstaw tego sposobu myślenia legła idea równości, która nie 

pozbawiała szlachty jej praw, ale dawała możliwość członkom innych stanów, aby stali się 

obywatelami. Jak zauważył Andrzej Walicki, niefortunne jest przeciwstawianie idei 

staropolskiego narodu szlacheckiego nowoczesnej idei narodowej, gdyż koncepcja 

suwerenności ludu, jaką posłużyła się rewolucja francuska, miała swoje inspiracje również 

w polskich ideach szlachecko - republikańskich144.  

       Po III rozbiorze Rzeczpospolita, utraciła swoją niezależność. Zaczęto zadawać 

pytanie, które w tytule swojego eseju umieścił Józef Pawlikowski: Czy Polacy mogą wybić 

się na niepodległość? (1800 r.). Chociaż odpowiedź była pozytywna, to pozostał problem, 

realizacji? Niepodległość narodu stała się przedmiotem rozmyślań, programów, 

przekonywania i walki. W następstwie prób ratowania Rzeczypospolitej na drodze prawa, 

reform, walki zbrojnej, a także pod wpływem nowych prądów myślowych okrzepły 

tradycje patriotyczne, określane jako demokratyczne i konserwatywne.   

 Myśl demokratyczna rozwinęła się na emigracji, we Francji pod wpływem jej idei 

rewolucyjnych. Powołano w marcu 1832 r. Towarzystwo Demokratyczne Polskie (TPD), 

które:„...postanowiło pracować w duchu zasad demokratycznych, nad odzyskaniem 

niepodległości kraju i usamowolnieniem ludu”145, co oznaczało dążenie do odzyskania 

niepodległości i rewolucyjne zmiany społeczne. W Wielkim Manifeście wydanym przez 

TPD w grudniu 1836 r. określono rozbiory jako zbrodnię, która przerwała byt państwowy, 

nie zniszczyła bytu narodowego. Pisano: „Wolność, równość, braterstwo, wspólne niegdyś 

wszystkim, stały się wyłącznym jednego stanu przywilejem; masa zaś ludu od życia 

politycznego usunięta, z praw wszelkich wyzuta, z własności odarta, sama na nieoddzielną 

od ziemi własność zamieniona, wspólnego celu ze stanem panującym mieć nie mogła. 

Interes szlachty i interes ludu, tak były sobie przeciwne, jak wolność i niewola, dostatek  

i nędza”
146.  

                                                 
143

 Chodzi o powszechność praw i obowiązków dla wszystkich członków danego stanu, nie zaś  o przypadek 

jednostkowy czy nawet grupowy nobilitowania chłopów, mieszczan czy Żydów. 
144

A. Walicki, Słowo wstępne, w: Idee i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów 

porozbiorowych, [red. J. Gośckowski, A. Walicki], Warszawa 1977, s. 8. 
145 Manifest TDP, w: http://pl.wikisource.org/wiki/Manifest_Towarzystwa_Demokratycznego_Polskiego 

_(1836), [20.06.2014]. 
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 Tamże. 
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 Naczelną wartością, jaką przyjęło TDP była równość, którą rozumiano jako 

likwidację przywilejów i utożsamiono z demokracją147. Demokracja miała być ustrojem 

społecznym Polski, w którym wszyscy będą równi i wolni, będąc dziećmi jednej matki 

 – Ojczyzny. Zjednoczenie wszystkich stanów miało uczynić Polskę silną, realizującą 

swoje posłannictwo, to jest zatrzymać absolutyzm i jego zgubny wpływ na cywilizację 

Zachodu, a także szerzyć wśród Słowian ideę demokracji. która pobudziłaby potrzebę 

własnej suwerenności. Demokraci liczyli się z możliwością wywołania rewolucji148.  

 W tym samym czasie co deklaracje demokratów rodziły się idee konserwatywne 149. 

Środowisko skupione wokół księcia Adama Czartoryskiego, powołało organizację 

Stowarzyszenie Jedności Narodowej, której celem było ich propagowanie. Postulaty 

Stowarzyszenia wyrażone zostały w Ustawach. Do najważniejszych należały: "równość 

wszystkich wobec prawa, wolność osób, wiary i zdań (wolność osobista, wyznania  

i słowa), zabezpieczenie własności, nadanie ziemi chłopom przy zabezpieczeniu praw 

nabytych, jedność i tęgość (władza monarchiczna) rządu"150.  

 Konserwatyści propagowali wartości religijne i etykę absolutną, silne poczucie 

narodowe i rozwój kultury narodowej, nienaruszenie i poszanowania własności prywatnej, 

ochronę rodziny, wspomaganie samorządności, zapewnienie odpowiedniej siły dla 

działania władz państwowych. Istotna dla konserwatyzmu, jak zauważył Stanisław 

Estreicher, była koncepcja rozwoju społecznego, według której wszystko co mieści się  

w teraźniejszości jest wynikiem przeszłych doświadczeń. Dla niego istotą konserwatyzmu 

jest: „…nie tyle bronienie starych, odwiecznych, tradycyjnych podstaw życia społecznego, 

ile raczej pilnowanie, aby zużytkować teraźniejsze formy, istniejącą tradycję przy 

tworzeniu nowych form dla nowych potrzeb”151.   

 Idee demokratyczne i konserwatywne dojrzewały w środowiskach ludzi 

niezadowolonych z sytuacji politycznej i społecznej Polski. Później już w formie bardziej 

dojrzałej, stały się fundamentalne dla ruchów i stronnictw politycznych, które w odmienny 

sposób widziały przyszłość kraju i tak też chciały ją kształtować.  
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 Tamże. 
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 Tamże. 
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 St. Estreicher, Konserwatyzm, w: http://www.krakowskie.nazwa.pl/index.php?option=com_content&view 

=article&id=47:stanisaw-estreicher-qkonserwatyzmq&catid=18:stanisaw-estreicher&Itemid=4 [12.07.2014]. 
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 Tamże.  
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 Tamże. 
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2.5. Naród według wybranych myślicieli polskich XIX w. i początku XX stulecia 

 

 Dla Hugona Kołłątaja dużą rolę w formowaniu narodu spełniają: religia oraz 

obyczaje, które mają wpływ na wszystkie sfery człowieka (rozum, wolę i emocje). Przez 

całościowe zaangażowanie władz psychicznych człowieka, wytwarzają wspólnotę, która 

jest glęboko wpisania w osobistą świadomość. Jednak naród może być podzielony 

religijnie i wtedy rodzi się pytanie, co miałoby scalać ludzi różnych wyznań i obrządków? 

Kołłątaj stwierdził, że czynnikiem tym miałaby być edukacja publiczna, prowadzona  

w duchu obywatelstwa i przywiązania do Ojczyzny oraz używanie jednego języka152. Był 

zwolennikiem poglądu (zbieżnego z Friedrichem Carlem von Savigny'm oraz Karlem 

Eichornem), że narody posiadają własny charakter, który jest niezmienny a zmiany  

i reformy narodu oraz dopasowywanie instytucji ustrojowych winny go uwzględniać153.  

 Stanisław Staszic wyróżnił dwie formy narodowości, które należy rozumieć jako 

dwie płaszczyzny narodu154. Pierwsza, przyrodzona (wrodzona) zawierała takie czynniki 

jak: tradycja pochodzenia, wychowanie w duchu narodowym, wspólny język, muzyka 

narodowa, obrzędy religijne odprawiane w języku ojczystym, małżeństwa zawierane 

między rodakami, sprawowanie urzędów przez rodaków, wojsko, znajomość historii, 

celebracja świąt narodowych, upamiętnienie miejsc zwycięstw i pochówków przodków, 

rząd, prawa, obyczajowość. Druga, nabyta to: tradycyjne stroje, godło narodowe, kolory 

narodowe (flaga), ziemia, na której pracowały i w obronie której stawały pokolenia 

przodków, elementy terenu (na przykład góry, jeziora, rzeki), czy też miejscowości 

nazywane w języku ojczystym. Jeżeli któryś z elementów narodowości zostanie zagubiony, 

bądź stłumiony naruszona będzie istota narodu, co w efekcie doprowadzi do jego 

osłabienia, pogwałcenia czy też podważenia istnienia. W ramach narodowości są elementy, 

które muszą się zmieniać. Są to: formy rządów, prawa, oręż, obyczaje, wychowanie, nauka 

– gdyż podlegają one rozwojowi, zmianom cywilizacyjnym, czy też zmianom stosunków 

wewnętrznych i zewnętrznych. Naród ma cechy wspólnoty naturalnej, ale także jest oparty 

na czynnikach, które tworzy człowiek, co oznacza, że rodzi się on i kształtuje  

w danej wspólnocie.  

                                                 
152

 H. Kołłątaj, Do Stanisława Małachowskiego, referendarza koronnego [...] Anonyma listów kilka, cz. 1 - 4, 

Warszawa 1788-1790, cyt za w: Polska refleksja nad narodem. Wybór tekstów, [red.], W. J. Burszta,  

J. Nowak, K. Wawrucha, Poznań 2002, s. 35-36. 
153 A. Wierzbicki, Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografii polskiej XIX 

i  XX wieku, Warszawa 2010, s. 28. 
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 Por. S. Staszic, Pisma filozoficzne i społeczne, t.2. Warszawa 1954, w: Polska refleksja... dz. cyt., s. 37-38. 
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 Staszic był zwolennikiem fizjokratyzmu, dlatego też zmiany w rolnictwie uważał 

za fundament reformy gospodarki państwa155. Chłopi mieli przejąć ziemię, zająć się jej 

uprawą i generowaniem zysku. Za konieczne uważał zmiany w relacjach między 

właścicielami majątków a chłopami oraz wyjście z zacofania technologicznego. Rolnictwo 

miało stanowić o bogactwie narodu. Widział również potrzebę rozwoju przemysłu. Istotne 

dla niego były dobra ziemi, nie tylko w formie płodów rolnych, ale i tego, co się  

w niej znajduje, to jest minerałów, rud, metali, które mogą służyć rozwojowi przemysłu156.  

 Według Kazimierza Brodzińskiego, naród to idea wrodzona, którą zainteresowani 

starają się urzeczywistnić. Naród ma własne dzieje oraz swój cel i sens, zaś charakter 

narodu tworzy się w zmaganiach z losem157. Odmienność oraz indywidualność narodów 

zgodnie z zamysłem Boga, ma ukazywać całą panoramę wartości, które urzeczywistniają 

się w ich członkach i stają się wkładem do dorobku ludzkości. Doświadczenie wspólnoty  

narodowej mówi  o tym, że  człowiek związany jest nie tylko z innymi więzami prawa, ale 

także wartościami etycznymi, co powoduje poczucie odpowiedzialności za życie własne  

i rodaków. Brodziński rozumiał, że naród jest nośnikiem wartości etycznych, do 

podtrzymania których zobowiązane są kolejne pokolenia, pisał: ,,Gdybyśmy ten nasz 

naród, światu potrzebny, tak drogo krwią dotąd utrzymany, zamordować dali, do ostatka go 

nie bronili, zasłużylibyśmy z mordercami naszymi na piekło, którego przedsmak już nam 

na tej ziemi czuć dali”158. 

 Józef Gołuchowski zainspirowany myślą Friedricha Schellinga zwracał uwagę na 

potrzebę filozofii narodowej dla Polaków, odrębnej od niemieckiej, z której czerpał 

inspirację. Siłę i żywotność narodu polskiego wiązał z jego zdolnością do przeżywania 

tragedii, co miało później nadać filozofii, wymiar mesjaniczny159.  

 Dla Maurycego Mochnackiego, istotą narodu jest zbiór wyobrażeń, pojęć, uczuć 

odpowiadających religii, instytucjom politycznym, prawodawstwu, obyczajom a także 

będących w związku z położeniem geograficznym, klimatem czy innymi warunkami 

środowiskowymi160. Naród w koncepcji Mochnackiego ma charakter bytu duchowego, nie 

jest zaś zjawiskiem biologicznym opartym na rasie czy plemieniu. Myśliciel dokonał w ten 

                                                 
155 M. Kwiecień, Fizjokratyzm w teorii i praktyce Stanisława Staszica, 

w:http://staszic.mhs.org.pl/fizjokratyzm-w-teorii-i-praktyce-stanislawa-staszica  [3.02.2016]. 
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 Por. K. Brodziński, O narodowości Polaków (Czytano na sesji Towarzystwa przyjaciół Nauk dnia 3 maja 

 1831 roku) Bygdgoszcz 1927, s. 6-8., w: Polska refleksja... dz. cyt., s. 47-48. 
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 Tamże, s. 47. 
159 J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii polskiej, Kraków 2010, s. 250. 
160 M. Mochnacki,  O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym, Łódź 1985, s. 66. 
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sposób wyraźnego przewartościowania oraz przyjął kategorię ,,ducha narodu”161. Wyrazem 

tego ducha jest samowiedza, to jest świadomość polegająca na ,,uznawaniu siebie  

w jestestwie”, czyli w istnieniu. To idea Friedricha Schellinga mówiącą o wysiłku 

przechodzeniu od form pozornie martwych do żywych i świadomych. Piał: ,,Tak więc owo 

,,uznanie się w jestestwie” nie było stanem, lecz nieustannie dokonującym się procesem, 

angażowało ono przeszłość (historyzm), życie obyczajowe (tradycjonalizm)  

i różnorodność jego przejawów (uniwersalizm)"162. Naród podobnie jak jednostka musi 

podejmować wysiłek zdobycia samowiedzy, aby rozpoznać własną istotę, to jest własną 

indywidualność. 

 Karol Liebelt przedstawił naród jako społeczność oddzieloną od państwa, powstałą 

w rozwoju społecznym, która w procesie formacyjnym nabrała cech sobie właściwych, 

zwanych narodowością163. Jest to wrodzone usposobienie i skłonność narodu; warunkuje 

jego sposób życia oraz charakter, a także cele i sposoby ich realizowania. Stanowi istotę 

narodu, o boskiej proweniencji. Jest duchowym piętnem, którym Bóg naznaczył ludy, aby 

nadać im właściwe charaktery i cele. Szczególną rolę przypisał Liebelt językowi, który 

tworzy rzeczywistą jedność członków narodu. Pisał: ,,Mowa jest obrazem myśli i uczuć 

człowieka; język jest obrazem myśli i uczuć narodowych. Jest to głos ojczyzny z jej serca  

i ducha wydobyty. Ojczyzna nim do swych dzieci przemawia i dziatwa rodzona między 

sobą nim przemawia i rozumieją się dzieci z macierzą”164.  

Bronisław Trentowski definiował naród jako ,,całość zawarowaną, wydobywającą 

się z całości bezwarunkowej, to jest z ludzkości”165. Chodzi o wyodrębnienie i zapewnienie 

jakiejś społeczności szansy bycia narodem, który ma własne zadanie do spełnienia. 

Źródłem narodów jest ,,wielka myśl Boża’’ to ona powoduje, że pewna część ludzkości 

łączy się po to, aby tę myśl urzeczywistnić. Zamysł Boga można określić, jako 

posłannictwo narodu, które jest odrębne dla każdego, co oznacza, że każdy naród ma swoje 

zadanie i każdy jest potrzebny. Jednak narody są zakorzenione w ludzkości, co oznacza, że 

żaden naród nie może zamknąć się w świecie własnych spraw, albowiem odcinając się od 

spraw dotyczących innych oraz od wartości, które one realizują, ulegnie stagnacji, 

,,zbagnieje i zniknie’’166.  
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Według myślenia pozytywistycznego Bolesława Limanowskiego, naród to 

społeczność żyjąca, organiczna, odrębna od państwa, posiadająca swój wymiar etniczny 

oraz obywatelski, stanowiąca najwyższy stopień uspołecznienia167. W narodzie obecne są 

wspólne uczucia, myśli, pragnienia, dążenia, które przejawiają się w kulturze, sztuce, 

piśmiennictwie, wierzeniach, instytucjach, działalności. W członkach narodu obecne jest 

uczucie narodowe, które stanowi przywiązanie i lojalność, kształtowane w ciągu pokoleń, 

otrzymane od przodków. Dojrzewa ono w środowisku rodzinnym a zostaje w pełni 

uświadomione w kontaktach społecznych. Limanowski podkreślał znaczenie uczuć 

narodowych, ich brak nazywał „kalectwem moralnym”, na poziomie dzikich plemion,  

u których nie wytworzyła się myśl narodowa. Czynnikami spajającymi naród są także: 

pokrewieństwo plemienne, religia, język (rozwinięty i subtelniejszy powoduje 

wykształcenie odrębności narodowej). Pisarz sprzeciwiał się zasadzie ekspansji narodów  

w celu poszerzenia swych granic i zapewnienia sobie większego dobrobytu kosztem 

innych. Remedium na egoizm narodowy widział w równouprawnieniu narodów,  

w zrównaniu pod względem prawnym dużych z małymi tak, aby mogły tworzyć związki 

polityczne i ekonomiczne najkorzystniejsze dla siebie. Postulował także federacyjność 

Europy, jako rzeszy stanów narodowych, połączonych na wzór szwajcarski; ze wspólnym 

parlamentem, trybunałem do rozstrzygania sporów między narodami i z siłą egzekwującą 

postanowienia oraz dekrety, co miało doprowadzić do ustania wojen.  

 Do najbardziej wyrazistych przedstawicieli nurtu socjaldemokratycznego należy 

Róża Luxemburg. Koncepcję narodu jako całości, uznała za wymysł burżuazyjnej 

ideologii168; naród nie może powstać w społeczeństwie klasowym, albowiem nie ma żadnej 

dziedziny, w której „klasy posiadające” i „świadomy proletariat” zajmowałyby jedno i to 

samo stanowisko. Pisała: „[...] szafujemy pojęciem o „narodzie” jako o całości, jako  

o jednolitej jednostce społecznej i politycznej [...] W społeczeństwie klasowym naród jako 

jednolita całość społeczno-polityczna nie istnieje, istnieją natomiast w każdym narodzie 

klasy z antagonistycznymi interesami i „prawami” [...] O zbiorowej i jednolitej woli,  

o stanowieniu o sobie „narodu” nie może być mowy”. Jednak już dalej pisała: „Naród chce 

tego, czego chce większość narodu [...] posłannictwo historyczne socjaldemokracji polega 

przede wszystkim na zrewolucjonizowaniu, na urobieniu woli „narodu”, to jest jego 

pracującej większości. Te zaś formy tradycyjne świadomości, które większość narodu,  
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 B. Limanowski, Naród i państwo, Studyum socyologiczne, Kraków 1906, w: Polska  refleksja ... dz. cyt., 

s. 83-100. 
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 Por. R. Luxemburg, Kwestia narodowości i autonomi, ,,Przegląd Socjal-Demokratyczny’’ 1908 nr 6-10, 

1909 nr 12-14, w: Polska refleksja ... dz. cyt., s. 255. 
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a więc i klas pracujących, wykazuje w społeczeństwie, są zwykłymi formami świadomości 

burżuazyjnej, wrogiej ideałom i dążeniom socjalizmu”. Naród jako jednolita wspólnota 

pojawi się dopiero wtedy, kiedy zapanuje socjalizm, albowiem zniesione zostanie 

panowanie jednej klasy nad drugą169. 

 Stanisław Brzozowski należał do drugiego pokolenia reprezentantów Młodej 

Polski. W swoich pismach wskazywał na irracjonalność i tajemniczość ludzkiego życia. 

Życie jako zjawisko dynamiczne, charakteryzowało się według niego zmiennością, 

otwartością na przyszłość i wolą tworzenia170. Najważniejszą działalnością człowieka jest 

praca. To ona pozwala człowiekowi formować własną tożsamość i kreować przyszłość. 

Dzieje się to jednak w ramach wspólnoty narodowej. Pisał: „...naród jako żywa twórczość 

zespolona przeszłością i tworząca swą własną, samoistną, niepodobną do niczego innego 

przyszłość – to jest właściwe ognisko naszego życia duchowego, jedyna i najgłębsza nasza 

podstawa w bycie. Nie komunikujemy się z niczym bez pośrednictwa narodu, żadna droga, 

która nie prowadzi poprzez jego dźwigający nas duch-ciało, nie prowadzi do życia, jest 

bowiem tylko wrogim własnej ich naturze, zabójczym dla nich sposobem zużytkowywania 

naszych zdobyczy umysłowych i duchowych”171.  

Jednym z propagatorów myśli nacjonalistycznej w Polsce był Zygmunt Balicki. 

W swoim wywodzie, podkreślał znaczenie indywidualizmu narodowego, jaki rodzi się  

z nacjonalizmu172. Twierdził bowiem, że każdy naród ma własny nacjonalizm, który go 

wzmacnia. W konfrontacji między narodami zwolennicy nacjonalizmu zajmują względem 

siebie postawę antagonistyczną. Źródłem nacjonalizmu według Balickiego jest patriotyzm, 

zbiorowe uczucie, na które składają się: poczucie: jednorodności, solidarności narodowej, 

przywiązania: do wspólnych tradycji dziejowych, języka, wierzeń, obyczajów, kultury, 

poczucie odrębności od narodów otaczających, jednakowe odczuwanie wspólnotowej 

pomyślności lub niepowodzeń, dążenie do zachowania własnego charakteru narodowego. 

Nacjonalizm budzi się poprzez uczucia patriotyczne, ale stanowi zjawisko bardziej 

złożone, jest także sposobem myślenia. Znaczy to, że istnieje potrzeba powstania pewnych 

ośrodków w społeczeństwie, które będą zdolne do planowego myślenia o przyszłości 

narodu, to jest o jego obronie, wzmocnieniu i ekspansji. Balicki zwrócił uwagę na to, że 

myślenie nacjonalistyczne pojawia się tam, gdzie interesy narodu nie są zabezpieczone lub 

niedostatecznie zabezpieczone przez państwo. Podkreślał również oryginalność polskiego 
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 Tamże, s. 255. 256. 257. 
170 J. Skoczyński, J. Woleński, Historia filozofii..., dz., cyt.,. 364. 
171 St. Brzozowski, Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Lwów 1916, s. 239. 
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nacjonalizmu, pisząc, że nie przybrał on kształtu doktryny, lecz stymulował rozwój 

polskiej myśli narodowej oraz położył podwaliny pod planową i celową politykę narodu173.  

Jan Popławski, określił naród jako: ,,zbiorowość wszystkich warstw społecznych, 

związanych jednością pochodzenia, tradycji historycznych i więzów politycznych”,  

to związek ludzi scalonych narodowością. Jest ona właściwością grupy ludzi, którzy w niej 

odkrywają swoją tożsamość i w niej wyrastają174. W strukturze narodowości Popławski 

umieścił mowę, za pomocą której człowiek wyraża swoje myśli i uczucia. Mowa zaspakaja 

potrzebę komunikowania się z innymi oraz umożliwia budowanie społeczności, w której 

jednostka znajduje dla siebie pomoc, będzie mogła działać i współpracować z innymi oraz 

zostanie przez nich zrozumiana. Oprócz pragmatycznej, pełni także inną funkcję, dzięki 

mowie człowiek wyraża najgłębsze uczucia skierowane do Boga i do ludzi, przekazuje 

wartość wydarzeń oraz stosunek do nich. Duże znaczenie w strukturze narodowej 

posiadają zwyczaje i obyczaje. Te formy ludzkiej ekspresji mocno utrwalone  

i charakterystyczne dla danej społeczności, są szczególnie widoczne przy różnych 

okazjach świąt: rodzinnych, religijnych, narodowych. Tradycja jest skarbnicą doświadczeń, 

przekonań, uczuć, mądrości, gromadzonych przez pokolenia i przekazywanych następnym. 

Świadomość narodowa to istotny czynnik każdego narodu, to poczucie i zrozumienie tego, 

co stanowi istotę narodu i czym on się różni od innych. To także zadania, obowiązki  

i interesy narodu. Dla Popławskiego ważne było myślenie wszechpolskie oraz 

ponadstanowe. Pierwsze dotyczyło idei zjednoczenia Polaków znajdujących się w trzech 

organizmach państwowych drugie zaś brało pod uwagę proces kształtowania się narodu, 

wszystkie stany społeczne – szczególnie stan chłopski.  

Roman Dmowski związał genetycznie naród z państwem. Społeczność narodowa 

kształtowana była według niego przez struktury państwowe w sposób konieczny, to znaczy  

żaden naród nie mógł istnieć bez państwa. Idea państwa określająca jego charakter, staje 

się jednocześnie ideą narodową. Działalność państwa ma wpływ na kształtowanie psychiki 

narodu, którą buduje się poprzez prawa i zasady wprowadzane niekiedy pod przymusem 

fizycznym. Naród nie jest tylko zbiorem jednostek, ale stanowi całość, zbiorowość 

organiczną, z którą jednostka jest połączona licznymi więzami. Bycie członkiem narodu to 

nie tylko posługiwanie się językiem narodowym, czy odczuwanie bliskości wobec 

rodaków. To dostrzeganie wspólnych interesów, to obowiązek zaakceptowania zarówno 

tego, co jest wielkie i piękne jak i tego, co marne w narodzie. Dmowski pisał: ,,Jestem 
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Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich 

poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka [...]. Z tego samego źródła rodzą się 

obowiązki względem innych narodów, względem ludzkości. Jak wobec dzisiejszej Polski 

człowiek poczuwa się do obowiązków w imieniu swoim [...] tak wobec ludzkości  

– w imieniu swego narodu’’175. 

Neotomista, dominikanin Jacek Woroniecki podjął temat wspólnoty narodowej  

w kontekście obyczaju, który rozumiał jako zespół norm czy sposobów postępowania, 

nieokreślonych prawem. Dzięki obyczajom wspólnota narodowa nadaje sobie jednolitość 

oraz spoistość oraz utrwala te właściwości. Woroniecki w swoim wywodzie nawiązał do 

tego, że tak wybitni starożytni Rzymianie jak poeta Horacy czy historyk Tacyt posiedli 

intuicję, co do przewagi obyczaju nad prawem oraz charakteru jedności wspólnoty, 

budowanej na wspólnym prawodawstwie i wspólnym obyczaju. Normy prawne jak 

zauważył Woroniecki oddziaływają najpierw na sferę poznawczą, a potem dopiero na wolę 

człowieka, której jednak głębiej nie opanowują. Normy obyczajowe przeciwnie, najpierw 

znajdują odzew w sferze woli i uczuć a dopiero potem dochodzą do rozumu, dlatego 

bardziej angażują. Narody nie powinny być formowane wbrew zasadom moralnym. 

Tworzą one wewnętrzną jedność społeczności, opartą na wspólności obyczajów. Są one 

wspólnotami dobrowolnymi.   

 Woroniecki nie negował znaczenia innych naturalnych więzi międzyludzkich jak: 

pochodzenie, terytorium, język, wspólne dzieje i tradycja, korzyści, państwo. Są to jednak 

wszystko wartości utylitarne, które mogą powodować erozję lub rozpad jedności narodu176. 

Woroniecki poszukiwał takiej wartości, która wykraczałaby poza grę interesów  

i korzyści jednostek oraz grup wewnątrz narodu, a tym samym gwarantowałby jedność. 

Taką wartością była dla niego Ojczyzna. To właśnie ona nadaje inne znaczenie wartościom 

utylitarnym i sprawia, że człowiek ma motywację i siłę, nawet do tego, aby oddać 

bezinteresownie własne życie..  

 Stanowiska myślicieli polskich XIX wieku i pierwszych dekad XX wieku, którzy 

oddziaływali na swoje pokolenia, w tym i na Feliksa Konecznego, wskazują różnorodność 

idei, która formowała się pod wpływem oceny sytuacji narodu, dominujących prądów 

myślowych płynących z zagranicy oraz intensywnego poszukiwania sposobu zmiany 

niekorzystnej sytuacji narodu. Pozbawienie narodu własnej państwowości  
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i rozlokowanie go w trzech wrogich organizmach, wymagało wytężonej pracy 

intelektualnej i zaangażowania społecznego, aby uratować świadomość i charakter 

narodowy oraz podtrzymywać ducha walki o prawo decydowania o sobie. Polscy 

myśliciele XIX i początku XX wieku szczególną uwagę przywiązywali do wyjaśnienia 

zjawiska kształtowania się polskiego charakteru narodowego, który formował się poprzez 

dzieje, w konkretnych wydarzeniach historycznych. Charakter ten miał decydujący wpływ 

na intelektualne i praktyczne zjawiska życia narodu, w tym na filozofię177.  

 W większości koncepcje te zwracały uwagę na jedność, jaka zachodzi między 

narodem a jego kulturą (dominowały w tym zakresie poglądy Johanna Fichtego). Kultura 

miała charakter duchowy i stała się czynnikiem indywidualizującym178. Pojawiały się też 

idee związane z misją narodu niesienia postępu i oświaty innym. 
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Rozdział drugi   

Pojęcie cywilizacji. Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego  

 

 1. Znaczenie pojęcia cywilizacji i wybrane teorie cywilizacyjne 

 

1.1. Interpretacja pojęcia cywilizacji 

Termin cywilizacja nawiązuje do łacińskich słów: civitas i civilis. Pierwsze 

oznaczało wspólnotę obywateli, połączonych prawem179 i mogło łączyć się frazą res 

publica oznaczającym państwo, czy też to wszystko, co leży w interesie publicznym. 

Drugie stosowano jako przymiotnik o znaczeniu: obywatelski, cywilny, państwowy180. 

Adam Mickiewicz pisząc o cywilizacji, nawiązał do rzymskiej tradycji obywatelstwa: 

,,Wyraz cywilizacja znaczył obywatelstwo od słowa łacińskiego  civis, obywatel. 

Obywatelem zaś nazywano człowieka, który poświęcał się za Ojczyznę swą, jako Scevola  

i Kurcjusz i Decjusz, a poświęcenie się takie nazywano obywatelstwem. Była to cnota 

pogańska, mniej doskonała niżeli cnota chrześcijańska, która każe poświęcać się nie tylko 

za Ojczyznę swą, ale za wszystkich ludzi; wszakże była cnotą. Ale potem  

w bałwochwalczym pomieszaniu języków, nazwano cywilizacją modne i wykwintne 

ubiory, smaczną kuchnię, wygodne karczmy, piękne teatra i szerokie drogi. Toć nie tylko 

chrześcijanin, ale poganin rzymski, gdyby powstał z grobu, i obaczył ludzi, których teraz 

nazywają cywilizowanymi; tedy obruszyłby się gniewem, i zapytałby, jakiem prawem 

nazywają siebie tytułem, który pochodzi od słowa civis, obywatel’’181.  

 Pisarze chrześcijańscy piszący po łacinie przejęli termin civitas, który w ich 

dziełach oznaczał państwo, jako organizację społeczną, mającą wpływ na ustanawianie  

i egzekwowanie prawa na określonym terytorium, ale i w sensie mistycznym, czy 

duchowym182. Dzięki dziełu Augustyna pojawiło się określenie Civitas Dei (Państwo 

Boże). Może być ono tłumaczone zarówno, jako miasto, jak i państwo. Jednak to drugie 

pojęcie wydaje się dokładniejsze, ze względu na poglądy społeczne Augustyna i typ 
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wspólnoty jaką opisywał183. Źródła sformułowania Civitas Dei znajdują się także  

w psalmach (na przykład 87 (86), 3, 48 (47), 2)184 oraz w greckim pojęciu (polis). 

 Dla Augustyna istnienie państwa związane jest z wolą Boga, który stworzył ludzi 

jako indywidualności. Otrzymali oni predylekcje do bycia ze sobą, dzięki czemu mogą 

osiągnąć cel, do którego zostali stworzeni, to jest do miłości. Dla biskupa Hippony istota 

ludzka rozwija się i spełnia w relacjach międzyosobowych, czego źródłem są relacje 

między osobami Trójcy Świętej. Rozumienie Państwa Bożego związane zostało ze 

społecznością, której swoistym sposobem przynależności jest zgoda człowieka na 

realizację miłości Boga i ludzi185. Obywatele tego państwa, w swoich ziemskich 

społecznościach mają za zadanie kształtowanie życia i formowanie struktur państwowych, 

w taki sposób, by umożliwić nawiązanie i utrzymanie relacji ze Stwórcą oraz budowanie 

sprawiedliwych relacji między ludźmi. Godny podkreślenia jest fakt, że Augustyn 

rozszerzył troskę o budowanie Państwa Bożego, na wszystkie ludy oraz narody, czego 

wyrazem stała się Christianitas186.   

 Po nawróceniu cesarza rzymskiego Konstantyna Wielkiego na chrześcijaństwo,  

a następnie w czasach rozwoju tej religii w Europie, zaczęło się tworzyć środowisko 

duchowo-intelektualne (instytucja papieża, zakony, myśliciele chrześcijańscy, tradycja 

intelektualna myślicieli strożytnych), rodzące społeczeństwa i ich kultury. Formowała się 

w ten sposób w Europie cywilizacja, która oparła własne wartości na ideach 

chrześcijańskich oraz komplementarnych z nimi ideami myślicieli antycznych. 

     W czasach Renesansu, Erazm z Rotterdamu pisał w De civitate morum puerillum  

(O przyzwoitych obyczajach dla dzieci) - podręczniku moralnego i praktycznego 

wychowania, o potrzebie kształtowania młodego człowieka na osobę posiadającą 

umiejętność życia wspólnotowego, ale i umiejącego się odpowiednio zachować. Zasady 

odpowiedniego zachowania się zostały opisane także, przez Calviaca w książce Civilite 

(Uprzejmość) czy przez Jeana Baptiste de La Sallego w Les Règles de la bienséance et de 

la civilité chrétienne (to jest w Zasadach przyzwoitości i chrześcijańskiej uprzejmości). 
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Ucywilizowanie zaczęło oznaczać posiadanie ogłady i polotu towarzyskiego, do czego 

nawiązał Immanuel Kant, pisząc: ,,Ludźmi kulturalnymi stajemy się [...] przez sztukę  

i naukę, ludźmi cywilizowanymi [...] nabywając towarzyskiego polotu i ogłady187.  

Termin cywilizacja rozpowszechnił się w XVIII wieku188. Dla Francuzów tamtych 

czasów stał się synonimem oświecenia, w którym zawarli ideał postępu w dziedzinach: 

poznawczej, etycznej, społecznej i technicznej (Anne Robert Turgot, Jean Antoine de 

Condorcet)189. Wyjątkiem były poglądy Jeana Jacquesa Rousseau, który uważał stan 

ucywilizowania za niekorzystny, za pozbawiający ludzi pierwotnej niewinności190. 

Filozofowie postrzegali dychotomicznie ówczesny świat, dzieląc go na cywilizowany oraz 

prymitywny.  Byli jednak przekonani o tym, że istnieje dla ludzkości jedna droga postępu 

cywilizacyjnego, jedna cywilizacja, która stopniowo doskonali się pod wpływem rozwoju 

technicznego i nauki, opanowuje przyrodę, a ludy i narody tworzą łańcuch, w którym 

przekazywane zostają zdobycze ludzkich mysli i czynów(Jean de Condorcet)
191

.   

 W XIX w. pojawiło się wśród myślicieli francuskich pojęcie misji cywilizacyjnej 

(mission civilisatrice), jego autorzy mieli na myśli to, że za sprawą podboju kolonialnego 

Francja (i inne kraje europejskie) narzucą ludom nieeuropejskim własne wartości i normy 

cywilizacyjne192. Problem jednak polegał na tym, że nie zdefiniowano jednoznacznie tego, 

co oznaczało bycie cywilizowanym. Pojawiały się opisy mówiące, że polega to na 

nowoczesności, czyli rozwoju nauki i technologii a przez to, na wzroście produktywności, 

                                                 
187

 Por. P. Bagby, Pojęcie kultury, w: Tenże Kultura i historia, tł. J.Jedlicki, Warszawa 1975, s.116-145.  

cyt.,  za, Fr. Adamski [red], Człowiek-Wychowanie-Kultura,  Kraków 1993, s. 162. 
188

 Termin cywilizacja pojawił się we Francji w roku 1758 w książce Victora de Riqueti, markiza de 

Mirabeau pt. L'Ami des Hommes ou Traité de la population, w Anglii za sprawą Adama Fergusona i jego An 

Essay on the History of Civil Society. W Polsce pojęcie cywilizacji pojawiło się na początku XIX w. używali 

go między innymi Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Jan Śniadecki, Józef Jaroszewicz, Edward Dembowski. 

Zob. C. Glombik, Józef Jaroszewicz a polski rodowód pojęć „cywilizacja” i „kultura”. w: [red.] A. Lityński, 

Z. Tobor, L. Tyszkiewicz. Rozważania o państwie i prawie. (Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi 

Józefowi Nowackiemu). Katowice 1993, s. 65-67. 
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 Zob. F. Braudel, Historia i trwanie, tł. B. Geremek, Warszawa 1999, s. 258.  

    Por. L. Gawor, Szkice o cywilizacji, Rzeszów 2009, s. 8-9. 
190

„Jan Jakub Rousseau analizował naturę człowieka i było to dla niego punktem wyjścia krytyki cywilizacji. 

Człowiek, zdaniem filozofa, jest wolny, równy i dobry, natomiast współczesne społeczeństwo oparte jest na 

nierówności i niewoli. Najsłynniejsza fraza, która rozpoczyna Umowę społeczną, brzmi: „Człowiek urodził 

się wolny, a wszędzie jest w okowach”. Rousseau krytykował również kulturę, a w szczególności nauki  

i sztuki, które ludzi „skuwają girlandami kwiatów żelazne łańcuchy, tłumią w nich poczucie pierwotnej 

wolności, każą kochać niewolę i urabiają ich i kształtują na tak zwane narody cywilizowane”. Kultura 

poprzez normy, konwenanse krępuje naturalną wolność jednostki, „oswaja go”, czyni przewidywalnym dla 

otoczenia, a przede wszystkim dla władzy. „Potrzeba wzniosła trony; umocniły je nauki i sztuki”.  

M. Baranowska, Jana Jakuba Rousseau refleksja o naturze człowieka, w: http://www.repozytorium.uni. 

wroc.pl/Content/66121/04_Marta_Baranowska.pdf [21.03.2018]. 
191

 Zob. L. Gawor, Szkice..., s. 9-10. 
192

 I. Wallerstein, Europocentryzm i jego wcielenia, Tekst wygłoszony na sesji poświęconej przyszłości 

socjologii w Azji Wschodniej, zorganizowanej przez Międzynarodowe Towarzystwo Socjologiczne (ISA), 

która odbyła się 22-23 listopada 1996 r. w Seulu. Wersja elektroniczna Fernand Braudel Center, Papers 1997, 

http://www.iwkip.org/lewanoga/15/1_3.htm?0.5423163361847401 [13.03.2018]. 
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Definiowano także, jako proces historycznego rozwoju i postępu. Dla wielu, cywilizacja 

znaczyła wzrost autonomii „jednostki” wobec takich grup społecznych jak rodzina, 

społeczność, państwo, instytucje religijne. Jeszcze inni uważali, że cywilizacja to 

pozbawione brutalności zachowania w życiu codziennym, czyli zachownie 

charakteryzujące się ogładą i uprzejmością
193

.  

 W publikacjach dziewiętnastowiecznych pojęcie cywilizacji weszło w osobliwą 

relację z pojęciem kultury. Najostrzejsze przeciwstawienie tych pojęć miało miejsce  

w Niemczech194, gdzie kultura stała się synonimem postępu w takich dziedzinach jak 

moralność, poznanie intelektualne, naukowe, natomiast cywilizację zaczęto rozumieć jako 

materialną część ludzkiego życia (Johann Gottfied Herder, Immanuel Kant, Friedrich 

Nietzsche). Antynomiczność pojęć kultury i cywilizacji wpisała się w Niemczech  

w opozycję takich pojęć jak: a) umysł-natura, b) duchowość - mechanizacja, c) świat norm 

i ideałów - informacje praktyczne z dziedzin nauki, pozwalające oddziaływać na świat 

przyrody. d) niczym nieograniczone i amoralne tworzenie, jako działanie kulturowe wobec 

cywilizacji, która reguluje działanie ludzkie odpowiednimi zasadami. Antynomiczność 

zyskał również kontekst narodowy, w którym kultura była kojarzona z niemieckością  

a cywilizacja z krajami leżącymi na Zachód od Niemiec195. Podział ten został złagodzony 

w myśli Oswalda Spenglera, według którego istnieje organiczne powiązanie kultury  

i cywilizacji196. W piśmiennictwie francuskim, angielskim, polskim pojęcia kultury  

i cywilizacji nabrały bardziej charakteru synonimicznego.  

 

1.2. Ważniejsze teorie cywilizacyjne 

 

W XX wieku charakterystyczne i najważniejsze teorie cywilizacyjne wypracowali Oswald 

Spengler, Arnold Toynbee, Samuel Philips Huntington, Feliks Koneczny. Zagadnienia 

cywilizacyjne obecne są także u innych badaczy problemów społecznych jak Philip Bagby, 

Fernand Braudel, Robin George Collingwood, Christopher Dawson, Francis Fukuyama, 

Jaques Maritain, Pitrim Sorokin, Alvin Toffler, Immanuel Wallerstein w Polsce Erazm 
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 Tamże. 
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 Por. F. Koneczny, O wielości …, s. 156. 
195 Filozofia.Podstawowe pytania, [red.] E. Martens, H. Schnaedelbach, Warszawa 1995, s. 568-569. 
196

,,Gdy cel jet osiągnięty, a idea wyzyskała i urzeczywistniła na zewnątrz cała pełnię wewnętrznych 

możliwości, wówczas kultura nagle zastyga, obumiera, jej krew wypłynęła, siły załamują się, staje się 

cywilizacją’’. O. Spengler, Historia, kultura, polityka.Wybór pism, tł. A. Kołakowski, J. Łoziński, Warszawa 

1990, s. 11. 
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Majewski, Florian Znaniecki. Pomimo tego, że cywilizacje są niezwykle ciekawym  

i ważnym tematem badań, nie posiadają odrębnej dyscypliny naukowej197. Trafnie można 

powiedzieć, iż ich problematyka podejmowana i rozwijana jest w ramach wielu nauk 

społecznych i humanistycznych. Mówi się o makrokulturowych, makrohistorycznych, 

makrospołecznych, ale i makroregionalnych jednostkach o długotrwałym rozwoju198. Cele 

poznawcze nakierowane są między innymi na odkrycie charakteru życia wspólnotowego 

ujętego w swej najszerszej formie, jaką jest cywilizacja oraz na określenie zasad jego 

przemian
199

. Myśliciele podjęli tematykę cywilizacyjną zgodnie z kontekstem 

prowadzonych przez siebie badań i powstały opisy: biologiczny, historyczny, 

socjologiczny, politologiczny, filozoficzny
200

, geograficzny, prawny i ekonomiczny
201

. 

Analiza zagadnienia cywilizacji pokazuje pluralizm ujęć metodologicznych, dlatego nie 

można mówić o jednej teorii, ale o ich wielości. Pojawiło się nawet pojęcie paradygmatu 

"w stanie tworzenia" (paradigm in the making, termin Johanna Palla Arnasona) jako 

określenie analiz cywilizacyjnych, różniących się między sobą, nieposiadających 

jednolitego programu badawczego oraz ustalonej listy cywilizacji. Odmienności te, mają 

źródło w dyscyplinach badawczych, jak również w oryginalności badaczy202. 

  Problematyka cywilizacji poruszana była i jest także w dziełach literackich, których 

najczęstszym motywem stały się projekty nowej totalitarnej społecznej rzeczywistości, 

obecności cywilizacji w przestrzeni kosmicznej czy burzliwe relacje z przedstawicielami 

cywilizacji pozaziemskich. Do przedstawicieli tak rozumianych nurtów zainteresowań 

cywilizacyjnych można zaliczyć między innymi: George'a Orwella, Aldousa Huxleya, 

Olafa Stapledona, Ericha von Dänikena, Zecharię Sitchina, Luca Bürgina, Lucjana Znicza, 

Arnolda Mostowicza, Jerzego Żuławskiego, Stanisława Lema).  

 Obecnie tematyka cywilizacyjna oscyluje pomiędzy takimi problemami, jak: 

tożsamość, czynniki determinujące charakter cywilizacji, relacje pomiędzy cywilizacjami, 

jedność a różnorodność cywilizacyjna, źródła odmienność cywilizacyjnej, dynamika  

i prawa cywilizacji.   

                                                 
197 Wyjątkiem może być nauka o cywilizacji Feliksa Konecznego.  
198 J. P. Arnason, Civilizational Analysis: A Paradigm in the Making, [w:] Encyclopedia of Life 

Support Systems. World Civilizations and Role of History in Human Development, red. R. Holton, 

W. R. Nasson, Vol. 1, s. 1–35, https://www.researchgate.net/publication/242375968_CIVILIZATIONAL_ 

ANALYSIS_A_PARADIGM_IN_THE_MAKING [30.05.2018]. 
199 A. Kowalska, Wybrane koncepcje badań cywilizacji, „The Polish Journal of the Art and Culture” 

3(3/2012), Porównawcze studia cywilizacji, s. 14. 
200

 Por. P. Skrzydlewski, Cywilizacja, w: http://www.ptta.pl/pef/pdf/c/cywilizacja.pdf 
201

 Por. A. Piskozub, Miejsce Feliksa Konecznego w polskim wkładzie w rozwój nauki o cywilizacji,  

w: J. Skoczyński (red), Feliks Koneczny-dzisiaj....,dz. cyt.,s. 67-72. 
202 A. Kowalska, Wybrane koncepcje..., dz. cyt., s. 14. 
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1.2.1. Teoria Oswalda Spenglera 

   

 Oswald Spengler był niemieckim filozofem i historykiem kultury, historiozofem, 

publicystą, nauczycielem. Lata jego twórczości przypadają na czasy wyraźnie rysującego 

się antagonizmu między państwami europejskimi (konflikty marokańskie, konfrontacja  

w czasie wojny światowej, rewolucja bolszewicka, zmiany systemowe w wielu krajach, 

rozpad wielu państw, a także kryzys polityczny i gospodarczy Niemiec, dojście do władzy 

przedstawicieli partii nazistowskiej i faszystowskiej we Włoszech). Sytuacja społeczno-

polityczna Europy i Niemiec, a także cechy osobowościowe autora Zmierzchu Zachodu, 

jak melancholia, stany lękowe i depresja, podatność na załamania nerwowe, pozostawiły 

piętno w jego twórczości, określanej jako pesymistyczna, katastroficzna i dekadencka.  

 Fundamentalnym problemem jakim zajał się Spengler, to kwestia istnienia 

celowości i sensowności dziejów. Rozumiał je jako ,,metafizyczną strukturę historycznej 

ludzkości, z istoty niezależną od widzialnych duchowo-politycznych tworów 

powierzchniowych’’
203. Struktura ta, o ile istnieje, miałaby według niemieckiego badacza 

generować rzeczywistość konkretnych wydarzeń historycznych, determinować osiąganie 

określonych stopni rozwoju oraz nadawać sens całej sferze procesu biologicznego  

i społecznego rozwoju. Spengler pytał alternatywnie, czy jednak dzieje są generowane 

przez ogólne praformy biograficzne, czyli kształtowane przez określone typy 

osobowościowe?204  

 W problematykę filozoficzną wpisał również zagadnienie zmierzchu kultury 

zachodniej. Porównał dzieje ludzkie do płynącej rzeki, której powierzchnię porusza 

kołysanie fal. W tej dynamice pojawiają się światełka, które tańczą i ścielą się na wodzie, 

rozbłyskują i znikają. Utożsamił je z różnymi formami zrzeszeń jak klany, plemiona, ludy, 

które tworzą ciągi pokoleń na określonym historycznie terenie. Realizują 

charakterystyczne dla siebie idee, a kiedy wygasa w nich twórcza moc, to również giną ich 

cechy fizjonomiczne, językowe, duchowe i całe to zjawisko, które tworzyły, zanurza się  

w niebycie205. Spengler posługując się także metaforą pisał o kulturach wyższych, które 

porównał do wspaniałych grzyw fal, które zataczają olbrzymie kręgi na powierzchni wody,  

a następnie opadają i znikają. Są one jednostkami, które jako coś określonego odłącza się 

od nieokreślonego, jako coś ograniczone i przemijające oddziela się od bezkresnego  

                                                 
203 O. Spengler, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii powszechnej, tł. J. Marzęcki,  

Warszawa 2014, s. 19. 
204 Tamże, s. 20. 
205 Tamże, s. 96. 
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i trwającego206. Podlegają te kultury koniecznemu prawu biologicznych przemian życia  

i śmierci, z natury, więc są śmiertelne. Rozkwitają na określonej przestrzeni, czerpiąc siły 

żywotne z realizacji wewnętrznych idei (możliwości), na przykład z: języka, dogmatów, 

sztuki, a nawet struktur państwowych i narodowych. Kiedy te urzeczywistnią się, kultury 

zastygają, zamierają, siły nikną i zamieniają się w cywilizacje. Te zaś jeszcze potrafią 

trwać na podobieństwo obumarłego olbrzymiego pnia i jednocześnie nowym kulturom 

przeszkadzać w rozwoju207. Przemiany wewnątrz cywilizacji, stanowią więc wyraz 

działania siły czy prawa, które istnieje poza konkretnymi ucieleśnieniami kultur i dla 

którego jedynym sensem pojawienia się kultur są ich narodziny, rozwój i śmierć. Spengler 

pisał: „Taki jest sens wszystkich „zmierzchów” dziejowych — wewnętrznego  

i zewnętrznego wypełnienia, skończoności ciążącej fatalnie nad każdą żywą kulturą — 

z których jako najwyraźniejszy jawi się nam „zmierzch starożytności”, sami zaś już dzisiaj 

wyraźnie odczuwamy w sobie i wokół siebie wczesne oznaki własnego, analogicznego  

w przebiegu i trwaniu wydarzenia, które należy do pierwszych stuleci przyszłego 

tysiąclecia: „zmierzchu Zachodu”. Każda kultura przechodzi w swym istnieniu fazy 

rozwojowe człowieka. Każda ma wiek dziecięcy, młodość, dojrzałość i wreszcie 

starość”208. Z tego faktu, dla ludzi Zachodu, płynie wniosek, aby godnie przyjąć 

nieuchronną katastrofę, dopełnić zadanie i wytrwać na pozycji, bez nadziei i bez ratunku, 

jak rzymski żołnierz, którego szkielet znaleziono przed bramą w Pompejach, a zginął, 

ponieważ podczas wybuchu Wezuwiusza, zapomniano go odwołać z posterunku209.  

 

1.2.2. Poglądy Arnolda Toynbeego 

 

 

Innym badaczem, który wywarł wpływ na stan wiedzy o cywilizacjach, był 

angielski uczony Arnold Toynbee. Był znawcą i wykładowcą języka, literatury i historii 

greckiej, historykiem i wykładowcą historii międzynarodowej oraz dyrektorem 

w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jego najważniejszym dziełem jest 

dwunastotomowe Studium Historii. Podobnie, jak to było w przypadku Oswalda 

Spenglera, wpływ na jego zainteresowania badawcze wywarła I wojna światowa, a jej 

wydarzenia wymusiły postawienie pytań o proces formowania dziejów oraz określenie 

                                                 
206 Tamże, s. 96-97. 
207 Tamże, s. 97. 
208 Tamże, s. 97-98. 
209

 O. Spengler, Historia, kultura, polityka, Wybór pism pod red. A. Kołakowskiego, tł. A. Kołakowski, 

 J. Łoziński, Warszawa 1990, s. 78. 
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kierunków i celów dla wielu narodów. Toynbee pisał o podobieństwie, między nim  

a Spenglerem: „Kiedy plan niniejszego Studium historii warzył się w mej głowie, został 

opublikowany pierwszy tom Spenglera Der Untergang des Abendlandes i kiedy 

przeczytałem go, moim pierwszym wrażeniem było, że to, co planowałem, było już  

w pracy Spenglera faktem dokonanym”210.  

Toynbee zauważył, że historycy koncentrowali się na przedstawianiu idei własnych 

wspólnot narodowych jako zrzeszeń samowystarczalnych. Według niego są one 

„«normalną» dziedziną badań historycznych”211. Pytał jednak, czy narody są 

samotłumaczącą się jednostką badań historycznych? to znaczy, czy wyjaśnienie ich 

dziejów, może dokonać się w oderwaniu od zewnętrznych relacji? Odpowiedź uczonego 

zawierała myśl, że w rozwoju poszczególnych krajów, odnajdywane są świadectwa ich 

niewystarczalności, zależności oraz udziału w większych wspólnotach212. Toynbee 

analizował dzieje Wielkiej Brytanii we wcześniejszych okresach. Doszedł do wniosku, że 

dzieje jego kraju, stanowiły część dziejów szerszej wspólnoty a doświadczenia 

brytyjczyków były doświadczeniami też innych narodów. Tak rozumiane dzieje 

konkretnego narodu nasuwają wniosek o istnieniu wspólnoty ideałów i doświadczeń 

podzielanych przez inne, które można określić cywilizacją i z jej perspektywy patrzeć na 

ruchy i procesy ustrojowe, społeczne, religijne, poliyczne czy gospodarcze. Angielski 

badacz uważał, że cywilizacje rodzą się, wzrastają, załamują się i ulegają dezintegracji. 

Podstawowym bodźcem dla rozwoju cywilizacyjnego jest wyzwanie: „Cywilizacje rodzą 

się i wzrastają dzięki pomyślnym odpowiedziom na kolejne wyzwania. Załamują się  

i rozpadają, kiedy spotyka je wyzwanie, któremu nie mogą sprostać”213.  

Środowisko naturalne stawia przed społeczeństwami określone warunki i aby te 

wspólnoty mogły stawić im czoła, potrzebują aktywnego i celowego podejścia.  

Im wyzwanie jest trudniejsze i aktywniej reaguje nań społeczeństwo, tym cywilizacje stają 

się bogatsze. Jeżeli zaś zbiorowość nie potrafi poradzić sobie z wyzwaniami, cywilizacja 

ulega załamaniu i kieruje się w stronę upadku. Zdaniem Toynbeego cywilizacje mogą się 

podnieść z upadku, co jest jednak uzależnione od woli i jedności społecznej skupionej na 

zadaniu ich ratowania. Czynnikiem, który potrafi skutecznie dezintegrować cywilizacje 

jest, wojna. Toynbee był przekonany o tym, że u źródeł upadku społeczeństw, można ją 

                                                 
210 A.J. Toynbee, A Study of History, t. 12, London–New York–Toronto 1964, s. 245;  

cyt. za P. Skudrzyk, Losy cywilizacji według Arnolda J. Toynbeego, Katowice 1992, s. 14. 
211 A.J. Toynbee, Studium historii, tł. J. Marzęcki, Warszawa 2000, s. 19. 
212 Tamże, s. 20-21.  
213 A. Toynbee, Cywilizacja grecko-rzymska, w: Tenże: Cywilizacja w czasie próby, tł. W. Madej. Warszawa 

1991, s. 40. 
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odnaleźć"214. Wojna wyróżniona przez brytyjskiego badacza na tle takich czynników jak: 

niewolnictwo, ustrój kastowy, walka społeczna, walka klas, potraktowana została jako 

najważniejsze narzędzie samozagłady społeczeństw215. Została porównana do raka  

w organizmie, który stopniowo uśmierca swoją ofiarę, jeżeli się go w porę się nie wytnie  

i nie odrzuci216. Toynbee na uzasadnienie swojej myśli o degradacyjnym charakterze 

wojny, czy też samej postawy militarystycznej przytoczył wiele przykładów. Były one 

formą przestrogi, aby przy współczesnych procesach unifikacyjnych, co do których był 

przekonany, że muszą nastąpić, nie stosować środków przymusu. Uważał, że błędem 

byłoby powtórzenie militarnego rozwiązania, jakie zastosował Rzym jednocząc świat 

grecko-rzymski przez podbój. Można więc konkludować, że wraz z nastawieniem państwa 

na prowadzenie polityki podboju i działalność militarną, następuje jedynie rozwój  

w przemyśle i technologii wojskowej, z czym w parze idzie zastój w innych sferach 

ludzkiej aktywności, co prowadzi do dezintegracji i upadku cywilizacji217. 

  

1.2.3. Poglądy Samuela Philipsa Huntingtona 

 

Samuel Philips Huntington był amerykańskim badaczem w zakresie nauk 

politycznych, wykładowcą na Uniwersytecie Harvardzkim a przez pewien czas także na 

Columbia University. Sprawował funkcje konsultanta przy Departamencie Stanu USA,  

a także koordynatora planowania bezpieczeństwa w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa 

Stanów Zjednoczonych. Międzynarodową sławę przyniosła mu dyskusja nad tezami, które 

zamieścił w artykule The Clash of Civilizations? (Zderzenie cywilizacji?) a następnie 

książka The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (Zderzenie cywilizacji 

i nowy kształt ładu światowego). Dla Huntingtona cywilizacje są największymi 

jednostkami kulturowymi, grupami w ramach,v których, można czuć się bezpiecznie  

i odróżniać się od innych218. Oznaczają całość złożoną między innymi z wyższych 

poziomów moralności, religii, nauki, sztuki, filozofii, techniki, dobrobytu materialnego219. 

Cywilizacje nie mają ściśle określonych granic, często na jednym obszarze występuje jakaś 

dominująca obok innych o mniejszej liczebności. Posiadają także cechę długowieczności, 

                                                 
214 A.J. Toynbee: Wojna i cywilizacja, tł. T.J. Dehnel, Warszawa 2002, s. 5. 
215 S. Bukowska, Idea wojny w teorii cywilizacji Arnolda J. Toynbeego, "Folia Philosophica" 22, 2004,  

s.155. 
216 A.J. Toynbee: Wojna i ... dz. cyt.,, s. 5-6. 
217 Por. S. Bukowska, Idea wojny... dz. cyt., s. 159.  
218

 Por. S. P. Huntington Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, tł. H. Jankowska, Warszawa 

2000, s. 46. 
219 Tamże, s. 495. 
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co oznacza, że są to najdłuższe istniejące w czasie wspólnoty ludzkie oparte na ideach 

realizowanych przez liczne pokolenia. Cywilizacje są trwalsze, aniżeli wyrosłe na nich 

formy państwowości, ideologie, systemy polityczne i społeczne i to one są płaszczyznami, 

na których w przeszłości dochodziło, jak i w przyszłości dochodzić będzie do konfliktów. 

Zderzają się ze sobą, są w konflikcie. Dlatego też Huntington w konkluzji książki 

Zderzenie cywilizacji napisał, że starcia cywilizacji w najbliższym czasie staną się 

największym zagrożeniem dla pokoju światowego. Ład międzynarodowy może być oparty 

o poszanowanie różnic cywilizacyjnych, co może dać realną gwarancję zapobieżenia 

wojnie o charakterze światowym220.  

 Koncepcja zderzenia cywilizacji Samuela P. Huntingtona opiera się na tezie, że 

"kultura i tożsamość kulturowa, będąca w szerokim pojęciu tożsamością cywilizacji, 

kształtują wzorce spójności, dezintegracji i konfliktu w świecie, jaki nastał po zimnej 

wojnie"221. Mówiąc inaczej, źródeł konfliktu po 1989 r. nie należy doszukiwać się jak za 

czasów zimnej wojny w dwóch rywalizujących ideologicznie, politycznie i militarnie 

blokach: proamerykańskim oraz prosowieckim, ale w rywalizujących państwach, 

pogrupowanych według podobieństw cywilizacyjnych. Amerykański badacz zwrócił 

uwagę, że po raz pierwszy w dziejach świata, polityka globalna jest wielobiegunowa  

i wielocywilizacyjna, że następuje nowy układ sił, w którym słabną wpływy Zachodu  

a inne cywilizacje rosną w siłę222. Wyłania się porządek światowy, oparty na strukturach 

cywilizacyjnych. a uniwersalistyczne aspiracje Zachodu prowadzą do nasilających się 

konfliktów z innymi cywilizacjami (należy dodać, że inne cywilizacje wraz ze wzrostem 

swojej siły gospodarczej, politycznej, militarnej zdradzają podobne tendencje) oraz że jego 

przetrwanie, zależy od tego, czy Amerykanie potwierdzą swoją zachodnią tożsamość,  

a ludzie Zachodu pogodzą się z tym, że ich cywilizacja jest jedyna w swoim rodzaju, ale 

nie uniwersalna223. To oznacza, że dla Huntingtona cywilizacje stanowią najszersze ramy 

określania własnej tożsamości224.   

 Według Huntingtona cywilizacja i kultura odnoszą się do stylu życia narodu. 

Można w nich wyróżnić (za Bozemanem): "wartości, normy, instytucje i sposoby 

myślenia, do  których kolejne pokolenie danej społeczności przywiązują podstawowe 

znaczenie"; za (Wallersteinem): "światopogląd, obyczaje, strukturę, kulturę materialną  

                                                 
220

 Tamże, s. 497. 
221

 Tamże, s. 14. 
222

 Tamże. 
223

 Tamże, s. 14-15. 
224

 Tamże, s. 41. 
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i wysoką" (za Dawsonem): "proces twórczości kulturowej wypracowanej przez określony 

lud"; (za Durkheimem i Maussem): "rodzaj moralnego środowiska skupiającego pewną 

liczbę narodów, gdzie każda z narodowych kultur jest tylko szczególną formą całości" oraz 

(za Herodotem): "wspólna religia i kult, krew, język, religia, obyczaje"225   

 Dla amerykańskiego badacza, każda cywilizacja stanowi całość. Posługując się 

argumentacją Melko, przyjął, że cywilizacje mają określony stopień integracji, a ich części 

definiuje się wzajemnymi odniesieniami oraz relacjami do całości. Jako całość, cywilizacja 

stanowi największą jednostkę kulturową. W jej skład mogą wchodzić regiony, grupy 

etniczne, narodowości, grupy religijne. Identyfikowana jest przez takie elementy jak język, 

historia, religia, obyczaje, instytucje społeczne, jak i indywidualne samookreślenie. 

Cywilizacje nie mają ściśle określonych granic, nie jest wiadome, gdzie mają swój 

początek i koniec. Ludzie mogą własną tożsamość cywilizacyjną poddawać analizie  

i krytyce, a następnie próbować ją zmienić, dlatego też zakres występowania oraz struktura 

cywilizacji może się zmieniać226. Według Huntingtona, relacje między cywilizacjami 

zależały od czasu ich występowania. Na początku, kiedy się one wyłaniały, stosunki 

między niektórymi nie miały miejsca, albo też były ograniczone lub sporadyczne. 

Rozdzielały je czas i przestrzeń. Przenikanie idei i myśli technologicznej między 

cywilizacjami miało miejsce, ale rozciągało się znacznie w czasie. Do tragicznych 

kontaktów dochodziło, gdy ludy obcych cywilizacji toczyły wojny i kiedy zwycięzcy 

podporządkowywali sobie innych227. Od XVI w. do końca XVIII w. nastąpiła ekspansja 

Zachodu na inne cywilizacje. Ekspansja ta odrodziła się w końcu XIX w., obejmując 

niemal całą Afrykę, wzmacniając swoją pozycję w Indiach i innych częściach Azji228.  

W XX w. Huntington zauważył, że cywilizacje przeszły z etapu naporu zachodniej na 

pozostałe, na etap, w którym nastąpiły intensywne, wielostronne, ciągłe interakcje między 

wszystkimi. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku relacji cywilizacji zachodniej 

do innych, badacz używa sformułowania naporu lub dalej posługuje się frazą wywierania 

znacznego nacisku Zachodu, natomiast słowo interakcje używa na opis relacji wszystkich 

cywilizacji, co stawia jedynie Zachód jako szczególnego agresora.   

 Jak zaznaczył Huntington, konflikty są zjawiskiem powszechnym i nabierają coraz 

większego znaczenia, gdyż ludzie na całym świecie, w coraz większym stopniu określają 

                                                 
225

 Tamże, s. 43-44. 
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 Tamże, s. 46. 
227 Tamże, s. 54-55. 
228 Tamże, s. 58. W 1800 Europejczycy kontrolowali 35 % ziem globu, aby w 1878 r. już 67 %, w 1914 r.  

84 % a w 1920 ponad te 84 %. Ekspansji Zachodu oparły się: Rosja, Japonia, Etiopia.  
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własną odrębność według podziałów kulturowych229. Dochodzi do konfliktów, albowiem 

istnieje pomiędzy członkami różnych grup kulturowych nieufność, trudność   

w komunikacji i w porozumiewaniu się, wynikające z odmiennych norm zachowania oraz 

braku wiedzy na temat idei, norm i obyczajów społeczeństw innych cywilizacji. Obecne są 

jeszcze tkwiące w naturze człowieka przyczyny konfliktów, do których należą: chęć 

sprawowania władzy, zdobywania nowych terytoriów, bogacenia się, narzucania innym 

własnych norm oraz zdolność do nienawiści230.  

 Huntington przedstawił koncepcję pluralizmu cywilizacji, wskazując na fakt, że 

obecne podziały świata, nie biegną według wyznaczników ideologicznych, ale 

kulturowych.  Wywołała ona zaskoczenie wśród zwolenników globalizacji231. Można to 

twierdzenie uzasadnić tym, że Huntington odnosił się z dużą rezerwą do dwóch 

globalizacyjnych idei, to jest: wielokulturowości oraz uniwersalizmu. Obie uważał za 

niebezpieczne dla Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów Zachodu. Pisał: "Jedni 

Amerykanie zajęli się propagowaniem wielokulturowości we własnym kraju, inni za 

granicą upowszechniają idee uniwersalizmu, a są i tacy, którzy robią jedno i drugie. 

Wielokulturowość w Stanach Zjednoczonych zagraża samym Stanom i Zachodowi, 

uniwersalizm za granicą jest niebezpieczny dla Zachodu i dla świata. Jedna i druga 

koncepcja zaprzecza wyjątkowości zachodniej kultury. Zwolennicy globalnej monokultury 

chcą, żeby świat wyglądał jak Ameryka. Zwolennicy wielokulturowości na użytek krajowy 

chcą, aby Ameryka wyglądała jak świat. Wielokulturowa Ameryka traci sens, bo przestaje 

być zachodnią, nie będzie już amerykańską. Wielokulturowy świat to jedyne możliwe 

wyjście, nie da się bowiem stworzyć globalnego imperium. Przetrwanie Stanów 

Zjednoczonych i Zachodu wymaga odnowienia zachodniej tożsamości232. Wniosek, jaki 

płynie z wypowiedzi badacza, jest taki, że głównym zadaniem, jakie stoi przez 

konkretnymi jednostkami, społeczeństwami czy narodami, to kształtowanie własnej 

tożsamości, aby móc określić, z jakimi wartościami następuje u nich autoidentyfikacja oraz 

zdać sobie sprawę z tego, czym różnią się ludzie, którzy mają odmienną cywilizacyjno-

kulturową tożsamość. 

  

                                                 
229 Tamże, s. 180. 
230 Tamże, s. 182-183. 
231 Zob. L. Gawor, Szkice o..., dz. cyt., s. 86 
232 S. P. Huntington, Zderzenie..., dz. cyt., s. 491. 
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2. Teoria pluralizmu cywilizacji Feliksa Konecznego  

 

2.1. Nauka o cywilizacji      

          Feliks Koneczny, jako blisko sześćdziesięcioletni badacz, przedstawił zarys swojej 

nauki o cywilizacji, w książce Polskie Logos a Ethos. Roztrząsania o znaczeniu  

i celu Polski, wydanej w 1921 r. Jako doświadczony badacz widział niedostatki  

w uprawianiu historii. Ograniczała ona czy wręcz uniemożliwiała, wyjście poza wciąż 

uzupełniane i uszczegóławiane prace monograficzne i stworzenie konstrukcji 

porządkującej materiał historyczny, w obszerne prace syntetyczne233. Zaczęła dotyczyć 

materii życia społecznego, poszukując uniwersalnych praw organizujących  

i dynamizujących zbiorowości ludzkie oraz wyjaśniając różnorodność kulturową  

i cywilizacyjną w świecie234. Stała się w ten sposób filozofią społeczną, opisującą prawidła 

strukturalne i dynamiczne cywilizacji235.  

           Nauka o cywilizacji zawiera trzy etapy pracy badawczej236. Pierwszy polega na 

stwierdzeniu i opisaniu faktu lub grupy faktów. To niezbędne działanie, chroni przed 

poruszaniem się w sferze domysłów, podejrzeń, wyobrażeń. Drugim jest poszukiwanie 

przyczynowo-skutkowego związku faktów, obejmującego zbiorowości na znaczniejszych 

obszarach i w dłuższych okresach, określenie wątków oraz pogrupowanie ich w zakresy 

tematyczne. Trzeci to, ułożenie dziejów poszczególnych społeczności, narodów i państw 

na tle cywilizacyjnym.  

Koneczny widział w nauce o cywilizacji wyższe piętro historiografii, jej 

,,rozszerzenie, pogłębienie a zarazem podniesienie’’
237

. Rozszerzenie łączyło się  

z zakresem badań struktury i dynamiki cywilizacji, co oznaczało badanie idei i praw 

stojących za cywilizacjami oraz traktowanie ich, jako faktów historycznych. Pogłębienie 

należy rozumieć, jako przejście od sfery opisu zjawiskowego do ujęcia istotowego,  

a podniesienie, jako zastosowanie odpowiedniej dla historii metody, pozwalającej na 

wykrywanie praw. Od opisów konkretnych zrzeszeń mógł przejść badacz do dociekań 

obejmujących historię powszechną. Cywilizacja, jako podstawowa jednostka badawcza 

stała się przestrzenią umożliwiającą generalizację faktów i procesów238.  

                                                 
233 L. Gawor, O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, Lublin 2002, s. 21 
234 Tamże. 
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 Tamże.  
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 Tamże, s. 26-28. 
237

 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 6. 
238 L. Gawor, O wielości cywilizacji..., dz. cyt., s. 25. 
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          Na IV zjeździe historyków polskich w Poznaniu w 1925 r., Koneczny postulował,   

aby w badaniach historycznych wykorzystywać inne nauki szczegółowe239. W książce 

Prawa dziejowe zaznaczył, że od historyka winno się oczekiwać tego, że znajdzie czas na 

dokształcanie się z innych działów własnej dyscypliny (dzięki czemu uniknie zamknięcia 

w specjalizacji), jak również z takich dziedzin jak: językoznawstwo, literatura, geografia, 

historia religii, nauka o państwie, prawo, ekonomia, antropologia, filozofia.  

          Wraz ze stworzeniem programu badawczego Koneczny musiał zdecydować  

o wyborze metody pracy. Jako najwłaściwszą wybrał indukcję: ,,Podnoszę wprawdzie  

z silnym naciskiem, że moja nauka o cywilizacji jest indukcyjna, że prawa dziejowe 

wykrywać trzeba ściśle indukcyjną metodą, lecz to nie znaczy, żebym miał uważać 

dedukcję za niepożyteczną. Ograniczam ją do roli metody pomocniczej, bo sądzę, że 

przedmiot wymaga, żeby główną metodą była tutaj indukcja’’240. Zasadniczą słabością 

dedukcji (którą określał między innymi jako medytacyjną, aprioryczną, spekulatywną) jest 

to, że nie troszczy się ona o doświadczenie, jak i o fakty
241

. Wybór myślenia indukcyjnego 

lub też swoista ideologia indukcjonizmu (określenie Jana Skoczyńskiego na oznaczenie 

pochwały tej metody w pismach Konecznego) sprowadza się do postulatu, aby tezę 

historyczną budować ,,od dołu’’, czyli poprzez odwołanie się do źródeł, faktów, zdarzeń 

jednostkowych i dopiero na ich podstawie przesądzać o kształcie historii’’242
. 

 

2.2. Początki cywilizacji w teorii Konecznego 
 

  Rodzaj pracy badawczej Konecznego, wyróżniała potrzeba studiów nad 

cywilizacjami, nieraz odległymi i egzotycznymi dla Europejczyków. Wielość cywilizacji 

nasunęła Konecznemu pytanie o przyczynę różnic między nimi. Doszedł do wniosku, że 

różnorodność w ludzkich zbiorowościach wynika ze stosowania odmiennych metod w ich 

ustrojach243. Badacz ujął to lapidarnie: "Zróżnicowanie wielkie świata, to metody!"244. 

Sposób organizowania zrzeszenia nazwał cywilizacją i określił jako: metodę  

w zrzeszeniu245, metodę w ustroju życia zbiorowego246, zgodność współmierności  
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 J. Skoczyński, Idee ... s. 24. 
242
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i konsekwencji w urządzaniu ustroju zrzeszenia247. Od ścisłości i trafności metody  

w poszczególnym zrzeszeniu Koneczny uzależnił zdolność do racjonalnego działania, 

które określił kulturą czynu. To prawidło uznał za obowiązujące w życiu zbiorowym.  

          Dla Konecznego cywilizacje są największymi, naturalnymi wspólnotami o trwałych 

relacjach, które opierają się na współmierności idei i wartości. Jak napisał, stanowią sumę 

wszystkiego, co pewnej części ludzkości jest wspólne; a zarazem sumę tego wszystkiego, 

czym się taki odłam różni od innych248.  

          Koneczny podzielił dzieje świata na okresy: przedogienny oraz ogienny. To ten drugi 

był interesujący dla badacza ze względu na to, że wtedy zaczęły powstawać pierwsze 

formy życia zbiorowego249. Dwoistość podziału dziejów na epoki przedogienną i ogienną 

można tłumaczyć także względami metodologicznymi250. Posługiwanie się przez 

krakowskiego badacza metodami strukturalną i genetyczną wymusiło zastosowanie cezury. 

Metoda strukturalna stosowana jest tam, gdzie wykrystalizowały się więzi społeczne.  

Genetyczna służy wyjaśnianiu istniejącego stanu życia społecznego, zostaje w pewnym 

momencie ograniczona do podania ostatecznej przyczyny dla tego stanu. Wiąże się to  

z potrzebą uniknięcia nieskończoności łańcucha wyjaśnień (regressus ad infinitum), który 

nic nie tłumaczy. Z tego faktu, wynikła potrzeba metodologiczna podziału dziejów  

w nauce o cywilizacji w taki sposób, aby pojawiła się granica obecności życia zbiorowego, 

jego początku i dalszego rozwoju.  

 Opanowanie ognia stało się fundamentalnym wydarzeniem w dziejach 

powszechnych. Poszerzyło między innymi zakres pożywienia o mięso (Koneczny 

twierdził, że posiłki mięsne pojawiły się od momentu odkrycia właściwości ognia)251, 

zwiększyło ochronę przed drapieżnymi zwierzętami oraz kąsającymi owadami252, ale 

przede wszystkim zaczęło generować ludzkie wspólnoty i ich struktury. Wokół ognia 

gromadziły się skupiska ludzi, co tworzyło zalążki własności oraz władzy. Człowiek, który 

umiał przechowywać ogień stawał się jego właścicielem a jednocześnie udzielając innym 

schronienia wytwarzał relację zależności, a przez to budował hierarchię społeczną. 

Własność posiadacza ognia, z biegiem czasu powiększona została o teren, wyznaczony 

                                                 
247

 F. Koneczny, O wielości …, s. 152. 
248 Tamże, s. 154. 
249 Początki ludzkości, problem monofiletyzmu czy polifiletyzmu, pojedynczej czy wielomiejscowej kolebki 
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250 L. Gawor, O wielości..., dz. cyt., s. 62. 
251 F. Koneczny, O wielości ...., dz. cyt., s. 47. 
252 Tamże, s. 49-52. 
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obecnością jego ognisk, w czym Koneczny widział zawiązki własności nieruchomej253.  

Pojawiła się własność prywatna, jako wcześniejsza od własności wspólnej. Koneczny 

wyróżnił dwa okresy, związane z władzą właścicieli ognia. Pierwszy, gdy ogień posiadali 

tylko nieliczni a skupiska ludzkie opierały się na hierarchii ogiennej oraz gdy ogień mógł 

należeć do każdego, kiedy to zlikwidowana została zależność ogienna a pojawiła się 

zależność krwi, czyli rodowa254. Początek społecznych dziejów człowieka zaczął się 

według Konecznego od własności oraz hierarchii (władzy). Na różnicowanie życia 

społecznego wpłynęła również hodowla zwierząt, szczególnie większych i silniejszych 

(renifer, wielbłąd, tur, byk, bawół, jak, koń). Ich ujarzmienienie, a potem wykorzystanie 

wymagało rozwoju narzędzi a także ścisłej współpracy w grupie.   

           Kolejnym czynnikiem służącym wiązaniu i podtrzymaniu życia zbiorowego jest 

tradycja. Bez niej długotrwałe istnienie wspólnoty byłoby niemożliwe. Do tego, aby mogła 

się ona wytworzyć, potrzebny jest czas, który służy ukształtowaniu metody ustrojowej. 

Niezbędne jest również przekształcenie mowy w język, dzięki czemu możliwa staje się 

komunikacja w większej społeczności. Mowę można zdefiniować jako środek 

komunikowania ograniczony do używania go w rodzinie czy rodzie, powstały jeszcze  

w okresie przedogiennym, natomiast język to mowa, która jest wspólna dla większej 

zbiorowości255. Czynnikiem rodzącym tradycję jest również uświadomienie sobie własnej 

przemijalności i chęci przekazania własnych doświadczeń oraz pozostawienia po sobie 

czegoś trwałego.  

           Płciowość to czynnik, który wpłynął na powstanie najstarszych ludzkich zrzeszeń. 

Koneczny zwrócił uwagę na fakt, że przyroda sama reguluje ludzką płciowość dając 

niemal po równo mężczyzn i kobiet, w związku z tym uznał monogamię za pierwotną 

formę małżeństwa uzasadniając ją endogamicznością, w której nie było nadmiaru kobiet. 

Jednak istotnym faktem cywilizacyjnym jest to, że dzieci stanowiły własność ojca. Dlatego 

badacz mógł powiązać prawo rodzinne z prawem majątkowym, co przybierało odmienne 

formy i różnicowało cywilizacje. 

 Kolejnym czynnikiem formującym najstarsze zrzeszenia była walka o byt, która na 

tym etapie rozwoju społecznego przybrała formę zdobywania pożywienia256. Opierając się 

na analizie takich działań jak produkcja, komunikacja, opanowanie przyrody, przestrzeni  

i czasu, Koneczny zakwestionował kolejność występowania form pozyskiwania pokarmu 

                                                 
253 Tamże, s. 53. 
254 Tamże, s. 55. 
255 S. Bukowska, Filozofia polska..., dz. cyt., s. 48.  
256 F. Koneczny, O wielości..., dz. cyt., s. 84. 
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takich jak: łowiectwo, pasterstwo oraz rolnictwo. Do końca XIX wieku w środowiskach 

naukowych wyższość cywilizacyjną przypisywano rolnictwu, a według rodzaju 

używanych narzędzi: to jest motyki, radła i pługa tworzono hierarchię szczebli 

cywilizacyjnych. Koneczny nie zgodził się z tymi podziałami odnajdując rolnictwo na 

każdym szczeblu cywilizacyjnym, użycie narzędzi, odnosił do typu prac rolniczych  

a nie kolejności czasowej ich używania. Według krakowskiego badacza samo rolnictwo nie 

powoduje wzniesienia się na wyższy szczebel rozwoju cywilizacyjnego257.  

 Dla Konecznego komunikacja (dzisiaj odpowiedniejszym terminem jest transport) 

stanowi bardzo ważny czynnik w utrzymaniu zbiorowości na odpowiednim poziomie 

dobrobytu. Wiąże się to, ze zwiększeniem wymiany dóbr, które przemieszczają się  

i docierają do większej liczby odbiorców. Przestrzeń, uświadomił sobie człowiek wędrując 

ze zwierzętami, a zaczął ją dopiero opanowywać, kiedy stał się pasterzem [ki z własnej 

woli wybierał miejsce swojego pobytu.   

         Istnieje zależność między opanowaniem przestrzeni a opanowaniem przyrody,  

co również zależne było od odpowiednich narzędzi258. Przyroda dostarcza człowiekowi 

również miar czasu (np. kwadry księżyca, czy położenie słońca na horyzoncie), a sam czas 

stanowił długo miarę przestrzeni259. Wyższy szczebel osiągnęły te plemiona, które nauczyły 

się określać lata a jeszcze wyższy te, które uświadomiły sobie cykle dłuższe niż rok.  

 Koneczny uznał opanowanie ognia, hodowlę zwierząt, płciowość, tradycję, walkę  

o byt, jako czynniki wpływające na powstanie najstarszych ludzkich zrzeszeń. W swoich 

badaniach określił je, jako czynniki stanowiące źródło wszystkich cywilizacji. Natomiast 

rozpoznanie różnic cywilizacyjnych, uznał za możliwe wtedy, gdy te czynniki się 

przekroczy, a podda się analizie relacje międzyludzkie we wspólnotach ponadrodowych260.  

 

2.3. Czynniki różnicujące cywilizacje  

 

 Przekonanie Konecznego o możliwości rozpoznania różnic cywilizacyjnych 

warunkowanego analizą relacji międzyludzkich we wspólnotach, wyrażało jego program 

badawczy261. Relacyjna wizja dziejów Konecznego usytuowała się w opozycji do 

                                                 
257 Tamże, s. 88.  
258 Tamże, s. 92. 
259 Tamże, s. 93. 
260 Tamże, s. 94. 
261 Tamże, s. 95. 
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ewolucyjno-materialistycznej wizji rozwoju społeczności ludzkich, chociaż obie 

akcentowały znaczenie opanowania ognia262. Leszek Gawor w ten sposób zwrócił uwagę 

na jej aksjologiczny aspekt: "Jednakże, o ile etnologiczne teorie końca XIX wieku 

konsekwentnie rozwijały myśl o wpływie materialnych czynników na proces rozwojowy,  

o tyle Koneczny - aczkolwiek dostrzegając, że są one materialnym fundamentem życia 

społecznego, tworząc "zawiązki wszelkiej kultury" — pomija tę płaszczyznę życia 

zbiorowego w swej wizji drogi rozwojowej społeczności ludzkiej. Na plan pierwszy 

wysuwa stosunki międzyludzkie, które są - w jego opini - bezpośrednio odpowiedzialne za 

kształt poszczególnych zbiorowości. Pominąwszy możliwość zinterpretowania owych 

stosunków międzyludzkich, jako wyrazu materialnej aktywności, co jest właściwością np. 

marksizmu. Polski historyk uważał, że rozgrywają się one przede wszystkim w obrębie 

świata wartości. Zatem źródeł wielości i różnorodności cywilizacji należy poszukiwać 

ostatecznie w sferze aksjologicznej. Nie oznacza to wszakże absolutyzacji znaczenia 

wartości w rozwoju społecznym; one jedynie wytyczają ramy ludzkiej egzystencji i są 

osadzone na materialnym substracie życia społecznego na ludzkich zbiorowościach"263. 

Wyzwania przed jakimi stają kolejne pokolenia, wymuszają na nich ocenę nowych 

warunków, w jakich się znalazły, przez co metody życia zbiorowego modyfikują lub je 

zmieniają. 

2.3.1. Trójprawo 

 

 Koneczny badając cywilizacje, doszedł do wniosku, że różnicowanie ich ma 

odmienne źródła na niższych oraz wyższych szczeblach. Najstarsza, a jednocześnie 

powszechna forma życia zbiorowego to ustrój rodowy, od którego jak to określił zaczynają 

się wszystkie zrzeszenia264. Można go określić, jako ustrój regulujący zrzeszenia rodzin, 

wywodzących się od wspólnego przodka265. Opiera on się na trójprawie, to jest prawie 

rodzinnym, majątkowym i spadkowym. Pierwsze prawo wyznaczało miejsce rodziny  

w strukturze rodu, regulowało relacje między nią a władzą rodową, określało zasady 

pokrewieństwa i ustanawiało typ małżeństwa266. Drugie decydowało o rodzaju własności, 

jej zakresie i formie. Prawo spadkowe wytyczało reguły kolejności i zakres dziedziczenia. 

Mając na uwadze fakt, iż trójprawo regulowało trzy dziedziny, należy wspomnieć, że 

                                                 
262 L. Gawor, O wielości..., s. 67. 
263 Tamże. 
264 F. Koneczny, O ład..., dz. cyt., s. 8. 
265 F. Koneczny, O wielości..., dz. cyt., s. 97. 
266 L. Gawor, O wielości..., dz. cyt., s. 69. 
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stanowiło jedność normatywną i swoją logiką scalało organizację życia zbiorowego. 

Odmienność ustrojów rodowych, związana była z odpowiadającymi im typami trójprawa. 

Różnice w rozumieniu małżeństwa, jako związku monogamicznego, poligamicznego, czy 

poliandrycznego prowadziły do odmiennych sposobów regulacji w prawie majątkowym,  

a następnie spadkowym.  

 Różnicowanie się cywilizacji według Konecznego wiąże się ze zmianami  

w strukturze społecznej ustroju rodowego a dokładnie z powiększeniem liczebnym 

wspólnoty rodowej. Trójprawo było systemem prawa prywatnego, regulowało stosunki 

ludzkie w ramach wspólnot opartych na więzach krwi, dlatego Koneczny odniósł je do 

niższych szczebli rozwoju życia społecznego utożsamianych z ustrojem rodowym, 

uznając, że wyższe szczeble wymagają prawa publicznego267. Uzasadnienie dla tego 

stwierdzenia wynika z faktu, że wraz z rozwojem społecznym liczebnym i jakościowym, 

wytwarza się większa ilość sfer życia ludzkiego, które regulowane muszą być przez prawo 

publiczne..  

 Tworzenie się wspólnot ponadrodowych było uwarunkowane posiadaniem 

podobnego trójprawa, albo podporządkowaniem się jednego rodu drugiemu i przyjęciem 

jego praw. Innym zaś sposobem przekroczenia ustroju rodowego była emancypacja 

rodziny spod władzy rodowej i uzyskanie przez nią swobody gospodarowania.  

 

2.3.2. Prawo  

 

 Czynnikiem kształtującym pluralistyczny porządek cywilizacji jest również prawo. 

,,Prawo stanowi w życiu zbiorowym czynnik pierwszorzędny i jest z natury rzeczy częścią 

metody, jak najbardziej znamienną. Każda cywilizacja ma swoje pojęcia o prawie  

i wysnuwa z nich odrębne systemy prawa''268. Do tej pory zwrócona została uwaga na 

zależność metody ustroju rodowego od norm trójprawa. Wraz z rozwojem społecznym 

powiększa się ilość płaszczyzn ludzkiego działania, przez co powstają nowe stosunki 

międzyludzkie, które muszą być regulowane prawem. Leszek Gawor zauważył, że na 

etapie społeczności i społeczeństwa, pojawia się nowa sfera życia, nieobecna w ustroju 

rodowym, a jest nią sfera życia publicznego. Kształtuje się ona na wzajemnych stosunkach 

między rodzinami w plemieniu, a potem obejmuje stosunki między tymi rodzinami  

a państwem, które powstaje na tym etapie. Wyrazem tej sfery życia publicznego jest 

                                                 
267 S. Bukowska, Filozofia polska..., dz. cyt., s. 63. 
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 F. Koneczny, O wielości …, dz., cyt, s. 95. 
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wprowadzenie obok istniejącego prawa prywatnego (trójprawa) prawa publicznego, które 

reguluje wszystkie sprawy społeczne269. W związku z tym istnieją dalsze i istotne dla 

tematyki różnicowania wspólnot cywilizacyjnych dwa zagadnienia; relacja między 

prawem prywatnym a publicznym270 oraz relacja prawa do etyki271.   

 Koneczny do teorii cywilizacyjnej wprowadził rozróżnienie między prawem 

prywatnym (ius privatum) a publicznym (ius publicum). Prawo prywatne ma na celu 

ochronę jednostek, publiczne zaś ochronę interesu zbiorowości272. Według Konecznego 

relacje pomiędzy prawem prywatnym a publicznym przyjmują zasadniczo trzy formy. 

Mogą istnieć dominacje (monizmy) prawa prywatnego nad publicznym, publicznego nad 

prywatnym oraz równowaga (dualizm) prawa prywatnego i publicznego. Jak podkreślał 

Koneczny, tam gdzie obowiązuje monizm prawa prywatnego, życie publiczne jest 

regulowane przez nie. Prawo prywatne rozrasta się, gdy rody zwiększają się liczebnie, 

tworzą plemiona a te państwa. Przy panowaniu tego prawa członkowie społeczności oraz 

wszelkie dobra traktowane są jako własność władcy273. Kiedy zbiorowość jest tak 

traktowana jej losy, za każdym razem zależne są od jego osobowości, zdolności 

przywódczych determinacji i celów jakie realizuje, pozostają więc niepewne. 

Cywilizacjami, o dominacji prawa prywatnego, są: turańska, arabska, chińska.  

W przypadku monizmu prawa publicznego życie prywatne staje się zależnym od państwa. 

Koneczny pisał: "W imię prawa ogarnia się wszystkie stosunki ludzkie i obcina się prawo 

prywatne w imię dobra publicznego, reprezentowanego przez posiadających władzę. 

Prawo prywatne gubi się coraz bardziej w publicznym, rozpływa się w nim. Zależy to od 

decyzji władzy, ile prawa prywatnego może pozostać i obowiązywać. Rodzą się nawet 

tendencje, by nie było całkiem prawa prywatnego"274. Społeczeństwo w takim ustroju 

prawnym może się organizować, ale tylko pod kontrolą państwa i to w zakresie przez 

państwo ustalonym. Aparat państwowy ma możliwość przejmowania kontroli nad życiem 

prywatnym obywateli. I chociaż w tym systemie społeczeństwo nie stanowi własności 

władzy i zachowuje pewną autonomię, to jednak jego rozwój jako zrzeszenia jest 

ograniczony i ściśle kontrolowany. Społeczeństwo może pozwolić sobie na tyle, na ile 

otrzyma swobody ze strony państwa. Monizm prawa publicznego charakteryzował 

                                                 
269 L.Gawor, O wielości... dz. cyt., s. 72-73. 
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 F. Koneczny,  Państwo i …, dz. cyt. s. 38-54. 
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 Tamże, s. 15-36. 
272
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274

 Tamże, s. 88. 



71 

 

cywilizacje egipską, syryjską, państwa hellenistyczne, państwo rzymskie późniejszego 

okresu, Bizancjum. Koneczny zauważył, że wprowadzenie i utrzymanie któregoś  

z systemów monistycznych prowadzi do despocji oraz lekceważenia praw jednostkek.   

Trzecia forma relacji — dualizm prawa prywatnego i publicznego wprowadza 

równowagę w życie społeczne, w którym obok siebie mogą się rozwijać; społeczeństwo 

oraz państwo. Państwo ma służyć rozwojowi społeczeństwa i być od niego zależnym.  

W takim podziale uprawnień możliwy jest rozwój jednostek z prawami im przynależnymi, 

który nie pozwala na definiowanie i sprowadzanie człowieka jedynie do roli narzędzia, 

własności (monizm prywatny) czy też części mechanizmu państwa (monizm państwowy). 

W takim systemie istnieje konieczność samorządności oraz odpowiedzialności społecznej  

i politycznej. W interesie społecznym jest także wzmacnianie siły państwa do ochrony 

interesów społeczności na zewnątrz oraz gwarancji bezpieczeństwa wewnętrznego, z tym 

jednak warunkiem, aby nie rozrosła się nadmiernie biurokracja państwowa oraz został 

zachowany podmiotowy status społeczeństwa. Jest to więc korzystna, z punktu widzenia 

cywilizacyjnego zasada prawna regulująca stosunki jednostka - społeczeństwo - państwo.  

Istnieje jeszcze w kontekście cywilizacji problem zależności między prawem  

a etyką, które to zagadnienie Koneczny określił źródłem prawa. Zagadnienie dotyczy 

ustalenia czy prawo stanowione powstaje na podstawie obowiązującej w społeczeństwie 

etyki (w sposób aposterioryczny) czy też jest tworem nieliczącego się z tą etyką władcy 

lub grupy rządzącej275 (rodzimej ewentualnie obcej) i jako sztuczny twór, narzucany jest 

siłą społeczeństwu (aprioryzm prawny). Prawo wywodzone z etyki wprowadza  

ład w stosunki międzyludzkie ukształtowane na przestrzeni dziejów i ustanawia zasady 

współżycia odpowiadające aktualnemu szczeblowi rozwoju cywilizacyjnego. Prawo jako 

dzieło aprioryczne jest prawem arbitralnym, nieliczącym się z wytworzonymi już 

stosunkami międzyludzkimi i jest ono narzędziem przekształcenia stosunków społecznych 

w myśl przyjętej koncepcji276.     

Prawo narzucone gwałtem staje się bezprawiem wtedy, gdy nie zostaje 

zaakceptowane przez społeczeństwo. Kiedy system prawny jest niezgodny z duchem  

i tradycją społeczeństwa i odczytany, jako wrogi dla jego interesów, dochodzi do rozdziału 

etyki i obyczaju z prawem a w efekcie do rozbieżności pomiędzy społeczeństwem  

a strukturami państwa. 
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2.3.3. Quincunx cywilizacyjny 

  

 

 Obok systemu prawnego czynnikiem różnicującym życie zbiorowe jest quincunx 

cywilizacyjny (pięciomian), który Koneczny nazywał także "pięcioma kategoriami bytu 

ludzkiego", czy też "quincunxem człowieczym". Pięciomian, stał się formułą, za pomocą 

której badacz cywilizacji, mógł opisać to, co wspólnego mają ludzie wszystkich czasów  

i miejsc, na każdym etapie rozwoju. Badacz tak pisał o jego potrzebie: "Przy olbrzymich 

różnicach jak wyłuskać jednak to, co jest ogólnoludzkie, bez czego nie byłoby bytu 

ludzkiego? Jak wyliczyć i jak objąć wszystko co ludzkie? W jakim skrócie uzmysłowić 

tysiąclecia bytu materialnego i moralnego? [...] Nie ma takiego faktu, ni myśli takiej, 

któreby nie stawały w jakimś stosunku do którejś z tych pięciu kategorii, często 

równocześnie do dwóch a nawet więcej. Należy tu każdy fakt i myśl wszelka. Nie zdoła 

nikt wymyślić niczego ludzkiego, co nie mieściłoby się w tym pięciokształcie życia"
277

. 

Quincunx, jak zaznaczył Jan Skoczyński, był próbą wprowadzenia nowych czynników 

cywilizacjotwórczych, służących jako kryterium oceny czy testu cywilizacji. W dynamice 

życia każdej z nich, liczy się bowiem obecność kategorii bytu lub ich brak, stopień ich 

rozwoju, proporcje między nimi czy pierwszeństwo i przewaga w hierachii dóbr278.   

 Koneczny podzielił kategorie bytu na zewnętrzne (materialne) i wewnętrzne 

(duchowe)279. Do pierwszej grupy zaliczył zdrowie, które wyraża stosunek człowieka do 

własnej cielesności, dobrobyt obejmujący sfery gospodarowania, do drugiej dobro, jako 

wartość moralną i prawdę, która daje wiedzę w wymiarze przyrodzonym oraz wiarę  

w wymiarze nadprzyrodzonym.  W obu zaś umieścił piękno, jako wartość odnoszącą się do 

ludzkiej wrażliwości oraz dążenia do doskonałości. Badacz uniknął w ten sposób 

jednostronności w spojrzeniu na ludzką naturę oraz obecnego w kulturze przeciwstawiania 

sobie cywilizacji i kultury280. Dla Konecznego oczywiste było to, że sfery duchowa  

i materialna przeplatają się ze sobą w życiu jednostki oraz w życiu zbiorowym. Troskę  

o wszystkie kategorie życia uznał za warunek doskonalenia i rozwoju281. Podobnie w życiu 

społecznym, aby wspólnota mogła wznieść się na wyższy szczebel cywilizacyjny  

i podnieść jakość życia, musi brać pod uwagę zarówno kategorie duchowe,  

                                                 
277 F. Koneczny, O ład..., dz. cyt., s. 8. 
278 J. Skoczyński, Idee..., dz. cyt., s. 53. 
279 Jan Skoczyńki porównał kategorie Konecznego do kategorii Kanta opierając się na ich porządkującym 

charakterze. Zadaniem bowiem kategorii, według królewieckiego filozofa było wprowadzenie ładu wśród 

wyobrażeń, natomiast kategorie koneczniańskie miały porządkować sferę pragnień i potrzeb 

egzystencjalnych; indywidualnych jak i społecznych. Tamże.    
280 F. Koneczny, O ład..., dz. cyt., s. 9. 
281 F. Koneczny, O wielości..., dz. cyt., s. 137. 
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jak i materialne. Chociaż życie zbiorowe istnieje wszędzie, może wystąpić zjawisko 

niekompletności cywilizacji, inaczej ich defektowności282. Polega ono na tym, że niektóre 

kategorie pięciomianu nie są rozwijane, czy brane pod uwagą, a w ramach już 

realizowanych, nie rozwija się wszystkich ich działów. Normą zaś pełni cywilizacji jest to, 

że zrzeszenie wypracowało ustrój życia zbiorowego obejmujący sprawy rodzinne, 

publiczne, społeczne i państwowe, o charakterze materialnym i intelektualno-duchowym, 

które obejmują wszystkie kategorie bytu, i są zharmonizowane z ideami kształtującymi 

cywilizację283.  

 Quincunx obecny był już w ustroju rodowym. Należało bowiem wyraźnie określić, 

co dobre czy godziwe a co złe i hańbiące. Według tego kształtowano trójprawo oraz 

wytyczano cele i zasady walki o byt materialny, intelektualny oraz moralny284. Quincunx 

obok znaczenia normatywnego, posiada rolę czynnika określającego cele zrzeszeń285. 

Celem zasadniczym jest realizacja wspólnego dobra oraz trwałość zbiorowości,  

o istnienie zrzeszenia w długiej perspektywie czasowej i wytworzenie takiej metody życia 

zbiorowego, która będzie na tyle atrakcyjna, aby na niej budować wspólnotę a nie sięgać 

po obce wzorce cywilizacyjne.    

 2.3.4. Stosunek do czasu. Społeczne pojmowanie czasu 

 

 

Stopień opanowania czasu to kolejny czynnik różnicujący cywilizacje. Należy 

odróżnić świadomość jego upływu, czyli mierzenie go, od zdolności do panowania nad 

nim. Pomiar czasu dokonywał się od dawna według cyklicznych zmian zachodzących  

w przyrodzie na przykład według kwadr księżyca, położenia słońca na horyzoncie, czy też 

ilości odrostów roślin286. Pojawiło się pojęcie roku, jako powiązanie pewnych cyklicznych 

zjawisk z położeniem słońca. Nastąpił podział roku na miesiące, tygodnie (Babilończycy), 

dni, godziny (np. Egipt, Sumerowie, Indie), minuty (Sumerowie). Z biegiem czasu 

pojawiła się wśród ludów chronologia, czyli świadomość regularnego następstwa lat, która 

powstała ze specjalnych celowych dociekań nad upływem czasu oraz poczucie dłuższego 

okresu287. Pojawiła się era, chociaż nie wszędzie, która najczęściej u swoich podstaw miała 

jakieś ważne wydarzenie, od którego liczono czas (np. od stworzenia czasu, od założenia 

                                                 
282 Tamże, s. 155. 
283 Tamże. 
284 F. Koneczny, O ład..., dz. cyt., s. 8. 
285 J. Skoczyński, Idee..., dz. cyt., s. 55. 
286 F. Koneczny, O wielości..., s. 93-94. 
287 F. Koneczny, Prawa..., s. 44. 
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miasta)288. Z dalszych dociekań badacza wynika, że pojawienie się ery w świadomości 

społecznej, nie musiało oznaczać zmiany jakościowej w pojmowaniu czasu, a tylko 

ilościową. Era w tym przypadku, stała się elementem mierzenia czasu, uwzględniającym 

tylko dużo większą liczbę lat. Pojęciem, który świadczy o zmianie jakościowej  

w rozumieniu czasu, był termin. Jak zaznaczył Koneczny, mieści on w sobie pierwiastek 

duchowy. Dzieje się tak dlatego, że termin wkracza w sferę duchową człowieka i go 

zmienia. Wprowadza człowieka w wysiłek panowania nad czasem, ale i nad nim samym. 

Chodzi bowiem o to, aby móc zrealizować zadanie, jakie się zamierzyło  

w oznaczonej części czasu, czyli jak powiada badacz, aby się stało to, co jest zależne od 

woli ludzkiej289. Opanowanie czasu ma znaczenie etyczne, wymaga od człowieka 

ograniczenia jego wolności po to, aby mógł wywiązać się z realizacji obowiązku. To 

powoduje, że człowiek przestaje być opieszały, rozwija inteligencję i pomysłowość  

w pokonywaniu wewnętrznych i zewnętrznych przeszkód oraz wzmacnia wolę i kształtuje 

odwagę. Ludzie, którzy umieją opanować czas, oszczędzają go, są pilni i dokładni  

w wykonywaniu zadań. To rodzi zapobiegliwość, oszczędność (już nie tylko czasu) oraz 

planowanie przyszłości dla siebie i swoich bliskich290.  

Wytworzenie kultury, w której czas ma wartość, staje się gwarantem rozwoju 

społecznego oraz trwałości społecznej, albowiem ciągłość czasowa, staje się formą 

bliskości i ciągłości pokoleniowej. Świadomość chronologii dziejów i ich znaczenia 

przekazywana w społeczeństwie oraz wyciąganie z tego należytych wniosków jest według 

Konecznego najlepszą formą opanowania czasu291. Badacz nazwał to historyzmem. 

Pozwala on na korzystanie z doświadczeń i dorobku poprzedników, ale też zobowiązuje  

do odpowiedzialności za otrzymane dobra i podjęcia się ich rozwoju, już zgodnie  

z potrzebami aktualnego życia społecznego. To oczywiście nie ogranicza krytycznego 

myślenia, zdolności twórczych, czy też nie wstrzymuje wytyczania nowych horyzontów292.  

Należy zaznaczyć, że opanowanie czasu w świecie starożytnym nie było 

zjawiskiem powszechnym, Koneczny dostrzegł je jedynie w cywilizacji rzymskiej oraz 

wśród tych społeczeństw, które przejęły jej dziedzictwo, to jest w cywilizacji łacińskiej293. 

   

                                                 
288 Koneczny zwrócił uwagę na fakt, że chociaż erę znano już w ustroju rodowym (Arabowie) to nie znali jej 

starożytni Egipcjanie, współcześni jemu Chińczycy a Żydzi przyjęli erę od stworzenia świata, konfrontując 

się z Rzymianami, których era zaczynała się dopiero od założenia miasta.   
289 F. Koneczny, O wielości …, dz., cyt, s. 284. 
290

 Tamże, s. 286 
291 Tamże, s. 283. 
292

 F. Koneczny, Polskie Logos… dz., cyt., t.1. s. 34. 
293 F. Koneczny, O wielości …, dz., cyt, s. 283-284. 



75 

 

 Podjęcie tematyki opanowania czasu jako czynnika o dużym znaczeniu dla 

różnicowania cywilizacji postawiło Konecznego w rzędzie nielicznych badaczy 

zajmujących się tą tematyką. Powszechne staje się przekonanie, że czas jest jednym  

z głównych parametrów życia społecznego a porządek czasowy jest fundamentalnym 

regulatorem, a nawet czynnikiem struktualizującym społeczeństwa294.  

 

2.3.5. Religia 

 

 

Osobne miejsce w systemie kryteriów różnicujących cywilizacje zajmuje religia.  

W życie cywilizacyjne wnosi ona przekonania dotyczące relacji ze światem 

nadprzyrodzonym, stosunku do Istoty Najwyższej295, co przekładane jest na idee formujące 

życie zbiorowe.  

Jako istotne uwagi o zależności cywilizacyjnej od religii można wskazać to, że 

bliskość konfesyjna nie musi przekładać się na podobieństwo cywilizacyjne. Przykładem 

jest religia chrześcijańska, która jest obecna w trzech cywilizacjach, w łacińskiej, 

bizantyjskiej, turańskiej. To zaś oznacza, że cywilizacja nie musi posiadać charakteru 

religijnego. Cywilizacja może stać się sakralna, gdy obejmie swoimi ideami wszystkie 

kategorie bytu, i reguluje je według idei i praw religijnych (cywilizacja brahmińska, 

żydowska).  

Według Konecznego stan areligijny oznacza znów niepełność cywilizacyjną  

i jest czynnikiem obniżającym jakość życia. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać 

w zależności pomiędzy myśleniem religijnym a rozwojem pojęć abstrakcyjnych. Każda 

próba eliminacji życia religijnego z przestrzeni publicznej kończy się zubożeniem 

intelektualnym i moralnym oraz rozbija jedności życia wspólnotowego. Wbrew poglądom 

mówiącym o życiu religijnym, jako prywatnym, stanowi ono w istocie sprawą publiczną  

w najwyższym stopniu. Idee religijne, jak pokazały choćby dzieje Polski, są niezwykle 

silnym czynnikiem spajającym naród umożliwiającym przetrwanie i zachowanie 

narodowej tożsamości, nawet w warunkach państwowej niewoli. Są one naturalną barierą 

dla zmiennych poglądów ideologicznych, które chce się narzucić, aby zawładnąć ludzkim 

myśleniem i postępowaniem dla realizacji określonych politycznych i ekonomicznych 

celów. Stanowi również zabezpieczenie przed etyką utylitarną oraz sytuacyjną, 

                                                 
294 L.Gawor, O wielości... dz. cyt., s. 85. 
295

 F. Koneczny, Prawa ..., s. 47. 
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pozwalającą na usprawiedliwienie wszystkich niegodziwości, jakich dopuszczono się  

w imię ideologii.  

Najkorzystniejszą dla cywilizacji jest taka sytuacja, jaka ma miejsce w cywilizacji 

łacińskiej, to znaczy wpływ religijny ogranicza się do sfery etycznej, natomiast rozwój 

wszystkich innych sfer życia pozostawia się ich naturze. Jednakże i tam istnieje etyczny 

imperatyw wykorzystania osiągnięć i tworzenia, w zgodzie z zasadami chroniącymi 

godność oraz prawa człowieka. Podsumowując można stwierdzić, że ograniczającym 

rozwój cywilizacji jest zarówno stan areligijny (sekularyzm), jak i podporządkowanie 

wszystkich sfer działalności ludzkiej regułom opartym na prawie religijnym (sakralizm). 

 

2.3.6. Szeregi pojęć naczelnych 

 

 

 Koneczny ułożył schemat pojęć, który nazwał zrzeszeniem myślowym czy 

naczelnym szeregiem pojęć
296

. Zdawał sobie sprawę z trudności, jaka wiąże się z ujęciem 

w ramy, nieograniczonej liczby przejawów ludzkiej myśli, funkcjonujących we 

wspólnotach cywilizacyjnych. Uważał schemat pojęciowy za konieczny do tego, aby ująć 

te myśli, a jednocześnie badać różnice cywilizacyjne. Wykrył go w miarę postępu badań, 

dopracowywał w latach trzydziestych XX w. podczas pisania Cywilizacji żydowskiej  

i Cywilizacji bizantyjskiej, aby w pełni przedstawić w książkach: Prawa dziejowe i O ład  

w historii powstałych w latach czterdziestych ubiegłego wieku297.  

 Fundamentalnym przekonaniem Konecznego było to, że: różnorodność ustrojów 

oraz wszelkich urządzeń ludzkich ma swoje źródła w sposobie myślenia.Wyraził to  

w haśle: Historią rządzą abstrakty298 W życiu zbiorowym myśli te porządkują się według 

pewnych stałych cech, występując w dwóch przeciwstawnych grupach. Każdy ustrój życia 

zbiorowego powstaje w odniesieniu do nich299.  

 Te dwa najogólniejsze typy zbiorowości, które pojawiły się w dziejach, to 

personalistyczny i gromadnościowy (indywidualistyczny i kolektywny)300, jeszcze inaczej 

wolnościowy i niewolniczy. Różnica jaka zachodzi między nimi, polega na tym, że  

w personalizmie człowiek jest świadomy swej wolności i odpowiedzialności za siebie i za 

                                                 
296 F. Koneczny, Prawa ..., dz. cyt., s. 140. 
297 R. Piotrowski, Problem filozoficzny ładu społecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach,  

Warszawa 2003, s. 60.  
298 F. Koneczny, O ład..., dz. cyt. s. 16. 
299 Tamże.  
300 Tamże, s. 17. 



77 

 

kształt życia społecznego i tak jest traktowany przez innych. W systemie 

kolektywistycznym jednostki gotowe są zrezygnować z wzięcia odpowiedzialności za 

swoje losy i przekazać je w ręce kogoś innego na przykład przywódców partyjnych, czy 

władzy państwowej. Jednostki takie przyzwyczajają się do bierności, nie czując się 

podmiotami życia społecznego, ale za to oczekują gwarancji bezpieczeństwa i stabilizacji. 

          Personalizm, o jakim pisał Koneczny, to sposób formacji zbiorowości ludzkiej, jaki 

zachodził w procesie wyzwalania się spod władzy przywódcy rodowego, ku postawie 

odpowiedzialności za swoje życie oraz samodzielnemu podporządkowaniu się ideom  

i normom wspólnym. Dlatego oprócz czynników materialnych wspólnotę personalistyczną 

łączą więzy duchowe301. Ona gwarantuje zachowanie naturalnych praw jednostki, traktuje 

osobę ludzką, jako byt zintegrowany i samodzielny, pomyślany jako obraz i podobieństwo 

osoby boskiej, posiadający osobowość i odmienność302. Wspólnota personalistyczna ma 

charakter organizmu, to znaczy naturalnej wspolnoty, która powstała w ciągu dziejów. Jan 

Skoczyński charakteryzuje ją jako wynik zbiorowego doświadczenia i woli ludzi, 

zachowujących pamięć o przeszłości i świadomie zrzeszają się do realizacji celów 

wynikających z przekonań i dążeń ogółu. Takie zbiorowości mają siłę do ewentualnych 

korekt własnych działań, w tym do reagowania obronnego. Ze względu na fakt, iż 

członkowie wspólnoty zdają sobie sprawę z różnorodności jednostek ją tworzących, ale 

pewni ich odpowiedzialności, mogą tworzyć jedność opartą na porozumieniu, a nie na 

przymusie303.  

 Z tym wiąże się aposterioryczny sposób myślenia. Polega on na analizie 

doświadczeń przeszłość, aby następnie na ich podstawie, móc wyciągać wnioski i dążyć do 

realizacji celów, zgodnych z naturą zrzeszeń. Aby wspólnota o charakterze organizmu 

mogła funkcjonować, winna wykorzystywać tradycję, do budowania tożsamości oraz do 

wytyczania realistycznych celów. Posiada to także znaczenie praktyczne, umożliwia 

każdemu pokoleniu start w życie już od pewnego poziomu rozwoju, co zabezpiecza przed 

marnowaniem dorobku myślenia i pracy poprzedników. 

 Drugim sposobem formacji społecznej jest gromadność (kolektyw, system 

niewolniczy). W tym ustroju człowiek nie istnieje jako ktoś autonomiczny i wolny, a jego 

istota znajduje się poza nim, a więc na przykład w rasie, gatunku, klasie, państwie, 

społeczeństwie, wspólnocie religijnej. Człowiek jest określany poprzez przynależność  

                                                 
301 J. Skoczyński, Koneczny. Teoria..., s. 88-89. 
302

 Tamże, s. 89. 
303

 Tamże, s. 90. 
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grupową, czyli poprzez relacyjność a nie substancjalność, wyrażoną w odrębności  

i wyjątkowość. Jedność, która jest rezultatem porozumienia się wolnych i odrębnych osób,  

w gromadzie jest zastąpiona jednolitoscią formatowania, czy byciem takim samym304. 

Członkowie takiego zrzeszenia nie chcą się różnić, a rozmaitość kojarzy im się  

z rozłamem. W zrzeszeniach gromadnościowych dominuje myślenie aprioryczne,  

w którym nie tyle zważa się na doświadczenia z przeszłości, ile tworzy się pojęcia  

i formuły, do których tę rzeczywistość usiłuje się dostosować305. W przypadku budowania 

społeczeństw ideologicznych (apriorycznych), nie jest potrzebna świadomość dziejów, 

a jeśli już istnieje, jest eliminowana.  

 Tym, co różni jeszcze zrzeszenia porządku personalistycznego i gromadnościowego 

jest charakter systemu prawnego. Dla wspólnot personalistycznych niezbędny jest dualizm 

prawa prywatnego i prywatnego, który zapewnia równowagę między prawami jednostki  

a wspólnoty. Życie społeczne opiera się na poszanowaniu godności, wolności i praw 

człowieka, a społeczeństwo ma kontrolę nad instytucjami państwa. Stąd też nacisk na 

rozwój samorządu społecznego, stanowienie praw przez reprezentację społeczną 

przestrzeganie wolności sumienia. W relacjach międzynarodowych obowiązuje 

poszanowanie suwerenności wszystkich narodów oraz zasada współpracy przy realizacji 

wspólnych celów306. Dopuszcza się stworzenie ponadnarodowego organizmu, pod 

warunkiem wzajemnego poszanowania podmiotów go tworzących 

Natomiast dla zrzeszeń gromadnych korzystne jest wprowadzenie monizmu prawa 

prywatnego lub publicznego, gdyż to prowadzi do kontroli społeczeństwa.  

W cywilizacjach gromadnych, obowiązuje bezwzględne podporządkowanie człowieka 

państwu, religii czy ideologii. Obywatel, chociaż formalnie przyznaje mu się prawa, nie 

może z nich korzystać. Życie publiczne opiera się na biurokracji, która mnoży liczbę praw, 

ograniczających inicjatywę obywateli. W relacjach międzynarodowych doktryny 

gromadnościowe zawierają ideę ujednolicania ustrojów wszystkich państw a jednocześnie 

zakładają potrzebę stworzenia dużego organizmu polityczno-społecznego opartego na sile 

władzy307.   

 Szeregi pojęć naczelnych tworzą więc pary: personalizm — gromadność,  

aposterioryzm — aprioryzm, historyzm — tradycja bierna (posiadanie świadomości 

wydarzeń ale nie branie ich pod uwagę w formowaniu teraźniejszości i przyszłości)) lub 
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 Tamże. s. 89. 
305 Tamże, s.17. 
306 J. Kossecki, Podstawy nowoczesnej nauki...., dz., cyt, s. 104.   
307 Tamże, s.106-107. 
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brak tradycji, jedność w rozmaitości — jednostajność, organizm — mechanizm, dualizm 

prawny — monizm prawny308 dominacja społeczeństwa w życiu społecznym — dominacja 

struktur państwa nad społeczeństwem, samorządność — biurokratyzm, wspólpraca 

miedzynarodowa — dążenie do stworzenia jednego organizmu państowego. Współcześnie 

do cywilizacji personalistycznych należy cywilizacja łacińska, do gromadnościowych 

turańska, bramińska, arabska, chińska i żydowska i bizantyjska.  

 

 

2.3.7. Technika, rasa, język, pokarm, warunki przyrodnicze 

 

 Obok wcześniej wspomnianych czynników różnicujących cywilizację Koneczny 

przebadał także inne jak technika, rasa, język. W przypadku techniki uznał ją za czynnik 

różnicujący szczeble cywilizacyjne, a nietworzący odmiennych rodzajów cywilizacji309.  

Pobnie uważał w przypadku ras, że i one nie mają wpływu na rodzaj cywilizacji. 

Krakowski badacz wykazał, że żadna rasa nie jest ograniczona do pewnej cywilizacji a tym 

bardziej do jej szczebla310.   

 Język należy do innych kategorii, aniżeli materialne czynniki takie jak rasa, 

zdolność do tworzenia narzędzi i urządzeń. Język jako sposób wyrażania życia duchowego 

jest "najsubtelniejszym i najdalej w skutkach sięgającym narzędziem cywilizacji"311. To od 

niego zależy szczebel cywilizacji, jednak nie rodzaj. Nie można bowiem udowodnić, że 

każda wspólnota językowa jest jednocześnie odrębną wspólnotą cywilizacyjną.  

 Rodzaje pokarmu oraz odmienność przyrodnicza zostały także odrzucone jako 

czynniki różnicujące cywilizacje312.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
308 F. Koneczny, O ład...., dz. cyt.,, s. 16-19. 
309 F. Koneczny, O wielości…, dz. cyt., s. 166. 
310 "Nie ma stałego i nieuchronnego a wyrażającego się w każdej rasie odmiennie stosunku pomiędzy rasą  

a pięcioma kategoriami życia". Tamże, s. 240. 
311 Tamże, s. 233. 
312 Tamże, s. 10. 
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3. Dynamika i struktura cywilizacji wyrażone w prawach 

 

3.1. Podstawa praw dziejowych 

  

Feliks Koneczny od czasów studenckich interesował się tematyką praw 

dziejowych, przeczuwał ich istnienie, a po wielu latach badań napisał, że postępując 

metodycznie „krokiem może powolnym, lecz pewnym i bezpiecznym”313, mógł stwierdzić, 

że marzenia młodości nie były urojeniem314 oraz że dane mu było dostrzec nową drogę do 

ponownego rozwoju humanistyki a zwłaszcza rozkwitu historii315. 

Problematyka praw historii dla badacza, który pracował w klimacie dominacji 

poglądów materialistycznych w nauce (monizmu przyrodniczego), z konieczności musiała 

odnieść się do sfery ontycznej316. Obok bowiem, odkrywanych na drodze badań 

naukowych praw przyrody, tworzono koncepcje filozoficzne bądź ideologiczne, które 

negowały istnienie sfery duchowej człowieka i chciano na poglądach materialistycznych 

kształtować życie zbiorowe. Koneczny nie zgadzał się z redukcjonistyczną wizją dziejów, 

dlatego zależało mu na sprawdzeniu tego, czy oprócz praw kierujących światem przyrody, 

istnieją prawa o innym charakterze, które rządzą dziejami ludzkich zrzeszeń (cywilizacji). 

Odpowiedź potwierdzająca tożsamość zakończyłaby dyskusję, gdyż prawa ducha byłyby 

tylko rodzajem praw przyrody i należałoby wysiłek włożyć w ich poznanie oraz 

zaadoptowanie do rozumienia dziejów. Jeżeli pojawiłaby się odpowiedź negująca tę 

tożsamość, to należałoby zrewidować poglądy przyrodnicze przyjęte w humanistyce oraz 

starać się tłumaczyć rolę praw w kształtowaniu historii317.  

                                                 
313

 Tamże, s. 18 
314

 Tamże, s. 6. 
315

 Tamże, s. 18. 
316"W przeciwieństwie do historiozofii dziewiętnastowiecznej, w której dominującą formą konceptualizacji 

był ewolucjonizm, zakładający istnienie prawidłowości dziejowych rozumianych jako różne wcielenia 

immanentnego dążenia świata do kolejnych stadiów na lini postępu, symtomem wykształcającego się  

w początkach XX w. nowego modelu refleksji nad dziejami była wyraźna tendencja antyewolucjonistyczna". 

S. Bukowska, Filozofia polska..., dz. cyt., s. 125. 
317 Poglądy fizykalne Juliena Offraya La Mettrie, Paula Holbacha, Augusta Comte'a pozbawiły człowieka 

duszy, wolnej woli i autonomicznej aktywności umysłowej. Według nich stał się on maszyną kierowaną 

przez prawa przyrody a więc bezwzględnie nimi zdeterminowaną. Zob. P. Holbach, System przyrody, 

Warszawa 1957, t.1. 194. Koncepcje biologistyczne Herberta Spencera, Friedricha Nietzschego, Sigmunda 

Freuda, Johna Watsona ukazały człowieka jako wynik działania sił przyrody, jako istniejącego immanentnie 

w świecie materii. Dla Spencera wyjaśnieniem wszelkich zjawisk w świecie była ewolucja, którą traktował 

jako proces naturalny i mechaniczny. Miała ona doprowadzić do zróżnicowania elementów i struktur materii, 

z których powstało życie a w efekcie człowiek, który oprócz ciała dysponuje sferą psychiczną oraz 

zdolnością do tworzenia kultury. Te dwie ostatnie właściwości są jednak funkcjami materialnymi. Zob. St. 

Kowalczyk, Człowiek a społeczność, Zarys filozofii społecznej, Lublin 1996, s. 16. Dla Nietzschego człowiek 

to twór przyrody, który powinien powrócić do niej, rozbudzając instynkty, szczególnie zaś instynkt 
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Wyniki badań Konecznego doprowadziły do porównania i rozdzielenia praw 

rządzących przyrodą i dziejami ludzkich społeczności318. Pierwszą grupę stanowią prawa 

przyrody, które nie nadają się do analizy, czego przyczyna tkwi w fakcie, iż nie można 

odnaleźć jakiejś wspólnej i istotnej właściwości, która nadawałaby się do porównań świata 

przyrody i świata dziejów. Należy je określić jako nieporównywalne.   

 Inną grupę stanowią te, które można stosować do jednej i drugiej sfery, np. prawo 

bezwładności, tarcia, przemienności form energii. Są to prawa wspólne. Są też i takie, 

które Koneczny określił, jako warunkowo wspólne, co należy rozumieć, jako prawa 

konieczne w świecie przyrody, a w świecie ducha mogące wystąpić, jednakże według 

odmiennych zasad na przykład: prawo przeciwdziałania, prawo oporu. Kolejną grupę 

stanowią takie prawa, które obowiązują wyłącznie w świecie przyrody, bądź ducha, to 

prawa niewspólne na przykład: nieprzenikliwości (przestrzenności) w świecie materii, 

przenikliwości (nieprzestrzenności) w świecie ducha, prawo przechodniości ruchu  

w świecie materii a prawo wsobności ruchu w świecie ducha. Ostatnią grupę tworzą prawa 

mające jakąś cechę wspólną, ale zupełnie odmiennie funkcjonujące na przykład prawo 

zachowania energii (przyroda) i prawo zmienność ilości energii (duch), które można  

określić jako przeciwne319. 

Krakowski uczony podał stosunkowo nieliczne przykłady dla każdej z tych grup 

praw, ale sam ich charakter wskazuje, że istnieją dwie odrębne sfery: materialna  

i duchowa. Według niego dzieje ludzkie są kształtowane przez idee (abstrakty), które 

stanowią podstawę dla form, jakie przyjmuje ustrój. Poszczególne poglądy i przekonania 

na temat życia społecznego, świadczą o pokonaniu determinizmu dziejowego, nie ma 

                                                                                                                                                    
przetrwania. Biologizm Nietzschego w działaniu wyrażał się w postulacie kształcenia woli życia i woli mocy, 

czyli sił do walki z innymi, co było przeniesieniem darwinowskiej koncepcji walki o byt, na życie społeczne. 

Tamże s.18. Dla Freuda, człowiek to byt materialny, w którym nie można dostrzec żadnej istotowej różnicy 

pomiędzy zjawiskami psychicznymi a fizjologicznymi. Każde działanie człowieka jest warunkowane 

psychiczną racją, o motywach której, nie ma on pojęcia. Kwestią przypadku wydaje się, która przyczyna 

zadziała w danym momencie. W swojej strukturalnej teorii człowieka Freud istotne znaczenie przypisał 

instynktom, jako siłom energetycznym, działającym w sferze nieświadomości id. Przyjmował istnienie wielu 

instynktów, które były jednak organizowane przez dwa: instynkt seksualny (libido), do którego doliczył  

w późniejszym okresie instynkty ,,samozachowcze’’ oraz instynkt śmierci (tanatos) z sadyzmem, agresją  

i samozniszczeniem. Zob. L.Stevenson, D.L.Haberman, Dziesięć koncepcji natury ludzkiej, tł. U.Wieczorek 

Wrocław 2001, s.180-183. Każda z przyjętych koncepcji sprowadziła człowieka do jakiegoś wymiaru 

materialnego, negując jednocześnie występujący w człowieku autonomiczny ośrodek, transcendentny wobec 

świata przyrody. Zanegowano sferę duchową oraz możliwość jej poznania. Zob. F. Koneczny, Prawa 

przyrody a ducha, ,,Przegląd powszechny’’, t.174/27, cz. 1, s. 285. 
318

 Sposób prowadzenia weryfikacji przez Konecznego można prześledzić w dwóch częściach artykułu 

,,Prawa przyrody a ducha", zamieszczonych w ,,Przeglądzie powszechnym’’ t.174/27, s. 285-302, i t. 175/27, 

s.73-94 oraz w artykułach: Prawa przyrody i prawa ducha, Niedziela nr 12/1948 i Przeciwieństwa przyrody  

i ducha, Niedziela, nr 14/1948. 
319

 Tamże, s. 87. 
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bowiem ustalonego schematu, któremu podlegają wszystkie zbiorowości. Istnieje na 

świecie różnorodność rodzajów i szczebli cywilizacji i to ona wskazuje, że pewne ludy, 

czy społeczeństwa postąpiły w rozwoju, ale i że wiele się w rozwoju zatrzymało.  

Ze względu na znaczenie idei w rozwoju i trwaniu cywilizacji oraz dzięki poznaniu 

praw nimi rządzącymi, Koneczny odrzucił koncepcje biologistyczną, według której miały 

one podlegać determinacji śmierci. Uważał, że ta nie istnieje, jako właściwość samoistnie 

wypływająca z natury cywilizacji. Według badacza, metody ustrojów społecznych istnieją 

dotąd, dokąd ich członkowie, będą chcieli układać swoje życie społeczne według nich  

i będą na tyle silni, aby na nich budować własną tożsamość i stawiać cele w przyszłość. 

  

3.2. Rodzaje i znaczenie praw dziejowych 

 

Według Konecznego chcący tworzyć dzieje w sposób racjonalny, powinni stosować 

ich prawa i je wykorzystywać do swoich celów, podobnie jak chcący opanować przyrodę, 

winni liczyć z jej prawami320. Warto zwrócić uwagę na rozróżnienie, jakiego dokonał 

badacz na poziomie semantycznym, posługując się frazami: tworzenie historii  

i opanowanie przyrody. W słowie tworzenie zawiera się inna treść, celem tego działania 

jest powołanie do istnienia czegoś nowego, na podstawie tego, co już jest. Opanowanie 

przyrody, to przejęcie nad nią kontroli, posłużenie się nią, aby móc wykorzystać jej 

właściwości lub też, aby uniknąć z jej strony zagrożenia. W obydwóch przypadkach, 

chodzi o racjonalne postępowanie. 

Koneczny odnalazł dużą ilość praw i prawideł, które w decydujący sposób 

rozstrzygały o dziejach poszczególnych zbiorowości321. Szukał także takich, które można 

byłoby zastosować dla społeczności wszystkich czasów a więc praw uniwersalnych. Na 

podstawie badań, Koneczny dowodził, że historyczne cywilizacje podlegają kilku 

                                                 
320

  F. Koneczny, O ład …, s. 46. 
321

 Tradycja szukania w dziejach praw jest bardzo stara. Związana jest z czasmi starożytnymi, kiedy to na 

drodze analogii do świata przyrody szukano reguł rządzących historią Wtedy to dominującą teorią stała 

koncepcja cykliczności dziejów. W Średniowieczu i później, bieg dziejów odczytywano w kontekście 

religijnym: Opatrzności, Królestwa Bożego, Logosu, Ducha dziejów. W czasach nam blizszych pojawiła się 

idea postępu. Pojawiły się koncepcje redukcjonistyczne. Filozofię dziejów sprowadzono do nauki  

o społeczeństwie a prawa historyczne zastąpiono zasadami rozwoju społecznego (Auguste Comte). prawami 

ludzkiej psychiki (John. S. Mill). Pojawiły sie społeczne koncepcje: rozwoju ewolucyjnego (Herbert Spencer, 

Thomas Malthus, Francis Galton), materializmu historycznego (Karol Marks), neomarksizmu (Jurgen 

Habermas) teorie upadku cywilizacyjnego, (Friedrich Nietzsche, Oswald Spengler, Arnold Toynbee), 

otwartości dziejów (Karl Popper), dopełnienia historii (Francis Fukuyama). Zob. J. Skoczyński, Koneczny. 

Teoria..., dz. cyt., s. 125-126 oraz R. Borkowski, Sens historii (Modele czasu historycznego), w: Tenże [red.] 

Konflikty wspólczesnego świata, Kraków 2001, s. 18-21. 
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fundamentalnym prawom322: a. współmierności, b. trwałości i ekspansji, c. nierówności,  

d. braku syntez, e. szkodliwości mieszanek cywilizacyjnych, f. niższości cywilizacyjnej. 

 

3.2.1. Prawo współmierności 

 

 

 Współmierność jest kojarzona z harmonią (ujęciem stosunków jakościowych)  

i proporcją (ujęciem ilościowym) między różnymi elementami, które pasują do siebie  

tworząc porządek (ład). Aby zaistniała, musi współistnieć ze sobą wiele elementów, przy 

warunku obecności czynnika organizującego
323

.  

 Według Konecznego współmierność polega na różnicach bez sprzeczności
324

. Może 

ona zachodzić pomiędzy zbiorowościami o takich kulturach, w których stosowana jest 

jedna metoda życia zbiorowego, jest więc właściwością wewnętrzną cywilizacji. Wśród 

zrzeszeń cywilizacyjnych warunkuje odpowiedni ich rozwój. Poprzez zachowanie 

konsekwencji myślenia i działania, chroni przed marnowaniem sił i środków ludzkich325. 

Prawo współmierności wskazuje na jeszcze jeden ważny aspekt życia zbiorowego, to jest 

na solidarność społeczną. Jedność zasad i celów, wiąże ze sobą członków zrzeszeń, dzięki 

czemu mogą się rozumieć i współpracować. W przeciwnym bowiem razie dochodzi do 

rozbieżności stanowisk, a nawet do walki wewnątrz społeczeństw. Zasada współmierności 

uświadamia znaczenie jedności dla celowego i skutecznego działania, ale i zachowania 

wewnętrznej społecznej spójności. Ona również warunkuje możliwość wytworzenia się 

tożsamości, pośród członków zbiorowości. Ta niemożność cywilizowania zrzeszeń na 

więcej niż jeden sposób326 chroni je przed kryzysami.   

 Uczony pisał: ,,Kto wie, czy wszystko zło trapiące Europę, nie pochodzi z tego, że 

dziś ogół nie wie, jakiej trzymać się etyki? A w naszej Polsce jest ich aż cztery, bo cztery 

cywilizacje współzawodniczą o kierownictwo: łacińska, bizantyjska, żydowska, turańska. 

Nie odmawiam nikomu dobrej wiary, ni patriotyzmu nikomu, kto jest odmiennego ode 

mnie zdania – lecz pytam każdego: Co da się zrobić dobrego przy takim harmiderze etyk. 

Czas zastanowić się, do której też Polska właściwie należy cywilizacji i jakiej mamy 

trzymać się etyki? Inaczej grozi nam stan acywilizacyjny i bezetyczny’’
327

.  

                                                 
322

  Tamże, s. 30-46,  F. Koneczny, Prawa ..., s. 162-319. 
323

 Por. G. Dogiel, Metafizyka, Kraków 1992, s. 98-99. 
324

 F. Koneczny, Prawa … s. 163. 
325 Tamże, s. 172. 
326

  F. Koneczny, O ład …, s. 45. 
327 Por. F. Koneczny, Harmider etyk, w: tenże, O cywilizację łacińską, Gliwice 1999, s. 49. 
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Według Konecznego kryzysy polegają na tym, że próbuje się mieszać porządki 

aksjologiczne, które w efekcie prowadzą do stanów acywilizacji i bezetyczności.   

 

3.2.2. Prawo trwałości  

 

 

         Prawo trwałości związane jest z zasadą współmierności pokoleniowej. Życie 

zbiorowe polega na przekazywaniu dorobku zarówno materialnego, jak i duchowego 

następnym pokoleniom i wymaga aktywnego i twórczego jego przejęcia. Z tym wiąże się 

trwanie cywilizacji; ,,Zrzeszenia nie giną ze starości. Historia nie dostarczyła ani jednego 

przykładu śmierci zrzeszenia z uwiądu starczego!! Przeciwnie, możemy oglądać żywe 

przykłady zrzeszeń żyjących i działających poprzez całą historię powszechną. Przyczyn 

upadku danego zrzeszenia trzeba dochodzić w każdym przypadku z osobna. Mogą być 

liczne, lecz nigdy do nich nie należy starość. To są frazesy literackie zaczerpnięte  

z biologii: a tymczasem te sprawy nie podlegają prawom biologicznym''328. Koneczny 

pokazał, że cywilizacje, oparte na ideach, nie podlegają prawu biologii czy szerzej — 

materii i trwają, o ile znajdą się ludzie, którzy je podejmą i będą traktować jako swoje 

zadanie. 

 

3.2.3. Prawo ekspansji 

 

 

          Właściwością cywilizacji jest rozszerzanie się jej wpływów. Z tym związane jest 

prawo ekspansji. Najlepsze skutki ekspansji cywilizacyjnej są widoczne wtedy, gdy wnika 

ona głęboko w mentalność i sferę uczuć ludzkich, aby następnie ujawnić się w prawie, 

obyczajach czy w normach społecznych. Cywilizacje mogą się rozwijać, ale także popadać 

w marazm. ,,Ta sama cywilizacja okazywać może rozmaite stopnie żywotności  

w rozmaitych okresach swego życia''329. Utrzymanie się cywilizacji, zależy od aktywności 

członków zrzeszenia, w którym jest ona dominująca, jak i od ekspansywności na zewnątrz. 

Żywotność polega na jakościowym tworzeniu dóbr kultury, a nie tylko na ich utrzymaniu 

czy ilościowemu zwiększeniu. W świecie ducha nie obowiązuje zasada zachowania 

energii, a więc wszelkie formy energii duchowej mogą zaginąć, ale także znacząco się 

zwiększyć. Warunek żywotności opiera się na współmiernym rozwoju wszystkich 

                                                 
328

 F. Koneczny, Prawa …, s. 212. 
329

 Tamże, s. 219. 
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kategorii Quincunxa oraz wierności sposobowi formacji społecznej. Im bogatszy rozwój 

wszelkich dziedzin życia cywilizacyjnego (iloczyn społeczny), tym większa jej żywotność.  

 

3.2.4. Prawo nierówności  

 

 

          Obok dotychczas wymienionych praw, istnieje prawo nierówności. Synonimem 

nierówności jest różnorodność lub też niejednakowość. W świecie nie istnieje równość 

jako stan naturalny. Już od początku rozwoju ludzkości nie było równości. Należy tutaj 

przypomnieć choćby nierówność wynikłą z odkrycia i opanowanie ognia. Istniała 

nierówność liczebna w rodach, co przekładało się na ich siłę i potęgę, istniała nierówność 

hierarchiczna i majątkowa. Ogromnym skokiem rozwojowym dla niektórych społeczności 

było porzucenie ustroju rodowego i wprowadzenie ustroju rodzinnego, przyjęcie religii 

chrześcijańskiej z jej personalizmem. Te zmiany umożliwiły niektórym społecznościom 

szybszy rozwój. Także wojny oznaczały i oznaczają przewagę jednych nad drugimi, zaś 

wolność produkcji i handlu skutkują nierównością w statusie majątkowym zarówno 

jednostek jak i całych zrzeszeń. Nie ma równości w zbiorowościach, bo w odmienny 

sposób jednostki odczytują rzeczywistość, to natomiast wpływa na ich wolę i skutkuje 

odmiennym postępowaniem.  

 

3.2.5. Prawo niemożności tworzenia syntez cywilizacyjnych  

 

 

        Istnieje także prawo niemożności tworzenia syntez cywilizacyjnych. Cywilizacje są 

ze sobą niewspółmierne, albowiem w ich systemach myślenia zachodzą trudne lub zgoła 

niemożliwe do pogodzenia ze sobą różnice, w stosunku do zasadniczych kategorii życia 

(Quincunxa)330. Etyki stojące u podstaw każdej cywilizacji, różnią się między sobą, co do 

rozumienia wartości, sposobów ich realizacji oraz osiągania celów. Podobnie religie także 

opierają się na odmiennych etykach oraz zupełnie innych koncepcjach Boga i człowieka. 

W sferze prawa istnieją przeciwieństwa, co do rozumienia prawa małżeńskiego, 

majątkowego, spadkowego, a na wyższych szczeblach cywilizacyjnych zachodzą 

nieprzekraczalne różnice w zrzeszeniach pomiędzy pojęciami personalistycznymi  

a kolektywistycznymi331. Te różnice są na tyle duże, że myślenie o stworzeniu 
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 F. Koneczny, O ład w …, s. 30.  
331

 F. Koneczny, Prawa …, s. 238. 
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jakiejkolwiek uniwersalnej metody ustrojowej (cywilizacji), stanowić może jedynie 

przedmiot teoretycznych rozważań. Dążenia do stworzenia cywilizacji uniwersalnej 

opartej na etyce uniwersalnej, rozbijają się o pytanie: według jakiego wzorca będzie ta 

etyka? To właśnie z braku współmierności etycznej, religijnej, prawnej i wizji człowieka, 

istnieje przeszkoda do realizacji syntezy cywilizacyjnej. Koneczny spostrzegł, że 

cywilizacje obce aksjologicznie, nie łączą się, czyli, że nie ma syntez cywilizacyjnych 

między nimi, ale za to istnieje walka cywilizacyjna polegająca na tym, że jedna cywilizacja 

usiłuje wyprzeć drugą. Walka trwa, dopóki jedna z nich nie zostanie pokonana przez drugą. 

Przegrana polega na tym, że słabnąca i ulegająca cywilizacja, przyjmuje coraz więcej 

wartości i zasad mocniejszej, wprowadza do ,,krwiobiegu społecznego'' to jest przenosi  

w jej zwyczaje a następnie sankcjonuje prawnie. Jednak społeczeństwo w swojej strukturze 

musi być konsekwentne i niesprzeczne, a walka cywilizacyjna znosi te prawidła, co 

prowadzi do aksjologicznego nihilizmu, a społeczeństwa i państwa do paraliżu. 

Najczęściej efektem tego ścierania się cywilizacji jest mieszanka cywilizacyjna. Koneczny 

zaznaczył, że nie jest możliwe użycie frazy ,,cywilizacja mieszana’’332 własciwą będzie 

,,bagnisko cywilizacyjności'' – czyli stan acywilizacyjny. 

 

3.2.6. Prawo zwycięstwa niższej cywilizacji nad wyższą  

 

 

          W książkach Konecznego rozdziały dotyczące zwycięstwa jednej cywilizacji nad 

drugą są opatrzone tytułem "Niższość górą''333. Prawo zwycięstwa niższej cywilizacji jest 

jednak warunkowe. To znaczy, nie zawsze muszą zwyciężać cywilizacje niższe, ale to one 

najczęściej dominują. Może zrodzić się pytanie, dlaczego tak się dzieje, że wyższe  

w tym względzie zawodzą334. Odpowiedź jakiej udzielił Koneczny, nie jest 

skomplikowana, chodzi bowiem o zaniedbanie. Walka o trwanie i ekspansję cywilizacji 

wymaga wysiłku i zaangażowania, a zwycięstwo będzie należeć do tych, którzy włożą 

więcej energii w konfrontację. Nie ma prostego przełożenia na sukces, to znaczy nie od 

ilości osób on zależy, ale od ich zorganizowania i zaangażowania. Do warunków obrony 

cywilizacji, należy zaliczyć również gotowość do poświęceń oraz wyjątkowo intensywną 

                                                 
332

 Tamże, s. 260. 
333

 Tamże, s. 295, F. Koneczny , O ład w …, s. 37. 

      
334

 Wyższa cywilizacja charakteryzuje się tym, że rozwijane są w niej wszystkie działy Quincunxa  

z odpowiednim poziomem energii, która nakierowana jest na rozwój  matrialny, intelektualny i moralny, 

stwarza warunki do rozwoju wszystkich możliwości człowieka jako osoby z dominacją sił duchowych nad  

materialnymi. F. Koneczny, Prawa…, s. 317. 
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pracę intelektualną. Jako, że cywilizacje wyższe mają od niższych bardziej skomplikowaną 

strukturę społeczną, wcielanie zasad moralnych wymaga dużego wysiłku, przez co  

i zorganizowanie ich obrony jest wolniejsze i trudniejsze. Ponadto jak zauważył nasz 

uczony, wielu członków cywilizacji wyższych ulega grzechowi łatwizny335 (należałoby 

dodać i płycizny), to znaczy koncentrują się oni na zdobyczach techniki a wobec spraw 

ducha pozostają obojętni. Wśród nich rodzi się kult pieniądza i siły. Osobom takim łatwiej 

jest funkcjonować w cywilizacji niższej i dzięki temu może ona znaleźć swoich 

zwolenników336. 

           W walce cywilizacyjnej istotny jest nie tylko wszechstronny rozwój we wszystkich 

dziedzinach życia, ale i odpowiednia energia oraz żywotność. Może się zdarzyć, że  

w cywilizacji niższej rozwija się mniej kategorii Quincunxa, ale za to z większą dynamiką, 

co przy ospałości przedstawicieli wyższych, powoduje ich przegraną. Walka  

o byt materialny, intelektualny i moralny należy do istotnych warunków rozwoju 

cywilizacyjnego. Stawianie sobie wysokich wymagań powoduje w społeczeństwie 

zwiększanie energii i dynamiki, co przekłada się odpowiednio na realizację wielu dóbr 

materialnych i duchowych. Kiedy się tej walki nie podejmie, cywilizacji grozi marazm  

i osłabienie, co zwiększa podatność na zmieszanie cywilizacyjne.  

 Prawa dziejowe, jak napisał Leszek Gawor, odzwierciedlają funkcjonalny 

(dynamiczny) i strukturalny charakter cywilizacji. Prawami funkcjonalnymi są te, które 

chronią jej trwałość i siłę (to jest współmierności, ekspansji i braku równości), zaś 

strukturalnymi te, które wpływają na konstrukcję układu i relację między nimi. Do tych 

ostatnich należy wielość cywilizacji, jako podstawowy układ strukturalny, ten związek jest 

regulowany przez prawa mówiące o niezdolności do tworzenia synez między 

cywilizacjami, szkodliwości mieszanek oraz o przewadze słabszych cywilizacji nad 

mocniejszymi337. 

 Celem tego rozdziału było przedstawienie pojęcia cywilizacji, jego 

etymologicznych źródeł oraz znaczeń, jakie przybierało w ciągu dziejów. Na tle 

najważniejszych teorii cywilizacyjnych świata Zachodu, została przedstawiona teoria 

pluralizmu cywilizacyjnego Feliksa Konecznego. Opisuje ona źródła, rozwój, 

funkcjonowanie i strukturę cywilizacji, które są wyrażone w odkrytych przez badacza 

prawach dziejowych. Dwa rozdziały niniejszej pracy miały przedstawić złożoność pojęć 

                                                 
335

 Jest to pojęcie Konecznego. 
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 Por. F. Koneczny, O ład w … s. 40. 
337 L. Gawor, Feliksa Konecznego nauka o cywilizacji, "Σοφία"5/2005, s. 94-95. 
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narodu i cywilizacji oraz tło rozważań tych zagadnień. Autor wybrał najbardziej 

charakterystyczne teorie, albowiem to one wyznaczają kierunki i podłoża dyskusji. 

 W następnym rozdziale przedstawione zostaną współczesne problemy 

cywilizacyjne przed jakimi stoją wspólczesne narody a w czwartym zostanie podjęta próba 

połączenia zagadnień związanych z relacją między narodem a cywilizacją w kontekście 

teorii Konecznego.  
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Rozdział trzeci  

Współczesne konteksty w dyskusji o cywilizacji 

1. Pola współczesnej dyskusji o cywilizacji 

 

 Podejmowana obecnie na Zachodzie, a także w innych częściach świata tematyka 

cywilizacji, najczęściej ujawnia się w takich kontekstach jak: ich zderzenie i walka, dialog 

i współpraca, globalizacja, megatrendy, idea zrównoważonego rozwoju, kondycja 

cywilizacji zachodniej i jej pozycja wobec innych. W samej zaś cywilizacji zachodniej 

odnaleźć można konflikty ideowe dotyczące Boga, człowieka, władzy, rozumienia 

rzeczywistości, racjonalności, źródeł moralności i prawa, rodziny, edukacji, co eksponuje  

i wyraża jej podstawowy, bo tożsamościowy problem.  

 Na gruncie społeczno-politycznym pojawiły się: zagadnienia i problemy dotyczące 

zakresu i jakości sprawowania władzy państwowej, praw jednostki, problemy państwowej 

suwerenności oraz pozycji państw w systemie międzynarodowym, roli Organizacji 

Narodów Zjednoczonych, problemy integracji w ramach Unii Europejskiej, w którym 

ścierają się zasadniczo dwie koncepcje: "wspólnoty ojczyzn" oraz eurokomunizmu Altiero 

Spinellego, a także problem formacji władzy globalnej.   

 W tematyce narodu obecne są zagadnienia jego tożsamości i solidarności, 

różnorodności wartości narodowych i charakteru narodowego, relacje jednostki z narodem  

a także erozji kultur narodowych, postępujących na skutek przeprowadzonej od lat 

rewolucji kulturowej. Jednocześnie temu towarzyszy propagowanie ideologii 

multikulturalizmu uznającej wszystkie kultury za równe oraz przekonanie o potrzebie 

formowania "nowego globalnego człowieka" nowej kultury i nowego światowego 

społeczeństwa.   

 Te elementy (z całą pewnością, nie wszystkie zostały wymienione) stanowią 

kontekst współczesny, który należy skonfrontować z odkryciami Feliksa Konecznego  

i stwierdzić, czy narody będą miały w przyszłości możliwość swobodnego rozwoju, czy 

też trendy światowe będą wpływać na osłabianie więzi i wartości spajających narody oraz 

na likwidację państw narodowych.  

 Równie ważnym zagadnieniem jest to, jaki sposób formowania wspólnot ludzkich 

zwycięży przy tworzeniu struktur ponadnarodowych takich jak np. Unia Europejska? Czy 

będzie to się działo według wzorca personalistycznego czy kolektywnego? Dlatego 

niezwykle istotne jest pytanie, czy w globalizującym się świecie, naród zostanie uznany za 
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wspólnotę pożyteczną, pomocną i korzystną dla rozwoju człowieka, czy wręcz przeciwnie, 

za przeżytek i przeszkodę w formacji globalnej tożsamości jednostek i w budowaniu 

globalnego społeczeństwa?  

 

1.1. Dialog cywilizacji jako alternatywny model światowego porządku  

 

          Dochodząca do głosu pod koniec XIX w. i na początku XX w. idea pluralizmu 

cywilizacyjnego otwierała przestrzeń dla badań, poznania i zrozumienia dziejów 

powszechnych oraz podziałów międzyludzkich wraz ze stojącymi za nimi ideami, 

motywami, trudami i złudzeniami338. Odmienność cywilizacji nabiera praktycznego 

znaczenia, gdy ich przedstawiciele zaczynają dzielić przestrzeń oraz czas, a wtedy też 

rodzi się pytanie o ich wzajemne relacje339. Teorie cywilizacyjne Feliksa Konecznego  oraz 

Samuela Philipsa Huntingtona wskazują na konfrontacyjny charakter tych odniesień. Są 

też i takie koncepcje, które postulują dialogiczne relacje międzycywilizacyjne.       

        Tytuł tego podrozdziału jest identyczny z tytułem trzeciego rozdziału pracy zbiorowej 

Civilizational dialogue and world order. The other politics of cultures, religions, and 

civilisations in international relations, autorstwa Fabio Petito
340

. Swoją pisemną 

wypowiedź rozpoczął autor od zwrócenia uwagi na fakt, że Zgromadzenie Ogólne ONZ,  

z inicjatywy ówczesnego prezydenta Iranu Mohammada Chatamiego przyjęło 4 listopada 

1998 r. rezolucję o ustanowieniu 2001 r. "Międzynarodowym rokiem dialogu cywilizacji" 

(należy jednocześnie dodać, że na 2001 r. papież Jan Paweł II przygotował orędzie na 

światowy dzień pokoju pt. Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju). 

Jednak 11 września tego właśnie roku, Stany Zjednoczone zostały zaatakowane przez 

islamskich terrorystów i rozpoczęła się w ten sposób wojna nie tylko z terroryzmem, ale  

i konkretnymi państwami, które zaczęto podejrzewać o posiadanie broni chemicznej oraz 

wspieranie działań antyamerykańskich. W wojnę zaangażowało się wiele państw, co 

wzmocniło atmosferę strachu i wrogości w społeczności międzynarodowej.   

 Koincydencja ogłoszonego roku dialogu cywilizacji i ataku terrorystów islamskich 

pokazała wyraźnie, jak daleko jest do dialogu oraz jak niewiele potrzeba do tego, aby 

                                                 
338 F. Koneczny, O wielości..., dz., cyt., s. 9. 
339

 L. Gawor, Szkice o cywilizacji, Rzeszów 2009, s. 71-72. 
340 F. Petito, Dialog of civilisations as an alternative model for world order, w: Michaelis S. Michael,  

F. Petito [red.], Civilizational dialogue and word order. The other politics of cultures, religions, and 

civilisations in international relations, New York 2009, s. 47. 
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wywołać konflikt i stworzyć atmosferę wrogości. Wskazała również na problemy, przed 

jakimi stanął świat u progu kolejnego tysiąclecia
341

.  

 Dla Petito obietnice pokojowego "Nowego Porządku Światowego" (New World 

Order) od czasów zakończeniu zimnej wojny nie zostały spełnione. Z tego powodu jak 

zauważył, pojawiły się głosy wzywające do dialogu cywilizacji, aby współcześni mogli 

realizować relacje w sposób bardziej pokojowy i sprawiedliwy. Idea ta, chociaż 

podejmowana na licznych konferencjach i spotkaniach, nie znalazła na tyle dużego 

zainteresowania wśród gremiów kształtujących politykę, aby móc stać się alternatywą dla 

przyszłego porządku międzynarodowego. Dla Petito sprawa jest ważna, świat bowiem 

cechuje wielokulturowość, dlatego też wymaga ona odpowiedniej teorii politycznej, która 

odzwierciedlałaby ten stan i określała normatywnie relacje międzynarodowe szanujące te 

różnice
342

.   

 Idea dialogu cywilizacji została umieszczona w kontekście dwóch innych i ma 

stanowić dla nich alternatywę, chodzi o "zderzenia cywilizacji" Samuela P. Huntingtona 

oraz "końca historii" Francisa Fukuyamy. Według Petito te dwie koncepcje, nie muszą 

stanowić w teorii i praktyce jedynych wzorców dla budowania światowych relacji. Dialog 

cywilizacji, w odróżnieniu od nich jest jednak jeszcze koncepcją stosunków 

międzynarodowych w stanie tworzenia, dlatego wymaga czasu na dopracowanie. .  

 Teza Fukuyamy z 1989 r., z artykułu The End of History? opublikowanym w The 

National Interest, Summer 1989 (potwierdzona w 1992 r. w wydanej książce The End  

of History and the Last Man) zawierała przekonanie, że po okresie zimnej wojny 

zachodnia demokracja liberalna stanie się głównym i dominującym systemem politycznym 

na świecie, który będzie w stanie poradzić sobie ze wszystkimi problemami
343

. Według zaś 

Petito to niezachodnia demokracja liberalna, ale odrodzenie pluralizmu kulturowego  

i religijnego w polityce światowej i poszukiwanie kulturowej autentyczności to czynniki 

wpływające obecnie na związki między światem zachodnim a nie-zachodnim (Petito 

nawiązał tu do Huntingtona). Jest to pośrednio wyrażona krytyka ideologicznej  

i politycznej dominacji liberalnego świata Zachodu pod kierownictwem Stanów 

Zjednoczonych oraz przekonanie o nieuchronnym zmierzaniu ku światu 

wielobiegunowemu, opartemu na państwach stanowiących regionalne ośrodki władzy, co 

ma doprowadzić do równowagi sił i stabilizacji. Idea dialogu cywilizacji jest formułowana 

                                                 
341 Tamże 
342 Tamże, s. 46-47. 
343 F. Fukuyama, Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1996, s. 11. 
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jako reakcja na tezę o walce cywilizacji, co oznacza, że powstała po to, aby jej zapobiec
344

. 

Dla zwolenników pozostaje alternatywą dla przyszłych relacji między zglobalizowanymi 

społeczeństwami. Ważne jest bowiem, przyznanie miejsca tożsamościom: kulturowej  

i religijnej oraz wypływających z nich działań, w codziennych praktykach życia 

prywatnego i publicznego, które dotyczą również polityki wewnętrznej jak  

i międzynarodowej. Dialog międzycywilizacyjny — według jego zwolenników — poprzez 

propagowanie pluralizmu w światowej polityce ma szanse również zapobiec wszelkim 

imperialnym zakusom jakiegoś państwa i jego dominacji
345

.  

 Mohamed Chatami zaprezentował dialog między cywilizacjami, jako projekt 

polityczny, którego celem ma być wywołanie zmiany w sposobie myślenia, porzucenie 

przemocy, konfliktu, nietolerancji i międzykulturowych nieporozumień, a którego 

realizacja wymaga dużej ilości czasu
346

. Oparł swoje przekonania na założeniu, że "rodzaj 

ludzki poszukuje pokoju i harmonii, i że istnieje wrodzona potrzeba odrzucenia nacisku  

i przemocy, która stanowi siłę sprawczą dialogu między cywilizacjami, dialogu 

rozumianego jako próba wprowadzenia ludzi w inne kultury i znalezienia wspólnych 

wartości jako ważnej przesłanki światowego pokoju"
347

. Za główną przeszkodę  

w prowadzeniu dialogu uznał wzajemną podejrzliwość i brak zrozumienia, które wyrosły 

na gruncie wielowiekowych doświadczeń między różnymi cywilizacjami, w tym między 

światami: chrześcijańskim i islamskim. Chatami zaproponował światu Zachodu podążanie 

w kierunku wspólnej przyszłości, która ma według niego polegać na uzupełnianiu się, to 

znaczy Zachód ma tę drogę wnieść jedynie dorobek technologiczny (więc zrezygnować  

z chrześcijaństwa), zaś strona islamska ma wnieść bogactwo duchowe własnej religii
348

. 

Chatami uważał za konieczne stworzenie etyki tolerancji, to w jej braku widział przyczynę 

rozpadu relacji pomiędzy i w ramach cywilizacji, upadek wiary w postęp i doświadczanie 

kryzysu racjonalnego myślenia, życie w realiach częściowej anarchii, jak również 

niespełnioną obietnicę nowego porządku. Tłumaczył to w ten sposób, iż wszystkie te 

zjawiska zaistniały w jakimś stopniu z powodu braku zrozumienia zależności między 

nietolerancją a nieładem, poczuciem odrębności, ignorancją, jednorodnością
349

. Chatami 

również jako zagrożenie dla dialogu cywilizacyjnego widział w ideologiach, które dzielą 

                                                 
344 F. Petito, Dialog of civilisations... dz. cyt., s. 49. 
345 Tamże. 
346 Dialog pomiędzy cywilizacjamik, rozmowa Kaveha Afrasiabi z byłym prezydentem Iranu Mohamadem 

Chatami, http://www.e-polityka.pl/a.4839.html [12.12.2018]. 
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świat na dwa obozy, na "nas" i "ich" oraz rezerwują sobie prawo do posiadania prawdy 

absolutnej, rodząc przy okazji nietolerancję i przemoc. Ludzie według niego muszą 

zrozumieć potrzebę wzajemnego uzupełniania się i uświadomić sobie te elementy, które 

ich łączą, a wówczas będą zdolni do kroczenia nową drogą lub lepszemu światu opierając 

się na wzajemnym szacunku i pokoju
350

.   

 Z kolei Jan Paweł II w liście na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2001 pt.  Dialog 

między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju wyraził nadzieję, że we 

wzajemnych odniesieniach ludzie będą kierować się ideałem braterstwa, czego obecnie 

domaga się proces globalizacji
351

. Papież zwrócił uwagę na problemy, z jakimi ludzie 

różnych kultur i cywilizacji muszą się zmagać, zaliczył do nich krwawe i gwałtowne 

konflikty, rany oraz cierpienia, których były przyczyną, prześladowania, brak solidarności, 

niezdolność do podejmowania wyzwań związanych z nowym kształtem społeczności 

naznaczonych ruchami migracyjnymi i powstawaniem w ich następstwie nieznanych dotąd 

form współistnienia na jednym terenie
352

. Jan Paweł II był świadomy trudności, przed 

jakimi staje ludzkość, już bowiem znacznego wysiłku wymaga zapoznanie się z sytuacją, 

która nieustanie się zmienia i wymyka jakimkolwiek modelom. Trudność sprawia także 

tworzenie spójnych i całościowych systemów norm, zasad i wartości, które mogą istnieć 

tylko teoretycznie, a w praktyce ujawniają sprzeczności. Wreszcie trzecią trudnością jest 

doskonalenie człowieka, który w postępowaniu moralnym musi zmagać się z własnym 

egoizmem i ograniczeniami
353

.  

 Po określeniu potrzeb i trudności dialogu papież zwrócił uwagę na fakt złożoności  

i różnorodności ludzkich kultur, które różnią się oddzielną historią oraz ukształtowanymi  

w dziejach cechami, które nadają im cechę niepowtarzalności. Przy kontakcie z daną 

kulturą można dostrzec wyraźnie cechy odróżniające od kultury obserwatora, które nadają 

jej specyfiki. Każdy człowiek jest ukształtowany przez kulturę, którą przyswaja sobie 

poprzez kontakt z rodziną i ludzkimi społecznościami, zdobywając wykształcenie  

i podlegając najróżniejszym wpływom środowiska, a także poprzez swą fundamentalną 

więź z terytorium, na którym żyje. W tym wszystkim nie ma żadnego determinizmu, jest 

natomiast nieustanna dialektyka między czynnikami warunkującymi a dynamizmem 

                                                 
350 Tamże. 
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wolności"
354

. Dlatego ważne jest — kontynuował Jan Paweł II, aby umieć docenić wartość 

własnej kultury, choćby za to, że chroni przed nadmiarem sprzecznych czynników, 

pozwalając na zrównoważony i spokojny rozwój, ale i aby zdać sobie sprawę  

z faktu, iż jako dzieło ludzkie powstałe w procesie historycznym jest ona w większym lub 

mniejszym stopniu ograniczona. Aby poczucie przynależności kulturowej nie prowadziło 

do zamknięcia się na innych, istotna jest wiedza o odmiennych kulturach. Papież 

doprowadził wywód do stwierdzenia, że analiza różnych kultur, ujawnia pod 

zewnętrznymi ich różnicami, elementy wspólne i że te dwie sfery należy umieścić  

w jednym kontekście, co pozwoli na odczytanie prawdy o każdej ludzkiej kulturze
355

.   

 Papież realistycznie patrzył na ograniczenia kulturowe, twierdząc, że kultury 

podobnie jak człowiek - ich twórca, przeniknięte są tajemnicą nieprawości, co oznacza, że 

potrzebują oczyszczenia i uwolnienia od zła. Dlatego ważne staje się pytanie o wartości 

moralne stojące za każdą kulturą oraz w jakim stopniu są one dla człowieka i na służbie 

zachowania jego godności
356

. Wiele kultur radykalizuje się i zamyka na pozytywne 

wpływy, wiele kultur również upodabnia się do wzorców świata zachodniego, wzorców 

oderwanych od chrześcijaństwa, charakteryzujących się świecką i ateistyczną wizję życia 

oraz uleganiem indywidualizmowi. Zachód przyciągał i przyciąga inne kultury 

działalnością naukową i techniczną, ale w sferze duchowej i moralnej uległ zubożeniu. 

Według papieża kultura, która odrzuca więź z Bogiem, zatraca własną duszę, stając się 

kulturą śmierci, czego świadectwem są tragiczne wydarzenia XX stulecia i czego dowodzi 

szerzenie się nihilizmu, obecnego na rozległych obszarach świata zachodniego
357

.   

 Dla papieża dialog międzykulturowy ma swoje podstawy w naturze człowieka. 

Analogicznie jak ludzie mogą się w pełni rozwijać poprzez otwarcie na innych  

i życzliwość względem nich, tak kultury, jako dzieła ludzkie powinny być kształtowane 

również dzięki takim procesom jak dialog i budowanie wspólnoty. Aby dialog mógł być 

rzeczywisty wśród prowadzących go, musi istnieć świadomość wartości, takich jak: 

solidarność, która wskazuje na wzajemną zależność, ale i ujawnia braki potrzebujących, 

podziały społeczne, niesprawiedliwość. Z solidarnością związany jest pokój, który stanowi 

cel, ale i warunek realizacji pomocy oraz porozumienia miedzą ludźmi.  
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Rzeczywisty dialog wyzwala wrażliwość na wartość życia, którym nie wolno swobodnie 

dysponować, ale należy traktować, jako rzeczywistość święta i nietykalną
358

.   

         Jan Paweł II uzależnił budowę świata solidarnego, pokojowego, sprawiedliwego  

i szanującego życie od "przezwyciężenia wszelkich egoistycznych postaw 

etnocentrycznych, tak, aby można było łączyć przywiązanie do własnej tożsamości  

ze zrozumieniem innych oraz z poszanowaniem odmienności". Istotne dla wytworzenia 

takiej postawy jest wychowanie, które powinno wpajać świadomość własnych korzeni  

i wskazywać punkty odniesienia, które pozwolą im określić swoje miejsce w świecie, ale  

i kształtować postawę szacunku wobec innych kultur. Należy poznawać inne kultury 

zachowując krytycyzm i stosując kryteria etyczne, co pozwali na uświadomienie sobie 

wartości i ograniczeń każdej z nich
359

.   

 W encyklice Ut unum sint powstałej w 1995 r. Jan Paweł II odnosząc się do dialogu 

ekumenicznego napisał, że należy go rozpocząć od opuszczenia pozycji przeciwników, aby 

móc potraktować siebie nawzajem jako partnerów oraz założyć, że rozmówcy przejawiają 

wolę pojednania, co według niego oznacza jedność w prawdzie
360

. Strony dialogu muszą 

zrezygnować ze wzajemnego zwalczania się oraz prowadzić do usunięcia ze wzajemnych 

relacji słów, opinii czy czynów, które w świetle prawdy i sprawiedliwości nie odpowiadały 

rzeczywistemu stanowi drugiej strony. W liście na światowy dzień pokoju, papież napisał, 

że celem dialogu jest budowanie cywilizacji życia, tak w encyklice Ut unum sint celem 

dialogu jest budowanie wspólnoty braterskiej chrześcijan oraz ich służba na rzecz 

wspólnoty ludzkiej. 

 

1.2. Proces globalizacji  

1.2.1. Określenie zjawiska  

 

  

Jeżeli ktoś chciałby znaleźć synonim względem globalizacji, wybrałby z dużym 

prawdopodobieństwem "zmianę". Ona najlepiej oddaje jej istotę, jednak wymaga pewnego 

uściślenia. Według najprostszej definicji zmiana jest przejściem jakiejś cechy, właściwości, 

czy też rzeczy w inną. Przez wieki, zmiany w świecie zachodziły stopniowo (powoli  

i etapami), w miarę regularnie, ewolucyjnie, w przypadku zaś globalizacji są one 
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gwałtowne, nieregularne, nieprzewidywalne, a nawet rewolucyjne
361

. Ludzie obecnie 

stanęli przed wyjątkowo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem, a mianowicie 

dostosowaniem się do nich. Ze względu na ważność przebiegających procesów i ich skutki 

oraz konieczność ukształtowania odpowiednich ludzkich reakcji i zachowań, globalizacja 

poddana została analizie oraz opisowi. Powstały liczne teorie ją tłumaczące, jedne zyskały 

międzynarodowy rozgłos, inne pozostały lokalne.   

 Herbert Marshall McLuhan w książce Galaktyka Gutenberga, przedstawił teorię 

"globalnej wioski" nazywając w ten sposób, trend przekraczania granic czasowych  

i przestrzennych między ludźmi, za pomocą mediów oraz stworzenie możliwości masowej 

komunikacji. Szybkość komunikacji i możliwość natychmiastowego dostarczania i odbioru 

informacji, wpływa decydująco na rozpowszechnianie i reagowanie na wiadomości, nawet  

z najdalszych krańców ziemi. To stymuluje zaangażowanie w sprawy innych grup 

społecznych i krajów na całym świecie oraz do bycia świadomymi globalnych problemów. 

 Roland Robertson utożsamił globalizację z "procesem, poprzez który świat staje się  

w coraz większym stopniu jednym wspólnym miejscem (single place). Stąd jednostką 

analizy naukowych dociekań powinien stać się globalny system, a nie jego części 

składowe takie jak: państwo, naród czy religia"362. W skrócie można to określić ściśnięciem 

świata, rozumianym jako zbliżenie oraz wyostrzenie myślenia o świecie jako całości
363

.  

           Dla Davida Helda i Anthony’ego McGrewa’a: globalizacja jest poszerzaniem, 

intensyfikacją i wzrastającym wpływem powiązań w skali świata
364

.   

 Dla Antony'ego Giddinsa jest ona: "...skomplikowanym zbiorem procesów, które 

często działają przeciwstawnie, powodując powstawanie konfliktów, podziałów oraz 

nowych form stratyfikacji społecznej. Dlatego, na przykład, odżywanie lokalnych 

nacjonalizmów oraz podkreślanie lokalnych tożsamości jest bezpośrednio związane  

z globalnymi oddziaływaniami, w stosunku do których, stoją w opozycji"
365

. Te określenia 

ukazują globalizację jako proces tworzenia ponadlokalnych relacji i zależności oraz 

budzenie świadomości spraw, w które mogą angażować się osoby tworzące takie relacje. 

Jest to więc proces rozszerzania świadomości spraw, które niektórzy uważają za swoje, 

chociaż bezpośrednio nie dotykają ich życia.  

                                                 
361

 A. Wajda, Globalizacja. Społeczeństwo i jego rozwój, Warszawa 2011, s. 11. 
362

 R. Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, Sage, Londyn 1992, cyt, za: W. Misiak, 

Globalizacja – więcej niż podręcznik, Warszawa 2010, s. 11. 
363

 R. Roland, Globalization, London 1992, cyt. za. A. Wajda, Globalizacja…, dz. cyt., s. 16.  
364

 H. David, A. McGrew, The End of Old Order Globalization and the Prospects in World Odrer, w: The 

New Political Economy of Globalisation, 2000. cyt. za. A. Wajda, Globalizacja…, dz. cyt., s. 16. 
365

 A. Giddens, Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics, Stanford 1994, cyt. za: W. Misiak, 

Globalizacja...., dz. cyt., s. 11. 



97 

 

 Dla Grzegorza Kołodki pojęcie "globalizacji" jest najpopularniejszym terminem 

opisującym szybko zmieniającą się rzeczywistość w skali globu. Jako proces zmian 

zachodzący w wielu wymiarach, dotyczy przez to wielu sfer ludzkiej działalności i przez 

wiele dyscyplin naukowych jest on podejmowany
366

. Jako ekonomista określił Kołodko 

globalizację jako ruch w kierunku ograniczenia i znoszenia barier w międzynarodowej 

wymianie gospodarczej.  Bariery te związane są zarówno z odległościami między 

kontrahentami, które rozwiązuje postęp techniczny oraz z prowadzoną polityką  

w poszczególnych państwach. Pisał także o globalizacji, że jest: "...to historyczny  

i spontaniczny proces liberalizacji i postępującej wraz z nią integracji dotychczas  

w odosobnieniu i luźnym powiązaniu, funkcjonujących rynków towaru, kapitału  

i - z opóźnieniem i na mniejszą skalę - siły roboczej oraz technologii i informacji, w jeden 

współzależny rynek światowy"
367

. Kołodko zwrócił uwagę nie tylko na ekonomiczne, ale  

i gospodarcze oraz kulturowe wymiary globalizacji, podkreślając ich właściwości 

stymulujące dla powstania nowych typów zależności, struktur społecznych, czy układu 

wartości. Podkreślił również ważny aspekt globalizacji, który prowadzi od "starego", 

którego już nie ma, do "nowego", które jeszcze nie dojrzało. Istnieje więc u autora 

Wędrującego świata świadomość globalizacji jako procesu, który poprzez intensywne 

wywoływanie zmian, ma ukształtować nową epokę w dziejach świata, której jak na razie 

nie można jednoznacznie opisać, czy ją sobie wyobrazić. Pisał: "Żyjemy w czasach 

globalizacji, podobnie jak nasi przodkowie żyli na przykład w czasach podbojów 

kolonialnych albo industrializacji, które to procesy dopiero wiodły do ukształtowania się 

jakościowo nowych systemów - w pierwszym przypadku kolonializmu, w drugim 

kapitalizmu"
368

.   

 Dla Anny Zaorskiej globalizacja jest to: " długofalowy proces integrowania się 

coraz większej liczby krajowych gospodarek ponad granicami państw, dzięki rozszerzeniu 

wzajemnych powiązań (handlowych, inwestycyjnych, produkcyjnych i kooperatywnych), 

w wyniku czego powstaje ogólnoświatowy system ekonomiczny, o dużej współzależności  

i znaczących reperkusjach działań podejmowanych lub toczących się w odległych 

krajach”
369

. Autorka zaakcentowała fakt współdziałania w wielu sferach gospodarek 

poszczególnych krajów, co powoduje ich stopniową integrację i współzależność, ze 

wszelkimi tego konsekwencjami.   
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 Globalizacja zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę w polityce państw oraz  

w życiu społeczeństw. Dzięki rozwojowi technologii informatycznej nastąpiła 

intensyfikacja kontaktów, zwiększony został dostęp do wiedzy, na olbrzymią skalę 

rozwinął się handel i gospodarka. Wiele krajów mogło stymulować własny rozwój 

ekonomiczny. Globalizacja zwiększyła mobilność ludzi, ułatwione zostało zdobycie 

wykształcenia i uzyskanie dobrze płatnej pracy w obcym kraju, umożliwione zostały 

kontakty z osobami żyjącymi nieraz w odległości liczonej na tysiące kilometrów, pojawiła 

się możliwość poznawania osób i społeczeństw odrębnych kulturowo i cywilizacyjnie, 

Pojawiły się także zagrożenia, do których można zaliczyć nadmiar informacji, pośród 

których ludzie nie są często w stanie odróżnić prawdziwych od fałszywych, istotnych od 

nieważnych, homogenizacja kulturowa, redukcja człowieka do roli konsumenta, osłabianie 

i rozrywanie więzi rodzinnych i społecznych (atomizacja społeczna). W sferze politycznej 

coraz większy wpływ na losy narodów i społeczeństw mają organizacje międzynarodowe 

nie zaś one same, natomiast w sferze gospodarki największe korzyści osiągają 

międzynarodowe korporacje i państwa bogate, które wykorzystują trudną sytuację wielu 

państw, korumpując ich przedstawicieli, eksploatując ich surowce, ale również 

nieprzestrzegajac lokalnego prawa, w tym praw pracowniczych.    

 

1.2.2. Relacje międzyludzkie a globalizacja 

 

   

 Wpływ globalizacji na relacje międzyludzkie analizował Mieczysław A. Krąpiec  

w artykule pt. Osoba i naród wobec globalizmu
370

. Tezą wyjściową dla rozważań było 

stwierdzenie, że cała rzeczywistość jest rozumnym i zhierarchizowanym systemem bytów, 

które mają naturę substancjalną oraz przypadłości (akcydensy). Do takich przypadłości 

należą relacje, które istnieją między określonymi bytami lub ich częściami,  

a nawet je determinują.   

            Ludzie na każdym etapie życia potrzebują siebie, a przez to doświadczają 

różnorodnych relacji
371

. Krąpiec wyróżnił relacje osobowe (interosobowe), do których 

zaliczył między innymi: relacje rodzinne, rodowe, plemienne, narodowe oraz takie, które 

określił "jakby ubocznymi" to jest takimi, które formują administrację (w gminach, 

powiatach, województwach), czy te, tworzące system gospodarczy. Obecnie, w wielu 
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kręgach obowiązuje kartezjańska wizja człowieka, jako autonomicznej jednostki 

(doskonałej monady), która to wizja dopracowana przez myślicieli takich jak Thomas 

Hobbes czy John Locke odrzuca rozumienie społeczeństwa, jako naturalnej (przyrodzonej) 

formy wspólnego życia człowieka z innymi. Wizja ta charakteryzuje się pojmowaniem 

społeczeństwa, jako bytu powstałego na zasadach "umowy"
372

. Można postawić pytanie, 

co stanowi motyw jej zawarcia? Może to być strach (Hobbes) czy też zysk (Locke). 

Thomas Hobbes akcentował potrzebę zagwarantowania bezpieczeństwa jednostce, 

polegającego na ochronie jej praw i własności a John Locke położył nacisk na stworzenie  

i ochronę warunków do współpracy oraz osiągania korzyści.  

 Tak rozumiana wizja społeczeństwa, może kwestionować naturalne czynniki 

tworzące więzi społeczne na korzyść regulacji prawnych. Krąpiec twierdzenie to uzasadnił  

w opozycji idealizmu i realizmu. Jeśli bowiem człowieka jako istotę relacyjną pojmie się 

jako byt myślny a nie realny, to można wtedy łatwo zrezygnować z zależności relacyjnych 

jako "czysto myślnych". W takiej sytuacji nie ma potrzeby uwzględniania naturalnych 

realnych relacji tworzących wspólnotę, na przykład rodzinną czy narodową a wystarczy 

posłużyć się koncepcją człowieka, jako autonomicznej, jednostki, która może konstruować 

nowe relacje, bez brania pod uwagę już zastanych (które można nawet odrzucić) i tym 

nowym nadawać dużo większe znaczenie oraz nowy zakres (np. globalny). Krąpiec pisał,  

o tym, że choć narody zorganizowane w państwo mogą mieć wpływ na życie gospodarcze, 

handel, czy komunikację, to ponadnarodowe korporacje o różnorodnym charakterze     

chcą poszerzać swe prawa i kumulować zyski a wraz z mediami, formują opinie i wzorce, 

które pozwalają im kreować typ człowieka, dla nich odpowiedni. Jak zauważył Krąpiec 

realizuje się dopasowywanie wewnętrznych praw państw narodowych z prawami 

międzynarodowymi gwarantującymi niczym nieograniczony rozwój ponadnarodowych sił 

finansowych i gospodarczych. W ten sposób pozbawia się wartości, naturalne oraz realne 

relacje, którymi jednostki są związane ze społecznością rodzinną, narodową i państwową. 

Te naturalne relacje, zostają podporządkowane prawom organizacji ponadnarodowych, 

która przyjmuje funkcje suwerena, w miejsce narodu i państwa. Ten nowy suweren, nie 

zważa na naturalne relacje tworzące rodziny, naród, państwo, ale ustanawia prawa, które 

konstruuje dla własnych celów, zazwyczaj niezgodne z prawami naturalnymi człowieka
373

.  

 Krąpiec wskazał również na zależność jaka istnieje pomiędzy sferą gospodarczą  

a ideologiczną, polegająca na przekazywaniu nieraz olbrzymich środków ekonomicznych  
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na cele propagandowe, wytyczane przez lokalnych czy globalnych decydentów  

a realizowane na polu nauki, życia społecznego, moralności i etyki, czy też religii.  

W takim systemie jednostka staje się "przedmiotem naukowopoznawczych zabiegów" to 

jest takich, które mają używać ją do celów sprawowanej władzy
374

. Człowiek poddany 

takim zabiegom ma stać się zwolennikiem pluralizmu, tolerancji i wolności, ale 

specyficznie rozumianych. Pluralizm zakłada niezwiązywanie się z takimi wartościami jak 

obiektywna prawda, dobro i piękno, tolerancja to relatywizacja dobra, postawa zacierająca 

różnicę między nim a złem, zaś wolność to oderwanie człowieka od jego natury i jej 

uwarunkowań, oderwania od realnych więzi oraz chęć określania wartości i ich 

konstytuowania
375

. Ta droga ku atomizacji społecznej jak zauwazył Roman Wierszyłło ma 

na celu stworzenie "nowego człowieka", którego istota sprowadza się do osiągnięcia 

całkowitej władzy nad sobą, aż po zmianę własnej natury. Chodzi o realizację mitu 

absolutnej wolności człowieka. `W tym micie uświadomiony człowiek dysponuje władzą 

nad światem własnych opinii, sądów, własnych wyobrażeń. Odrzuca rzeczywistość, jako 

przedmiot poznania a kieruje sie w stronę siebie samego, aby tę rzeczywistość kreować. 

Jest to odejście w fikcyjny świat, w którym człowiek afirmuje siebie, jako stwórcę i opiera 

się na sobie. Zaczyna wierzyć, że jest zdolny do samokreacji i samorealizacji376.    

  

1.2.3. Megatrendy cywilizacyjne  

 

 

              Megatrendy należy łączyć z procesem globalizacji i można je określić, jako 

światowe tendencje rozwojowe utrzymujące się przez dłuższy czas. Można ująć je również 

jako tendencje wyznaczone przez problemy globalne, z różnych dziedzin ludzkiego życia, 

które w zasadniczy sposób wpływają na przeobrażenia we współczesnych kulturach  

i cywilizacjach
377

. Są to również trwałe zmiany społeczne, gospodarcze, polityczne  

i technologiczne, które formują się i przez pewien czas wywierają wpływ na wszystkie 

dziedziny życia oraz zadecydują o przyszłym kształcie świata
378

. O naturze megatrendów 

mówią badacze, że oddziałują na siebie nawzajem i wpływają na otoczenie społeczne, 

gospodarcze, polityczne. Prawidłowe ich zdefiniowanie uwzględniające otoczenie  
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i kontekst kulturowy daje szansę na trafną analizę ich przebiegu oraz na skutki, jakie mogą 

wywołać
379

 Natalia Hatalska wymieniła pośród trendów takie ich typy jak: megatrendy, 

trendy wiodące, kontrtrendy oraz mikrotrendy. Megatrend to jednostka skupiająca kilka 

trendów, które wspólnie wpływają na ludzkie zachowania. Pośród trendów może istnieć 

trend wiodący, dominujący w danej dziedzinie lub na danym terenie. Reakcją na trend 

wiodący lub megatrend może być kontrtrend, który jednak posiada mniejszy zasięg  

i mniejszą siłę oddziaływania. Ostatni, mikrotrend to zespół zmian, choć początkowo  

so niewielkim zasięgu, które mogą przemienić się w trend wiodący lub też okazać 

krótkotrwałą modą
380

. Matthias Horx wprowadził pojęcie metatrendu, który jest jednostką 

nadrzędną, na którą składają się megatrendy, środowisko naturalne, poziom rozwoju 

społecznego, gospodarczego, technologia, trendy kulturowe, konsumenckie, duch czasu, 

moda, produkty
381

.  

 Do osób, które wprowadzały termin megatrend i go popularyzowały należy 

zaliczyć Johna Naisbitta. W książce wydanej w 1982 r. pt. In Megatrends. Ten New 

Directions Transforming Our Lives, Naisbitt wyróżnił dziesięć głównych megatrendów, 

które miały według niego określać przyszłość świata. Czas, jaki przeżywa ludzkość 

określił, jako "czas w nawiasach", czy też "czas pomiędzy", co oznacza proces 

odchodzenia od dotychczasowych form życia ludzkiego, ku czemuś nowemu. To "nowe", 

wyznaczają megatrendy, do których autor zaliczył: a) przejście ze stanu społeczeństwa 

industrialnego do informacyjnego, b) oswojenie wysokich technologii przez możliwie 

największą liczbę ludzi i ich zastosowanie w codziennym życiu, c) globalizacja 

gospodarki; czyli wzrost zależności gospodarek krajowych od siebie, d) myślenie 

długofalowe; które polega na długoletnim planowaniu poczynań przede wszystkim  

w sferze gospodarki, e) decentralizacja; jako poszerzanie aktywności społeczności 

lokalnych i wspieranie ich inicjatyw, f) pójście w stronę samopomocy: w przypadku tego 

trendu chodzi o akcentowanie własnej inicjatywy i działalności, co np. w sferze gospodarki 

ma przełożenie na tworzenie własnych firm (samozatrudnienie), g) wzrost znaczenia 

demokracji uczestniczącej: jednostki będą się domagać coraz większej możliwości 

wpływania na własne i społeczne życie, h) rozwój systemów sieciowych: dzięki którym 

możliwa jest szybka komunikacja i bez ograniczeń, i) migracje i zwiększenie mobilności 

ludzi; jako ruchy ludności w poszukiwaniu pracy oraz lepszych warunków życia, j) wzrost 
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różnorodności w wyborach; jako przeciwstawienie się unifikacji
382

. Prawie dwadzieścia lat 

później ten sam autor oraz Patrycja Aburdene nakreślili nowe dziesięć megatrendów, są to: 

a) gwałtowna globalizacja problemów gospodarczych, b) renesans w sztuce, c) powstanie 

socjalizmu rynkowego, d) globalizacja stylu życia oraz nacjonalizm kulturalny,  

e) prywatyzacja w krajach o rozbudowanym systemie pomocy społecznej, f) wzrost 

znaczenia krajów Strefy Pacyfiku, g) dekada kobiet jako przywódców, h) era biologii,  

i) wzrost zainteresowania religią, j) triumf jednostki
383

.  

         Leszek Gawor wyróżnił sześć supermegatrendów spośród dużej liczby megatrendów, 

to znaczy takich, które są podstawowymi i najbardziej wyraźnymi tendencjami, które mają 

decydujący obecnie wpływ na kondycję rodzaju ludzkiego oraz jego przyszłość. Są to:  

a) eksplozja demograficzna połączona z ruchami migracyjnymi - nieproporcjonalny oraz 

nierównomierny przyrost ludności w poszczególnych częściach globu, co rodzi takie 

zjawiska jak potrzeba zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych, migracje, 

zwiększenie urbanizacji, konflikty cywilizacyjne, narodowościowe, rasowe, religijne, 

ideologiczne, przemieszanie wartości, nowe konfiguracje aksjologiczne, b) globalizacja 

gospodarki i komunikacji, co można określić, jako trend przybierający postać społecznej 

organizacji o światowym zasięgu, opartej na nowoczesnych technologiach, 

charakteryzującej się ponadpaństwową dyfuzją kapitału, zasadą wolnego handlu oraz 

upodobnieniem się wzorów kulturowych, szczególnie w wymiarze masowym. 

Właściwością megatrendów jest również deterytorializacja zjawisk i procesów 

społecznych, powstanie ponadcywilizacyjnej, ponadpaństwowej czy ponadnarodowej 

przestrzeni społecznej oraz tworzenie nowych stylów życia człowieka w wymiarze 

jednostkowym oraz społecznym, c) postęp naukowy i jego wpływ na światopogląd 

współczesnego człowieka; trend ten oznacza rozwój w takich dziedzinach jak fizyka, 

chemia, biologia, których odkrycia, można zastosować technologicznie. Gawor zwrócił 

także uwagę na tendencję odchodzenia od racjonalnej do irracjonalnej wizji świata,  

w której zostały zarzucone idee postępu moralnego, racjonalności natury ludzkiej, wiedzy, 

a zaczęto podejmować dekonstrukcję oraz krytykę rzeczywistości. Do głosu doszedł chaos, 

nieokreśloność, brak ciągłości, obawa przed spójnymi wizjami świata a w ich miejsce 

dezintegracja i przypadkowość. W sferze religijnej doszło do porzucenia przez wielu ludzi 

instytucjonalnych form wspólnot religijnych oraz ich kanonicznego nauczania na rzecz 
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wyboru idei religijnych i nieformalnego zrzeszania się, d) nowa rewolucja przemysłowa 

oparta na informatyce i automatyzacji; chodzi w niej przede wszystkim o dominującą rolę 

informacji, służącej automatyzacji, robotyzacji, komunikacji. Stosowanie nowych 

technologii nie jest równomierne w świecie, dlatego też szansą dla krajów mniej 

rozwiniętych jest lokowanie u nich, produkcji zaawansowanej technologicznie, co 

doprowadzi do podniesienia kwalifikacji pracowników, dając im możliwość utrzymania się 

na wyższym poziomie egzystencji, e) zagrożenia środowiska naturalnego; rozumiane jako 

odczuwalny wpływ gospodarczej aktywności człowieka na środowisko naturalne  

- eksploatacja bez możliwości regeneracji, f) zanik państwa narodowego; który jak 

zauważył autor, pozostaje jedynie ideą
384

. Megatrendy to tendencje, wobec których staje 

współczesny świat i które będą zmieniać kształt społeczeństw, ale i relacji pomiędzy 

państwami. Aby móc sprostać wyzwaniom władze państwowe i społeczeństwa powinny 

zdawać sobie sprawę z ich istnienia, być gotowymi na przyjście innych, krytyczne je 

oceniać, znaleźć właściwą odpowiedź oraz podjąć zadania. Ważny jest czas, aby  

w odpowiednim momencie móc podejmować decyzje z korzyścią dla własnych 

społeczeństw a także innych, których te wyzwania i tak dotyczą.  

   

1.2.4. Idea zrównoważonego rozwoju - projekt o globalnym zasięgu  

 

 

 W książce Szkice o cywilizacji Leszek Gawor poświęcił rozdział idei 

zrównoważonego rozwoju, określając ją projektem ogólnoludzkiej cywilizacji. Jako punkt 

wyjścia autor uznał tezę, że fundamentalnym wyzwaniem dla współczesnych mieszkańców 

globu jest ich przetrwanie. Jak można sądzić po dalszej części wypowiedzi chodzi  

o przetrwanie biologiczne, autor bowiem za zagrożenia ludzkości uznał za Jerzym 

Muszyńskim: wojnę termonuklearną, zanieczyszczenie środowiska naturalnego, 

przeludnienie, problem wyżywienia, kończące się surowce naturalne, dystans między 

Południem a Północą, terroryzm, choroby cywilizacyjne i bezrobocie
385

.   

 W latach 60. i 70. ubiegłego stulecia pojawiły się głosy mówiące o zagrożeniu, 

jakie dla człowieka niesie degradacja środowiska, ale i o zagrożeniu, jakie niesie człowiek 

dla środowiska. Powodowane to było industrializacją i dominacją rozwoju gospodarczego 

nad innymi sferami ludzkiego życia oraz wywodzącym się od Jeana Jaquesa Rousseau, 
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Oswalda Spenglera, Nikołaja Bierdiajewa, Emmanuela Mouniera przekonaniem  

o destrukcyjnym wpływie rozwoju naukowo-technicznego na życie wewnętrzne 

człowieka
386

.  

 Z biegiem lat zaczęto akcentować zagrożenie, jakie niesie ze sobą 

uprzemysłowienie dla świata przyrody — naturalnego środowiska człowieka. Gawor pisał: 

"Tym samym industrializacja przestała pełnić funkcję utopijnego remedium  

w rozwiązywaniu problemów ludzkości w rodzaju likwidacji głodu, powszechnego 

dobrobytu i szczęśliwości, jak głosili to przykładowo, jeszcze Comte, Spencer, czy 

marksizm, a poczęła jawić się raczej, jako realna i złowieszcza groźba dla żyjącego  

w ekosystemie człowieka"
387

.   

 Można więc zapytać jakie idee stoją za zróżnicowanym rozwojem, jaka jest jego 

filozofia? Andrzej Papuziński omawiając ten problem zwrócił uwagę na zadania przed 

jakimi stoją filozofowie. Chodziło mu przede wszystkim o odsłonięcie założeń 

badawczych i reguł interpretacji uzyskanych wyników przez poszczególne dyscypliny  

i integracja wyników tych badań oraz o stworzenie przestrzeni do badań 

wielodyscyplinarnych, co wiąże się z podniesieniem świadomości tematycznej  

i metodologicznej osób zajmujących się tą tematyką
388

. Papuziński opierając się na 

badaniach Barbary Piontek zwrócił uwagę na różnice w definiowaniu ideii 

zrównoważonego rozwoju. Dotyczą one odmiennych perspektyw teoretycznych, czyli 

wybranych aspektów, promowaniu ich, zazwyczaj przyrodniczego, ekonomicznego, 

społecznego, a z drugiej strony pomijaniu wymiaru instytucjonalnego, przestrzennego, 

moralnego, duchowego, zakładania odmiennych czynników integracji elementów 

zrównoważonego rozwoju
389

.   

 Multidyscyplinarność w ujmowaniu problematyki zrównoważonego rozwoju, nie 

pozwala na jednolite opracowanie problemu. Różnice zakresu tematycznego, metodologii 

i reguł interpretacyjnych mogą być analizowane w ramach filozofii. To może stanowić 

próbę wypracowania całościowego ujęcia problemu. Jak się jednak okazuje, i podejścia 

filozoficzne mogą się między sobą różnić. O tych różnicach pisał Papuziński powołując się 

na Zbigniewa Hulla: "Na filozoficzne podstawy zrównoważonego rozwoju składają się 

rozmaite przekonania ontologiczne, antropologiczne, aksjologiczne i historiozoficzne 
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naukowców. To one w odmienny sposób konkretyzują kwestie istotne dla interpretacji 

zrównoważonego rozwoju, jak na przykład podejście do relacji człowieka i przyrody, 

rozumienie miejsca człowieka we wszechświecie, sposób pojmowania człowieka  

i ludzkich społeczności, różnica między rozwojem a wzrostem, w końcu wymóg trwałości 

rozwoju. Razem tworzą one filozofię, na usługach prowadzonych przez naukowców badań 

i rozwijanych przez nich koncepcji"
390

 Według Hulla należy od siebie odróżnić trzy 

filozofie: równoważenia wzrostu, równoważenia społecznego, ekorozwojową
391

. 

Papuziński zaproponował podział filozofii zrównoważonego rozwoju na konserwatorską, 

pragmatyczną i systemową, co ma wskazywać na występowanie związków pomiędzy jej 

koncepcjami a polityką
392

. W poniższej tabeli znajdują się różnice między nimi
393

:  

                          Tabela nr 1, Podział filozofii zrównowazonego rozwoju według Andrzeja Papuzińskiego 

założenia filozofia konserwatorska filozofia pragmatyczna filozofia systemowa 

ontologiczne człowiekowi przysługuje 

miejsce uprzywilejowane  

w świecie, które upoważnia do 

zamiany całej przyrody w jego 

środowisko, 

podporządkowane 

zaspokajaniu jego potrzeb 

oraz wykreowanych przez 

reklamę sztucznych pragnień 

 

człowiek zajmuje 

wyjątkowe miejsce we 

wszechświecie,  

a jego pozycja uprawnia 

do traktowanie przyrody 

jako jego naturalnego 

środowiska To ujmowanie 

przyrody ze względu na 

człowieka, np. na jego 

egzystencję, dobro, interes, 

potrzebę, pragnienie 

człowiek nie posiada żadnej 

uprzywilejowanej czy 

wyróżnionej pozycji we 

wszechświecie, przez to 

więc brakuje podstaw do 

uznania jego roszczeń  

w kwestii panowania nad 

światem przyrody i jej 

bogactwami. Przyroda nie 

jest ludzkim środowiskiem 

za to człowiek i stworzona 

przez niego cywilizacja,   
są częścią przyrody 

antropologiczne człowiek jest rozumnym 

egoistą, ludzkim atomem 

sumującym się arytmetycznie 

w zbiorowość 

autonomicznych indywiduów 

 

człowiek jest istotą 

społeczną, mogącą siebie 

spełnić wyłącznie w 

grupie, za sprawą relacji 

nawiązywanych z innymi 

ludźmi 

człowiek jest istotą 

społeczną i przyrodniczą, 

mogącą siebie spełnić 

wyłącznie we wspólnocie 

życia, za sprawą relacji 

nawiązywanych z ludźmi  

i innymi istotami żywymi 

aksjologiczne dobra materialne są 

najważniejszymi wartościami, 

czyli tym, co cenne  

i pożądane, będące 

przedmiotem troski, celem 

działania i kryterium  

postępowania człowieka 

najważniejszą wartością 

jest solidarność z innymi 

ludźmi, jak np. rodzina, 

przyjaciele, 

współpracownicy, sąsiedzi 

itd., z obecnymi oraz 

przyszłymi pokoleniami 

najważniejszą wartością jest 

życie w każdej postaci, a co 

za tym idzie, rewerencja dla 

wszelkiego życia,  

solidarność świata 

ludzkiego i świata przyrody 

historiozoficzne postęp ludzkości jest 

identyczny ze wzrostem 

„bogactwa narodów” 

 

ludzkość jest przeznaczona 

do rozwoju i postępu  

w trakcie historycznego 

procesu samodoskonalenia 

się człowieka 

każda istota jest zbudowana 

z pyłu kosmicznego 

pozostałego po wielkim 

wybuchu i wraz  z całą 

przyrodą jest rezultatem 

procesu ewolucji 
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Filozofie te zostały oparte na trzech czynnikach, to jest wzroście gospodarczym, jakości 

życia oraz stanie ekosystemu, i odnoszą się do trzech filarów gospodarki, społeczeństwa 

oraz przyrody394. Celem zwrównowazonego rozwoju jego jest osiągnięcie równowagi 

pomiędzy wzrostem gospodarczym a stanem środowiska naturalnego, w celu 

zagwarantowania społeczeństwom, wysokiej jakości życia395. Chodzi wzięcie pod uwagę 

ograniczeń środowiskowych, szczególnie w produkcji i konsumpcji, po to, aby móc żyć  

w zdrowym i czystym środowisku oraz zapewnić kolejnym pokoleniom korzystanie  

z bogactw naturalnych. Trzy wymienione typy filozofii, chociaż ukazują ten cel, posiadają 

odmienny charakter, co do natury człowieka, jego tożsamości, wartości, które realizuje 

oraz jego miejsca we wspólnocie społecznej i przyrodniczej.  

 Dla filozofii zrównoważonego rozwoju ważne są takie zagadnienia jak: jakość 

życia, sprawiedliwość, racjonalność, postęp, utopia. Jakość życia to inaczej problem 

szczęścia człowieka, który to temat był analizowany od czasów starożytnych. W zależności 

od wizji człowieka opinie na temat jakości życia, czy życia szczęśliwego różnią się między 

sobą. To też przekłada się na procesy ekonomiczne i gospodarcze. W przypadku 

sprawiedliwości chodzi o wyciągnięcie wniosków z faktu istnienia różnic w dostępie do 

dóbr mieszkańców globu oraz o pozostawienie przyszłym pokoleniom możliwości ich 

wykorzystania. Postęp jest ideą, która przyjmuje, że jest możliwa poprawa bilansu 

szczęścia jednostkowego i społecznego. Można zrównoważony rozwój potraktować „jako 

współczesną wersję oświeceniowej myśli społecznej”396. Dla wielu, zrównoważony rozwój 

stanowi utopię, jednak jak zauważył Papuziński,w przeciwieństwie do utopii znanych  

z przeszłości nie zawiera wiary w natychmiastową i rewolucyjną przemianę świata, lecz 

stanowi motyw służący wypracowaniu regulacji politycznych, prawnych i ekonomicznych 

w relacjach między gospodarką, przyrodą i społeczeństwem. Nie jest więc aprioryczną 

konstrukcją filozoficzną zakorzenioną w arbitralnie ustalonym systemie aksjologicznym, 

lecz jest koncepcją wykorzystującą badania naukowe, do których odnoszą się jej 

propozycje, nie jest również koncepcją polityczną czy ideologiczną ograniczoną do 

jednego aspektu rzeczywistości, lecz jest projektem odnoszącym stan jednostek  

i społeczności, do elementarnych podstaw ludzkiej egzystencji, granicznych397. 

  

                                                 
394

 Tamże, s. 27. 
395

 Tamże, s. 28. 
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 L Gawor, Sustainable development jako współczesna wersja oświeceniowej filozofii społecznej,  

w: A. Pawłowski [red.], Filozoficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, 

Lublin 2004, Seria Monografie KIŚ PAN, nr 26, s. 91. 
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2. Cywilizacja zachodnia i jej sytuacja w świecie współczesnym  

 

2.1. Określenie cywilizacji zachodniej 

 

 Pierwsze skojarzenia z pojęciem Zachodu prowadzą w stronę kierunku 

geograficznego, ale jak się okazuje posiada on wiele innych odcieni znaczeniowych, do 

których można zaliczyć historyczny, polityczny, ekonomiczny, cywilizacyjny, kulturowy,  

a nawet ideologiczny398. Aspekt geograficzny wymaga uściślenia i punktu odniesienia. 

Zachód był przede wszystkim kojarzony z Europą zachodnią. W językach Fenicjan  

i Asyryjczyków Europę określano odpowiednio; wieczornym lądem oraz zachodem (ereb, 

irib). Dla tych ludów na zachód położona była Grecja, którą pierwotnie utożsamiono  

z Europą399. Terminem Europa zaczęto ogarniać kolejne tereny, aby w I wieku przed 

narodzeniem Chrystusa objąć Grecję, Hiszpanię, Brytanię, Germanię, Irlandię, Italię, 

Sycylie, Płw. Bałkański, Macedonię Epir i wyspy na Morzu Egejskim (podział Strabona). 

 Istotnym wydarzeniem w dziejach był podział Imperium Rzymskiego w 395 r. Od 

tego momentu rządziło dwóch cesarzy, jeden w części zachodniej (do 476 r.) a drugi we 

wschodniej (do 1453 r.). Podział ten wzmocniony został zróżnicowaniem językowym na  

łacinę i grekę oraz podziałem w ramach chrześcijaństwa, na kościół rzymski i bizantyjski 

(1054). Utożsamiono Zachód z chrześcijaństwem rzymskim i łaciną jako językiem 

uniwersalnym, Wschód zaś z kościołem bizantyjskim i językiem greckim.  Kształtowaną 

cywilizację w świecie kościoła zachodniego można określić, jako łacińską, zaś formowaną  

w sferze oddziaływania kościoła wschodniego, cywilizacją bizantyjską. Jednak ta ostatnia 

miała korzenie o wiele odleglejsze od podziału cesarstwa czy pojawienia się 

chrześcijaństwa. Koneczny, za błędny uznał pogląd, że bizantynizm narodził się po upadku 

cywilizacji rzymskiej oraz, że był odmianą metody ustrojowej powstałą na bazie 

klasycznej, na równi z cywilizacją łacińską. W ramach bizantynizmu Koneczny wyróżnił 

wpływy staroegipskie, staroperskie, syryjskie, hellenistyczne, rzymskie i łacińskie
400

. 

             Cywilizacja bizantyjska wpływała na tereny cesarstwa zachodniego, także po 

śmierci cesarza Konstantyna Wielkiego, oddziałując poprzez chrześcijaństwo, naukę, 

sztukę, urządzenia państwowe, formy władzy na zachodzie i południu Europy w wiekach 

                                                 
398 P. Jaroszyński, Co to jest Zachód, w: P. Jaroszyński i inni, [red.] Przyszłość cywilizacji Zachodu, Lublin 

2003, s. 7. 
399 Tamże. 
400

 F. Koneczny, Cywilizacja bizantyjska, Komorów, b.d.w., s. 18. 
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IV-VI a potem w X w. (obejmując Illiricum, Dalmację, Trację, Dację, południową Italię 

oraz Niemcy). Wolną od wpływów bizantyjskich była Skandynawia, tereny ekspansji 

normandzkiej oraz Polski
401

. Najmocniej cywilizacja bizantyjska oddziałała na Niemcy  

w II połowie X w. za sprawą małżeństwa Ottona II z Teofano, pochodzącą z bizantyjskiej 

rodziny cesarskiej. Wywarła ona ogromny wpływ na wypracowanie idei politycznych. 

oraz związanych z państwem i sposobem sprawowania rządów. W Niemczech te idee 

znalazły podatny grunt, przez co doszło do dualizmu cywilizacyjnego, do podziału na 

zwolenników państwa kształtowanego według cywilizacji łacińskiej oraz bizantyjskiej
402

. 

Wpływy tej ostatniej doprowadziły do tego, że to cesarze niemieccy byli przekonani, że 

mają prawo mianować lub strącać z urzędu papieży, podporządkowywać na swoim terenie 

biskupów i kapłanów uzależniając ich od siebie. Przy takiej zależności ograniczyli 

możliwości głoszenia zasad moralnych w życiu publicznym, upominania władzy oraz 

piętnowania nadużyć w państwie oraz w życiu prywatnym władców
403

. "Europie groziło 

niebezpieczeństwo, iż utraci powagę siły duchowej, niezawisłej od materialnej, od władzy 

państwowej. Tak jest! groziła utrata skarbu nad skarbami, będącego duszą naszej 

cywilizacji, uznawania wyższości ducha nad siłą fizyczną. Czyż cały rozwój cywilizacji 

klasyczno-chrześcijańskiej, wszystkie nasze swobody obywatelskie i dojrzałość 

społeczeństw zachodnich do spraw publicznych, nie wyrobiły się stopniowo dzięki temu, 

iż władza kościelna uzyskała niezależność od świeckiej? iż pierwiastek duchowy miał  

u nas moc sam z siebie, nie z łaski siły fizycznej czyjkolwiek?  O tę niezależność,  

o uznanie prawa kanonicznego toczyła się walka u wszystkich narodów grupy 

zachodnioeuropejskiej. Duchowieństwo pierwsze wywalczyło sobie immunit, pociągając 

następnie za sobą świeckich, aż wreszcie "stany" połączyły się do walki  

o prawo wobec dynastii. Ten tok naszego rozwoju został w Niemczech częściowo 

przerwany przez kulturę bizantyjska. Gdyby ten kierunek zwyciężył był w Europie, groziła 

cywilizacji łacińskiej zagłada, a chrześcijaństwo zeszłoby na zbiór liturgii odprawianej dla 

wodzenia ludu na pasku w interesie bizantyjskiego absolutyzmu, uznanego za prawidłową 

państwowość" - pisał Koneczny
404

.    

          Zatrzymanie ekspansji cywilizacji bizantyjskiej dokonało się dzięki reformom 

opactwa w Cluny. Jako zasadę regulującą współistnienie dwóch władz duchowej  

i świeckiej, myśliciele chrześcijańscy uznali, że to władzy papieskiej należy poddać 

                                                 
401

 F. Koneczny, Bizantynizm niemiecki, "Przegląd Powszechny" XLIV r., t. 176, 1917, s. 30-31. 
402

 Tamże, s. 33-34. 
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404
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władzę świecką. Znamiennym jest powrót bizantynizmu w czasach Reformacji, kiedy 

władcy uzyskali przywilej wyboru wyznania i prawo narzucenia go poddanym według 

zasady czyja władza, tego religia (cuius regio, eius religio). Niezwykle wyrazistą formą 

Struktury państwowe dominowały nad organizacją społeczną
405

. Na terenach Europy 

pomieszały się cywilizacje, łacińska z bizantyjską, żydowską oraz turańska
406

.   

 Cywilizacja żydowska została zaliczona przez Konecznego do cywilizacji 

sakralnych (obok brahmińskiej), gdyż jej ustrój powstał na podstawie przepisów 

religijnych
407

, które mają także siłę oddziaływania na niewierzących Żydów. Można to 

wytłumaczyć uwarunkowaniami kulturowymi, ale i faktem, że dla wielu uczonych 

żydowskich, ich religia to "objawione prawo" a jako taka może odnaleźć miejsce w życiu 

niewierzących. Wpływ tej cywilizacji na narody cywilizacji łacińskiej można ująć za 

Konecznym, w trzech następujących aspektach: formalizmu, aprioryzmu oraz podwójnej 

etyki. W pierwszym przypadku chodzi o zagubienie ducha religijnego i bezduszne 

stosowanie praw, co na gruncie świeckim doprowadziło do oddzielenia etyki od prawa. 

Drugim jest aprioryczność, czyli dążenia do dopasowania życia do powziętych z góry 

teorii, bez liczenia się z rzeczywistością. Trzecim jest stosowanie podwójnej etyki, innej 

dla swoich a innej wobec obcych. Są to elementy cywilizacyjne sprzeczne z łacińską 

metodą ustrojową, gdzie prawo wyrasta z etyki, człowiek dostosowuje się do 

rzeczywistości a jedna etyka obowiazuje wobec wszystkich.  

 Cywilizacja turańska według Konecznego charakteryzuje się tym, że obcy jest jej 

spór o supremację sił duchowych czy materialnych, a wątpliwości etyczne, o ile mają 

miejsce, nie mają większego znaczenia. Dominuje w niej przymus fizyczny a etyka jest 

rodowa, czy też obozowa. Władca czy władza decydują o życiu i mieniu poddanych, gdyż 

ci pozostają względem zwierzchności w całkowitej zależności. Cywilizacja ta najbardziej 

rozwinęła się w kulturze ojgurskiej (Mongołów dżingischańskich), przejęli ją Tatarzy 

kipczaccy oraz znalazła swoje miejsce na terenach Anatolii, gdzie rodziło się Imperium 

Osmańskie, na obszarze Rusi, gdzie jej klasyczną formą stała się kozaczyzna. W Rosji 

zmieszała się z innymi cywilizacjami, zwłaszcza z bizantyjską. Na Polskę wpływała  

z trzech stron; z Państwa Osmańskiego i od Tatarów, z kozaczyzny oraz z państwowości 

rosyjskiej.  
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W Polsce jej przejawy Koneczny dostrzegł w rządach saskich, polityce Repnina oraz 

rządach Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników.   

 Należy jeszcze raz zaznaczyć, że w Europie pomieszały się cywilizacje, trudno 

więc mówić o cywilizacji zachodniej, chyba, że uzna się ją jako synonim cywilizacji 

łacińskiej, która uległa ekspansji w wielu wymiarach innych cywilizacji. Należy także 

wziąć pod uwagę fakt, że wpływy europejskie na inne kontynenty, nie były jedynie 

wynikiem rozprzestrzeniania się cywilizacji łacińskiej, ale również elementów innych 

cywilizacji. Ekspansja narodów w świecie i liczne migracje stały się sposobem 

przeniesienia „europejskości” na inne kontynenty. Ta europejskość, to języki narodowe, 

kultury, religia chrześcijańska w różnych denominacjach, personalizm, nauka, troska  

o zdrowie, technologia, sposób zarządzania i gospodarowania, ale i kolonializm, totalitarne 

systemy jak faszyzm, nazizm czy komunizm. a obecnie neomarksizm. To także relatywizm 

poznawczy i moralny, sceptycyzm, nihilizm, O ile do czasów kolonizacji można mówić  

o synonimiczności Zachodu i Europy, to później już nie dało się jej utrzymać. Pojęcie 

Zachodu nabrało charakteru transkontynentalnego.  

 Florian Znaniecki w swojej koncepcji cywilizacji zachodniej, zaprezentował ją jako 

wynik zwycięstwa ideałów nad sferą instynktów. Jak zaznaczył czynności skierowane na 

zaspokojenie instynktów, chociaż służą zachowaniu jednostek i gatunku są jednak 

nieproduktywne. Świat kultury, to jest technika, instytucje ekonomiczne, ustój społeczny  

i polityczny, religia, moralność, sztuka, wiedza, ma źródło w tym, że człowiek zmienia 

kierunek od zaspokojenia potrzeb instynktownych, w stronę tworzenia nowych wartości. 

Wytwarzanie wartości nie tylko zmienia warunki życia, ale i świadomość człowieka, 

bowiem przedmiotem pragnień staje się sama twórczość, która budzi nowe pragnienia  

i zdolności. Instynkty pod wpływem tych pragnień przekształcają się w siłę, która tworzy 

wiele świadomych i różnorodnych dążności, stając się siła twórczą.  Dla Znanieckiego, 

tym co porusza całą sferę twórczą są ideały, które zdefiniował jako wyobrażenia nowych 

formy życia, organizujących czynności, które mogą je zrealizować
408

. W przypadku 

cywilizacji zachodniej istnieją ideały, które są właściwe tylko dla niej. Do nich Znaniecki 

zaliczył panowanie nad przyrodą, wyrażone w twórczości wynalazczej, która radykalnie 

zmieniła warunki życia. Ideał ten powstał ze wspólnej realizacji dwóch innych postulatów, 

to jest doskonalenia produkcji oraz sprawowania władzy nad światem materialnym
409

. 
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Drugim ideałem jest bogactwo indywidualne oraz społeczne. O ile struktura bogactwa 

obecnie się zmieniła, na bardziej zindywidualizowaną, to pozostało w świadomości 

członków cywilizacji zachodniej, przeświadczenie o tym, że niegdyś istniał obowiązek 

troski o rodowe bogactwo, ale i odpowiedzialność za innych członków rodu, co znajduje 

teraz odzwierciedlenie w trosce o bogactwo narodowe oraz w działalności filantropijnej. 

Zupełnie odmiennie oceniał autor Upadku cywilizacji zachodniej, działalność 

korporacyjną, która charakteryzowała się według niego stosowaniem bezwzględnych 

środków w zdobywaniu i utrzymaniu bogactw oraz pozycji na rynku
410

. Trzecim ideałem 

jest ideał narodowy, Narodowość rozumiał Znaniecki jako grupę etniczną, określoną przez 

wspólnotę języka, obyczajów, tradycji, literatury, w pewnych przypadkach przez religię, 

sztukę i filozofię, która za pomocą państwa lub bez niego, wyrabia solidarność społeczną  

z jednostek, rodzin, gmin, z których tworzy ciało społeczne, ze wspólnymi dążeniami, 

które planowo chcą realizować dążenia do osiągnięcia potęgi, bogactwa oraz kultury 

umysłowej. Naród wymaga jedności oraz lojalności swoich członków. Podobnie jak Feliks 

Koneczny, rolę państwa uznawał Florian Znaniecki za służebną względem narodu
411

. 

Kolejnym ideałem cywilizacyjnym Zachodu było przezwyciężanie ludzkiego cierpienia 

oraz wytworzenie postawy solidarności z potrzebującymi pomocy. Wielkim zwycięstwem 

cywilizacyjnym i moralnym był nakaz opanowania instynktów i podporządkowanie ich 

takim postawom jak miłosierdzie i współczucie.  Znaniecki dostrzegł jednak doraźność  

w walce z cierpieniem i był przekonany o potrzebie stworzenia takich warunków 

społecznych, które by umożliwiły stopniowe ograniczanie ludzkiego cierpienia
412

. Piątym 

ideałem cywilizacyjnym jest religia. Ideał ten chociaż naruszony obecnie przez konflikt  

z teoriami tłumaczącymi powstanie świata, jest dla Znanieckiego ważny, albowiem  

potwierdza wartość i solidarność moralną ludzi jako istot duchowych oraz ich dążenie do 

osiągnięcia Absolutu. Ideał religijny wymaga od człowieka dużo większego 

zaangażowania aniżeli inne ideały i jest pożyteczny społecznie, gdyż pomaga wychować 

dzieci i młodzież, uczyć mądrości społeczeństwa, ucywilizować ludy, odnawiać osoby, 

które uzależniły się od czynienia zła i od nałogów, ale i wprowadzać ideały duchowe,  

w sferę pragnień ludzkich
413

. W sferze estetyki nie można wyodrębnić jakichś 

zasadniczych ideałów ze względu na ich zmienność oraz dużą ilość. Sztuka wymaga od 

twórców zdolności twórczych, nabycia kultury estetycznej i ideowości, zaś od jej 
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krytyków oraz popularyzatorów, co najmniej  tych dwóch ostatnich właściwości. Sztuka  

w naszej cywilizacji musi być wysoka, ale i potrzebne są sposoby oraz środki, aby ją móc 

zaprezentować szerokim rzeszom społecznym
414

. Kolejny ideał dotyczył nauki. Znaniecki 

rozumiał go, jako nieustanne dążenie do poznania prawdy o rzeczywistości. Dla niego 

nauka nie była wytworem poznania, ale samą myślą twórczą. Nie była budowaniem 

całościowego systemu wiedzy o świecie, ale procesem nieustannego odkrywania świata
415

. 

 Znaniecki potrafił dostrzec wartość cywilizacji zachodniej, to, że była zdolna ona 

we wszystkich dziedzinach osiągnąć wysoki poziom rozwoju oraz, że jest w dalszym ciągu 

gotowa do tego. Jednocześnie zdawał sobie sprawę z tego, że walka ideałów kulturowych  

z dążeniami instynktowymi musi trwać ciągle, albowiem od zwycięstwa nad nimi oraz od 

ich ujarzmienia i wprzęgnięcia w działalność twórczą zależy stan cywilizacji
416

.   

 Dla Samuela P. Huntingtona, Zachód, to cywilizacja, której początek jest datowany 

na rok 700 lub 800, po narodzeniu Chrystusa. Zakres terytorialny jej można oznaczyć na 

Europę, Amerykę Północną, Amerykę Łacińską. Australię z Nową Zelandią
417

. Termin 

Zachód według amerykańskiego politologa używa się dziś powszechnie na określenie tego, 

co nazywano niegdyś zachodnim chrześcijaństwem. Od nazwy Zachód (West) 

wywiedziono koncepcję westernizacji
418

 jako przyjmowanie zasad, norm i wzorców 

krajów zachodnich.  

 W książce pod tytułem, Co to jest Zachód? francuski filozof Philippe Nemo 

wymienił pięć następujących czynników morfogenetycznych, dzięki którym można mówić 

o cywilizacji Zachodu, są to: a) wynalazki społeczne Greków: środowisko miasta-państwa 

i życie w nim w wolności i pod rządami prawa, nauka dla niej samej i sztuka wychowania 

w ideale piękna i dobra, b) rzymskie wynalazki prawodawstwa, własności prywatnej, 

koncepcji osoby, humanizmu, c) chrześcijańska rewolucja etyczna i eschatologiczna, 

miłosierdzie wykraczające poza sprawiedliwość, poddanie linearnego czasu historii 

porządkowi eschatologicznemu, d) rewolucja papieska wieków X-XIII polegająca na 

dokonaniu syntezy pomiędzy nauką grecką, prawem rzymskim oraz biblijną eschatologią 

(synteza Aten, Rzymu, Jerozolimy),w tym przyjęcie reform z Cluny, e) rozwój demokracji 

liberalnej
419

.   
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 Jako kryterium przynależności do cywilizacji zachodniej, Nemo uznał warunek 

odwołania się do tradycji tych pięciu elementów. W przypadku zaś krajów, w których 

niektóre z nich zostały przyjęte, inne zaś nie, można mówić o nich, jako o bliskich 

Zachodowi, zaś te, które żadnego nie przejęły, są mu obce. Należy jednak uściślić,  

iż chodzi o fakt przejęcia idei i instytucji stojących za tymi zjawiskami, które rodziły się  

w ciągu wieków i stanowią tradycję kulturową
420

.   

 Do pierwszego zjawiska to jest miasta-państwa Nemo zaliczył takie elementy 

jak
421

: a) powstanie ustroju monarchicznego oraz republikańskiego, b) zorganizowanie 

przestrzeni publicznej, czyli zgromadzenia obywateli na agorze oraz użycie pisma  

w dyskusji publicznej, które stało się nośnikiem myśli, a które można było poddać ocenie. 

Pismo posłużyło również, jako prezentacja prawa oraz jego utrwalenie, c) wzrost 

znaczenia siły słowa i rozumu, idee poddane zostały ocenie, dlatego mogły zyskać 

akceptację, kiedy wykazano ich obiektywność i uniwersalność oraz kiedy zostały 

odpowiednio zaprezentowane i uzasadnione. Rozwinęły się: wymiana intelektualna, 

krasomówstwa, logika, dialektyka oraz retoryka, d) równość wobec prawa, co wypływało  

z możności udzielania się w życiu publicznym, e) metamorfoza religii polegająca na 

przejściu od funkcji społecznego rytualnego oczyszczenia - katharsis, w tym także  

z funkcją składania ofiar, do akcentowania indywidualnej relacji do bóstwa oraz przejście 

od mitu do myślenia filozoficznego, f) rozróżnienie physis/nomos, co oznaczało 

oddzielenie porządku naturalnego i społecznego. Zauważono, że prawo jako dzieło 

ludzkie, może podlegać zmianie, dlatego też porządek społeczny można poddawać ocenie  

i go zmieniać. Grecy zaprowadzili rządy prawa i wolność osobistą. Obywatel został 

zobowiązany do podporządkowania się normom, które są jawne, poznane i zrozumiane, 

Grecy przyznali również podstawowe prawa obcokrajowcom, w tym do stałego pobytu.  

g) nauka, którą należy rozumieć jako połączenie wiedzy o danym wycinku rzeczywistości 

z opracowaniem teorii i odkryciem praw, f) szkoła a szerzej oświata, która narodziła się 

dzięki działalności naukowej i jej wynikowi, czyli wiedzy, którą ma zostać przekazanasię 

do przekazania. Pojawiła sie idea paidei jako całościowego wykształcenia i wychowania 

człowieka - wprowadzenia go w świat kultury, według ideału życia pięknego i dobrego 

(kalokaghatia). 
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 Drugim zjawiskiem jest dorobek Rzymian szczególnie w sferze prawodawstwa
422

. 

Prawnicy rzymski opracowali bardzo dokładnie prawo cywilne, które podzielone zostało 

przez Gajusa na prawo osobowe, prawo rzeczowe oraz prawo obligacyjne. Ich dorobkiem 

było zdefiniowanie własności prywatnej, które służyło określeniu, co się komu słusznie 

należy. Miało to cywilizacyjny wymiar, albowiem posiadanie własności prywatnej przez 

jednostki podkreślało indywidualność i odrębność między właścicielami oraz sposobami 

życia, jakie wybierali. Nemo napisał: "Indywidualne losy przestają sie tym samym 

rozpływać w oceanie losu zbiorowego, co oddala nas nie tylko od idealnie zespolonej 

archaicznej grupy plemiennej, lecz i od ściśle solidarnego bytu, który obowiązywał jeszcze 

w obrębie małego greckiego miasta. I oto przyziemne z pozoru prawo rzymskie zyskuje 

nagle nieoczekiwany wymiar moralny. Wolno twierdzić, że wynajdując prawo prywatne 

Rzymianie wynaleźli zarazem jednostkę ludzką, wolną, wyposażoną w życie duchowe  

i niepowtarzalny los, niedający się sprowadzić do żadnego innego losu - wynaleźli ego"
423

. 

Takie rozumienie jednostki oraz możliwość uczestniczenia w wolnym życiu społecznym 

znalazło odzwierciedlenie w literaturze i sztuce (szczególnie rzeźbie) rzymskiej.  

W porównaniu do literatury greckiej, nastąpiło przełożenie akcentów z życia społecznego 

na życie jednostki, i jej możliwości, a w rzeźbie miało miejsce przejście od greckiego 

prezentowania postaci archetypicznych, do rzymskiego zindywidualizowania, 

charakteryzującego się rozpoznawalnością postaci, oraz troską o zachowanie detali. To 

również miało znaczenie cywilizacyjne, jak bowiem zauważył Nemo, było przejściem od 

archaicznego stopienia się ze zbiorowością, do współistnienia pozbawionego cech 

kolektywistycznych, holistycznych, czy plemiennych, które pozwoliło jednostce zachować 

wolność i umożliwiło rozwój
424

.   

 Oprócz tego refleksja nad prawem przywiodła Rzymian - za sprawą stoików - do 

koncepcji prawa naturalnego, które charakteryzuje się niezmiennością i obowiązuje  

"w każdym miejscu, po wsze czasy"
425

. To prawo jak zaznaczył Cicero jest: "władczym 

głosem obowiązku i stanowczym ostrzeżeniem przed zbrodnią. Nie na darmo wydaje 

polecenia i stawia zakazy szlachetnym, ale podli nic sobie z tego nie robią. Wspomniane 

prawa nie godzi się zmieniać, zastąpić jego postanowień innymi lub całkiem znieść, senat 

ani ogół obywateli nie zwolnią nas z jego przestrzegania"
426

.    
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 Trzecim zjawiskiem charakterystycznym dla cywilizacji zachodniej było 

pojawienie się biblijnej etyki oraz eschatologii
427

. Jak zauważył Nemo moralność biblijna 

ukształtowała nową wrażliwość na ludzkie cierpienie oraz obudziła bunt przeciw 

traktowaniu normalności zła. Eschatologia wypływająca z okazywania miłosierdzia 

wyrywa człowieka z determinizmu wiecznych powrotów i nakazuje iść ku nowemu światu, 

ku nowej Jerozolimie. Człowiek biblijny jest historyczny, idzie ku Bożym obietnicom 

realizując misję uświecenia siebie i innych poprzez konkretne dobre uczynki wypełniane  

z pomocą Boga.   

 Czwartym zjawiskiem jest rewolucja papieska wieków XI-XIII
428

. Wobec 

rozprężenia moralnego oraz instytucjonalnego w Kościele papież Grzegorz VII wydał  

w 1075 r. dokument Dictatus papae, w którym wzmocnił duchową władzę papieża  

w świecie chrześcijańskim.  

           Piątym zjawiskiem jakmi wyróżnia się cywilizacja Zachodu, jest demokracja 

liberalna
429

. Obejmuje ona idee i instytucje, które ukształtowały oblicza nowoczesnego 

świata. Nemo zaliczył do nich: a) demokrację przedstawicielską, której istota polega na 

oddaniu władzy w ręce wybieralnych przedstawicieli, b) powszechne, równe, 

bezpośrednie, tajne wybory, c) trójpodział władzy, d) niezawisłość władzy sądowniczej,  

e) apolityczność administracji, f) mechanizmy obrony praw człowieka, g) tolerancja 

religijna, h) swoboda badań naukowych i swobody akademickie, i) wolność mediów,  

j) wolność gospodarcza, k) wolność pracy, i) ochrona własności prywatnej (materialnej  

i niematerialnej), j) poszanowanie umów. To te czynniki miały decydować  

o nowoczesności oraz prymacie geopolitycznym Zachodu w skali świata.  

 W podobnym duchu Wojciech Roszkowski uznał następujące czynniki za 

fundamenty cywilizacyjne Zachodu: a) grecka filozofia krytyczna, b) greckie pojęcie 

demokracji i obywatelstwa, c) rzymskie prawo, w tym prawo własności indywidualnej  

i zasady sprawnej organizacji, d) chrześcijaństwo z centralnym pojęciem Boga Stwórcy, 

który jest miłością, e) pluralizm kultur i państw narodowych, f) nowoczesne państwo 

prawa oraz g) społeczeństwo otwarte
430

. Autor zaznaczył, że w Europie (a potem w całej 

cywilizacji zachodniej) były obecne elementy rozdarcia i kontestacji systemowej jak: 

reformacja, refeudalizacja Europy Wschodniej, liberalizm, socjalizm, nihilizm oraz w XX 
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wieku totalitaryzmy.
431

. Ważne jest również jego spostrzeżenie, że na Europę, gdzie 

zrodziła się cywilizacja należy patrzeć z perspektywy raczej kulturowej aniżeli 

przestrzennej. Wynika to z nakładania się wielu warstw historii, które charakteryzowały 

kontakty z innymi kulturami i cywilizacjami, ponadto źrodła kulturowe w części znajdują 

się poza jej geograficznym terenem, a w okresie trzech ostatnich stuleci Europa odgrywała 

rolę nośnika kultury materialnej oraz duchowej w kontaktach z innymi kulturami, często 

dominując nad nimi
432

.  

  

2.2. Kryzys cywilizacji zachodniej 

 

  Jacek Bartyzel pisząc o kryzysie cywilizacji zachodniej zwrócił uwagę na to, że 

został on dostrzeżony wcześniej przez poprzednie pokolenia, a w połowie XX zaczęto 

mówić o stanie agonalnym Zachodu. Przytoczył słowa Emila Cioriana, mówiące o tym, że: 

"Europa to uperfumowany trup, zgnilizna, która ładnie pachnie"
433

. Autor widział 

przyczyny kryzysu w tym, że kwestionowane i osłabiane są fundamenty cywilizacji,  to 

jest grecki ideał życia teoretycznego, rzymski porządek prawny przepojony Ewangelią  

i żywotność społeczeństw
434

. Przytoczył również wnioski takich myślicieli jak Eric 

Voegelin, Richard Malcolm Weaver czy Nicolás Gómez Dávila, którzy źródła kryzysu 

sytuują na koniec wieków średnich. Dużą rolę odegrały poglądy Marsyliusza z Padwy, 

który jako pierwszy myśliciel zachodni zrezygnował z myślenia teologicznego na rzecz 

antropologicznego w polityce. O skutkach tego pisze Bartyzel tak: "Odtąd zaczyna się 

tworzenie alternatywy, czysto świeckiego porządku, który oczywiście musi znaleźć jakąś 

swoją postawę, która będzie zastępowała powszechnie przyjmowaną koncepcję 

pochodzenia społeczeństwa, państwa, prawa – od Boga. [...]W związku z tym, ten nowy 

sekularyzacyjny prąd musiał starać się znaleźć i przedstawić alternatywną koncepcję. I oto 

znajduje ją w tezie kontraktualistycznej. Jej zalążki widać już u wspomnianego 

Marsyliusza z Padwy, który władzę wywodzi z kontraktu, z umowy, z paktu pomiędzy 

ludem a władcą. Potem ta teza zostanie bardziej jeszcze zradykalizowana przez 

kontraktualistów nowożytnych, dla których będzie to nie tyle pakt między ludem a władcą,  
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co pomiędzy suwerennymi jednostkami żyjącymi w stanie przedspołecznym. To lud 

zajmuje miejsce Boga, to lud, nie Bóg, jest źródłem władzy i porządku. To właśnie 

rezygnacja z transcendentnego odniesienia polityki, która to rezygnacja miała etapy 

krwawe, jak rewolucja antyfrancuska, czy też oba dwudziestowieczne – komunistyczne  

i narodowo – socjalistyczne – szaleństwa doprowadziły do tego, co można określić, jako 

agonię cywilizacji Zachodu"
435

.   

 Dla Emmanuela Mouniera przyczyny kryzysu świata zachodniego znajdują się  

w samym człowieku: "odsuniętym przez maszynę, w niezgodzie z sobą samym, 

wypędzonym ze wspierających go onegdaj ojczyzn, umniejszonym od wewnątrz, 

zagrożonym od zewnątrz"
436

. Kazimierz Witko analizujący poglądy Mouniera, widział  

w sformułowaniu "umniejszenia od wewnątrz oraz zagrożenia od zewnątrz" aluzję do 

trzech dementi, czy inaczej trzech upokorzeń sformułowanych przez Sigmunda Freuda, to 

jest: odkrycia Mikołaja Kopernika, że Ziemia nie jest centrum wszechświata (upokorzenie 

kosmologiczne), powstania teorii Charlesa Darwina, sugerującej, że człowiek nie pochodzi 

od Boga, ale że wywodzi się ze świata zwierząt, a nawet z materii nieorganicznej, co 

oznacza, że nie jest nikim szczególnym (upokorzenie biologiczne) oraz pozbawienie 

człowieka panowania nad sobą i swoją świadomością, na rzecz sił podświadomych 

(upokorzenie psychologiczne)
437

. Witko dojrzał drogę od Freuda do Mouniera uznając, że 

polega ona na przejściu od wizji człowieka upokorzonego - zwykłego śmiertelnika, 

kierowanego ślepymi siłami i zdeterminowanego przeznaczeniem, ku wizji człowieka 

pamiętającego o swoim duchowym pochodzeniu, idącego ku metafizycznemu powołaniu.  

 Zbigniew Sareło pisząc o kryzysie cywilizacji łacińskiej wymienił takie jego 

objawy jak: a) postęp technologiczny, który zwraca się przeciw człowiekowi i jego 

środowisku naturalnemu, b) konsumpcja dóbr materialnych, realizowana w taki sposób, że 

zamyka człowieka na poszukiwanie wartości duchowych, c) możliwość łatwego 

pozyskania informacji, co jednak powoduje trudności w ich weryfikacji oraz generuje 

chaos poznawczy, który niełatwo opanować, d) demokracja, która przeradza się  

w panowanie mniejszości nad większością, e) tworzenie coraz większej ilości praw, które 

ograniczają człowieka a nie wyzwalają go oraz f) zastępowanie wartości etycznych 
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estetycznymi
438

. Wynikiem tego jest stale pogłębiające się i uniwersalizujące się poczucie 

lęku i niepewności, przed którymi ludzie uciekają na różne sposoby, często 

nieświadomie
439

. Sareło podzielił filozofów analizujących kwestię kryzysu cywilizacji 

zachodniej na tych, którzy widzieli go w typie racjonalności instrumentalnej 

(oświeceniowej) do nich zaliczył Edmunda Husserla, Leszka Kołakowskiego, Neila 

Postmana. Inna grupa twierdziła, że źródłem kryzysu jest racjonalność rozumiana jako 

roszczenie do obiektywnego opisywania rzeczywistości. Do tej grupy można zaliczyć 

Jeana Baudrillarda, Richarda Rorty’ego.   

 Edmund Husserl widział kryzys kultury zachodniej w oświeceniowym 

racjonalizmie, który uznawał tylko istnienie świata materialnego, a poznanie empiryczne 

za jedyne. Ten sposób postrzegania rzeczywistości, wykluczał myślenie metafizyczne oraz 

całościowe. Dla Husserla to myślenie nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania o to, kim 

jest człowiek? skąd pochodzi? jaki jest jego cel? Aby jednak móc odpowiedzieć na te 

pytania Husserl postulował powrót do „prafenomenu duchowej Europy” czyli do 

starogreckiego rozumienia filozofii jako nauki teoretycznej, uniwersalnej i weryfikowalnej, 

ale i praktycznej, która poddawała krytyce całe ludzkie doświadczenie oraz artefakty, co by 

pozwoliło jednostkom spojrzeć na siebie krytycznie oraz wziąć odpowiedzialność za 

własne życie i działanie. Postulat Husserla nie znalazł wśród filozofów powszechnej 

odpowiedzi – zwłaszcza, że dominować zaczęły poglądy Koła Wiedeńskiego, redukujące 

wiedzę do opisu faktów, a negującego metafizykę i etykę440.  

 Leszek Kołakowski podobnie jak Edmund Husserl, uznał, że oświeceniowa 

racjonalność nie daje człowiekowi możliwości odniesienia własnego życia do sensu 

ponieważ operuje na terenie świata materialnego i zajmuje się tworzeniem dóbr 

materialnych, a przez to nie jest zdolna do wniknięcia w pytania metafizyczne.  

W przekonaniu Kołakowskiego odczucie sensu życie ma związek nie tyle z intelektem, ile 

ze sferą pozaracjonalną, to jest intuicją i emocjami. Źródłem sensu ma być mit i tabu, 

zachowane przez społeczeństwo przed zracjonalizowaniem, albowiem nie są one 

przekładalne na język metafizyki a próba opanowania rozumem wytraca ich moc 

polegającą na "wzbudzaniu energii miłości i osłabianiu zalążków nienawiści"441. Postulat 

tego filozofa, podobnie, jak w przypadku Husserla, nie podzieliły zarówno kręgi filozofów, 
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jak i kreatorzy życia publicznego i politycznego świata zachodniego, wśród których panuje 

nastawienie obojętności religijnej a nawet postawy antyreligijne442.  

 Według Neila Postmana kryzys cywilizacji zachodniej polega na wyzwoleniu 

techniki spod zależności kulturowych, co nazwał technopolem. Chodzi przede wszystkim  

o przekraczanie granic stawianych przez idee oraz normy etyczne. Od czasów Franciszka 

Bacona przełożono akcenty, z teoretycznego na praktyczny cel nauki, a wiedza zaczęła 

służyć rozwojowi techniki. Z biegiem czasu pojawiło się przekonanie, że nie tylko można 

robić to co jest technicznie możliwe, lecz, że należy to robić443. Według Postmana,  

w procesie technologizacji życia, ludzie przestali być postrzegani jako osoby, czy 

obywatele, a zostali sprowadzeniu do roli odbiorców produktów technicznych. 

Jednocześnie wzrósł wpływ technologii oraz jej twórców na życie społeczne. Można 

mówić o technokracji, która zaczyna przekształcać się w totalitarną technokrację, czyli  

w technopol, zyskując status autorytetu,mogącego orzekać o wszystkich sprawach444. Aby 

przeciwstawić się technopolowi Postman postulował edukację, która w swoich programach 

uwzględniłaby nauki nie tylko związane z opanowywaniem przyrody i rozwojem 

technologicznym ale i z humanizacją człowieka, a więc treściami filozoficznymi  

i religijnymi, które ukazują spektrum odpowiedzi o sens życia, uczą dostrzegać zjawiska 

zachodzące w świecie, i je interpretować oraz do nich dostosować postępowanie445.  

           Z pozycji postmodernistycznych krytyką wspólczesnej cywilizacji zajęli się między 

innymi francuski filozof i socjolog Jean Baudrillard oraz amerykański filozof Richard 

Rorthy.  Baudrillard widział kryzys współczesnej cywilizacji w konsumpcjonizmie, który 

według niego generuje ustrój kapitalistyczny, z całą sferą produkcji i reklamy, zachęcającej 

do kupna wciąż nowych towarów. Konsumpcjonizm stał się przymusem dla jednostek, ale  

i wyznacznikiem stylu życia446. Zauwazył także, że ludzie ulegając reklamie, nie potrafią 

określić swoich potrzeb i nie tyle nabywają towar, ale jego znak, czyli to, co posiadanie 

jego oznacza. W konsumpcyjnym stylu życia widział przyczynę umasowienia  

i homogenizowania społeczeństwa, albowiem to nie same jednostki decydują o tym, co 

chcą posiadać, ale kreatorzy rynku, którzy wykorzystują do tego całą przestrzeń 

multimedialną447. 
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           Amerykański filozof Richard Rorty, uważał, że sytuacja cywilizacji Zachodu nie 

jest tak krytyczna jak by się mogło wydawać, jednak widoczne są u niej oznaki osłabienia. 

Dla Rortyego w cywilizacji zachodniej doszło do obumarcia metafor jak na przykład Bóg, 

prawo moralne, świat pozazmysłowy, które już nie są zdatne do porządkowania wiedzy  

i utraciły moc do bycia oparciem dla ładu społecznego448. Rorty odrzucił w ten sposób 

również idee wrodzonej natury ludzkiej, obiektywności dobra czy klasyczną definicję 

prawdy. Dla niego to co jest ważne i stanowi nowy jednostkowy i społeczny paradygmat 

(chociaż w rzeczywistości nie jest on nowy) to przekonanie, że każdy człowiek powinien 

samodzielnie tworzyć własną osobowość i nikt nie powinien, ograniczać wyborów innych, 

ani narzucać własnego sposobu myślenia i postaw, zaś państwo powinno działać nie 

według zasad metafizycznych ale w kategoriach pragmatyzmu449. Cele społeczne winne 

być ustalane podczas dyskusji w której strony nie będą odwoływać się do idei 

fundamentalnych jak na przykład prawo naturalne czy natura ludzka, ale do użyteczności, 

która generuje zyski i straty a ich zestawienie pozwoli na optymalny wybór. Według 

Rorty'ego wszystko będzie zmierzało ku lepszemu, jeśli osoby będą mogły wziąć udział  

w dyskusji społecznej a nikt nie będzie uważał, że wie lepiej cokolwiek od innych450. 

Zbigniew Sareło uważa takie myślenie za nieprzekonywujące, albowiem nadzieja 

amerykańskiego filozofa na budowanie przyszłości w demokracji liberalnej opiera się "na 

jego wyidealizowanej koncepcji kompetencji człowieka do autentycznej autokreacji oraz 

upowszechnienia tolerancji pojmowanej wręcz jako przyjmowanie do wiadomości 

poglądów i postaw innych bez żadnego ustosunkowania się do nich"451. Wynika z tego, że 

przyszłości nie da się zbudować na nieuzasadnionym optymizmie oraz bezkrytycznym 

przyjmowaniu tego wszystkiego, co przynosi ze sobą inny człowiek. Ponadto Rorty - jak 

pisał Sareło, nie wziął pod uwagę spostrzeżeń na temat stanu współczesnego człowieka  

i zachodniego społeczeństwa, poczynionych przez filozofów, socjologów, psychologów, 

medioznawców. Obecnie człowiek, tak samo jak jego poprzednicy jest zabobonny i jest tak 

samo uzależniony od środowiska społecznego i kulturowego. Chociaż w mniejszym 

stopniu zależy od środowiska lokalnego, to jego rolę przejęły masy, które narzucają swoje 

gusta. Presja mas, wspomagana mediami, uzależnia jednostki, pośród których tylko 

nieliczne, potrafią się jej przeciwstawić, często płacąc wysoką cenę za swoją 

samodzielność. Jednostkom wydaje się, że są absolutnie wolne, że kreują siebie wybierając 
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przekonania i postawy odmienne od tych, jakie pielęgnowali ich przodkowie. Odrzucają 

tradycję, dlatego, że nie podziela ich masa, i wybierają pośród wartości narzucanych przez 

masę. Nie jest to żadna kreacja samego siebie a jedynie powielaniem, nawet 

przekształcaniem się w „ready made” symulakr (w rozumieniu Baudrillarda)"452.  

 Z innych pozycji filozoficznych kryzys cywilizacji zachodniej dostrzega Tadeusz 

Guz i Marguerite Peeters. Dla Tadeusza Guza kryzys ten został nasilony wraz  

z pojawieniem się neomarksistowskiej rewolucji kulturowej, która jest zbieżna z krytyką 

zarówno świata modernistycznego jak i świata klasyczno-chrześcijańskiego. U samych 

korzeni tej rewolucji znajdują się postulaty deteologizacji, depersonalizacji, 

despirytualizacji, deformalizacji, panseksualizacji oraz definalizacji453. Deteologizacja to 

proces polegający na oddzieleniu kultur od inspiracji teologicznych. Dla jego zwolenników 

idea Stwórcy odrębnego od świata, który stworzył, ma stanowić przeszkodę dla rozwoju. 

Taki Bóg dający prawo i wymagajacy porządku moralnego, może stanowić zagrożenie dla 

ludzi chcących się realizować poza nimi.  Depersonalizacja to sprowadzenie człowieka do 

poziomu zwierząt, pozbawienie go pierwszorzędnego miejsca w hierarchii bytów 

materialnych. To wyzwalanie w człowieku poczucia obcości wobec siebie samego a także 

świata go otaczającego. Despirytualizacja to eliminowanie pojęć i twierdzeń o istnieniu 

ducha i o duchowości człowieka oraz oparcie twórczości ludzkiej na zmysłach, jako 

fundamentach poznawczego konstytuowania rzeczywistości. Deformalizacja jest drogą 

usuwania takich pojęć jak  „ideał” i „harmonia”, na których oparty był porządek ludzki  

i wybór na ich miejsce „sprzeczności”, na której ma się zasadzać cała rzeczywistość. 

Panseksualizacja, to budowanie tożsamości człowieka na sferze popędowej, którą należy 

wyzwolić od tłumiących ją dotychczasowych zasad wytworzonych przez mężczyzn oraz 

uwolnić kobietę z ucisku macierzyństwa i prac domowych. Tadeusz Guz zaznaczył 

również, że przeprowadzone do tej pory rewolucje miały jakiś pozytywny cel, natomiast 

neomarksistowska i postmodernistyczna globalna rewolucja kulturowa jest z natury 

nihilistyczna, albowiem czyniąc ze sprzeczności naczelną zasadę rzeczywistości, czyni ją 

bezsensowną, pozbawioną jakiegokolwiek celu454.   

          Dla Marguerite A. Peeters kryzys cywilizacji zachodniej związany jest współcześnie 

z przeprowadzanymi w jej społeczeństwach (z oddziaływaniem na inne cywilizacje), 

trzema rewolucjami: feministyczną, seksualną i kulturową. Każda z nich powstawała 
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osobno, jednak w ciągu XX wieku przeplatały ze sobą455. Pierwsza narodziła się rewolucja 

feministyczna. Jeszcze w XIX wieku kobiety podjęły walkę o prawne zrównanie  

z mężczyznami, o możliwość edukacji, o prawo do takiego samego wynagrodzenia za tę 

samą pracę. Stopniowo kobietom udało się osiągnąć te cele. Jednak ruch feministyczny 

ulegał radykalizacji456 czerpiąc z komunizmu oraz z anarchizmu. W Stanach 

Zjednoczonych takie postacie jak Emma Goldman, Victoria Woodhull, a następnie 

Margaret Sanger skierowały swój ideologiczny atak na małżeństwo i rodzinę. Emma 

Goldman — zainspirowana przeczytaną w młodości książką Nikołaja Czernyszewskiego, 

pt. Co robic? w której jedna z bohaterek miała odkrywać "uroki" wolnej miłości — 

twierdziła, że małżeństwo i miłość nie mają ze sobą nic wspólnego i są zjawiskami 

antagonistycznymi względem siebie457. Według niej, małżeństwa w większości nie były 

zawierane w sposób wolny i z miłości, ale pod wpływem otoczenia lub też dla określonych 

korzyści materialnych, czy społecznych. Dlatego też na ten związek patrzyła w kategoriach 

kontraktu, czy umowy ubezpieczeniowej, która charakteryzowała się tym, że była wiążąca 

i wymagająca, a ewentualne zwroty dla kobiety miały być nieproporcjonalnie mniejsze w 

porównaniu z inwestycjami458. Goldman nawiązała tutaj do koncepcji Engelsa, dla którego 

małżeństwo monogamiczne powstało na bazie odpowiednich stosunków własnościowych. 

Engels uważał, że pierwotnie mężczyźni żyli w wielożeństwie a przez to i kobiety  

w wielomęstwie, dlatego dzieci uważane były za wspólne. Dopiero z biegiem czasu pod 

wpływem zmian w życiu społecznym doszło do pojawienia się małżeństwa 

monogamicznego (pojedynczej pary), które opiera się na władzy mężczyzny, a którego 

celem jest rodzenie dzieci, których ojcostwo jest bezsporne. Chodziło bowiem o to, aby 

dzieci, jako naturalni spadkobiercy, mogły odziedziczyć ojcowski majątek. Rodzina 

monogamiczna charakteryzuje się znacznie większą trwałością związku małżeńskiego, 

który już nie mógł być zerwany po prostu na życzenie każdej ze stron459.  

 Z tego toku myślenia wynika, że małżeństwo było potrzebne mężczyznom, po to, 

aby mogli mieć pewność co do pochodzenia własnych dzieci, a rola kobiety polegała na 

zrodzeniu dzieci i sprawowaniu opieki nad nimi. Dlatego Engels mógł nazwać mężczyzn 

burżujami a kobiety proletariuszkami, których wyzwolenie z obowiązków rodzinnych,  
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z roli służącej męża i dzieci widział w pracy zawodowej, a rozwód za dobrodziejstwo dla 

społeczeństwa.   

 Wydaje się, że na podstawie takiego rozumienia małżeństwa, Victoria Woodhull, 

mogła je zdefiniować, jako zalegalizowaną formę prostytucji, w ramach którego kobiety 

stawały się nieustannie dostępne seksualnie dla mężczyzn460. Wolna miłość była przez nią 

rozumiana, jako trwanie w związku do takiego momentu, w którym jednostka postanowi 

zmienić partnera. Do historii przeszły jej słowa:"Mamy konstytucyjne i naturalne prawo, 

żeby kochać, kogo chcemy, i tak długo albo tak krótko, jak chcemy, a nawet zmieniać 

obiekt miłości codziennie, gdyby przyszła nam na to ochota"461.   

 Margaret Sanger założycielka Amerykańskiej Ligii Kontroli Urodzin (ABCL) oraz 

Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa (IPPF) pragnęła wyzwolić 

kobiety z tego, co określała „niewolnictwem reprodukcji”462. Jej poglądy kierowały się ku 

przekonaniu, że kobieta posiada tylko dla siebie swoje ciało, dlatego może decydować, czy 

chce być matką, czy też nie463. Poglądy Sanger, z czasem zaczęły się radykalizować, 

wystąpiła ostatecznie przeciw instytucji małżeństwa, kapitalizmowi, Kościołowi, zaczęła 

promować aborcję, antykoncepcję, eugenikę oraz socjalizm.  

 W Europie dużą rolę w rozwoju feminizmu odegrała Simon de Beauvoir. Określiła 

ona macierzyństwo jako dziwny kompromis między narcyzmem, altruizmem, marzeniem, 

szczerością, zakłamaniem, oddaniem i cynizmem464, który matce uniemożliwia 

potwierdzenie jej indywidualności465. Według niej kobiety są wyalienowane z własnego 

życia poprzez zdeterminowanie funkcjami rozrodczymi wzmocnionymi systemem 

normatywnym oraz prawnym społeczeństwa466. Język autorki Drugiej płci prezentuje jej 

wyobrażenie macierzyństwa, które sprowadza do funkcji biologicznych, zaś aktywność  

rodzinną do nudy obowiązków gospodarskich. Beauvoir redukuje życie, pomija naturalną 

potrzebę dzielenia się nim, co stanowi realne doświadczenie kobiet oraz nie uwzględnia 

doświadczenia szczęścia, jakie daje miłość macierzyńska. Można nabrać przekonania, że 

Beauvoir uniwersalizuje swoje przekonania i odczucia, narzuca je jako jedyne, rysując 

wizję autonomicznej kobiety, która aby spełnić się jako jednostka, musi wyzwolić się  
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z uwarunkowań natury, schematów i streotypów społecznych. Musi to zrobić, aby stać się 

sobą, aby żyć dla siebie467.   

 Na podstawie tych kilku przykładów można stwierdzić, że celem rewolucji 

feministycznej, było zanegowanie monogamicznego małżeństwa, macierzyństwa i rodziny, 

podważenie norm moralnych obowiązujących w sferze seksualnej, uzyskanie prawa do 

aborcji oraz dostępności antykoncepcji, nakłonienie kobiet do rezygnacji z macierzyństwa 

na rzecz pracy zawodowej, przy jednoczesnym prowadzeniu konfrontacji z mężczyznami. 

 Rewolucja seksualna to drugie niezwykle ważne zjawisko cywilizacyjnie w swiecie 

Zachodu. Do grona czołowych rewolucjonistów seksualnych można zaliczyć Wilhelma 

Reicha, Alfreda Kinseya oraz Herberta Marcuse. Pierwszy z nich był austriackim 

psychiatrą, psychoanalitykiem, pisarzem politycznym, i komunistą. Reich usiłował 

połączyć psychoanalizę i marksizm (za co został wyrzucony przez Sigmunda Freuda  

z towarzystwa psychoanalitycznego, jako druga osoba po Otto Grossie, który również 

chciał wykorzystać psychoanalizę do walki politycznej)468.  

 Reich uważał, że celem człowieka jest całkowite wyzwolenie instynktu 

seksualnego i przeżywanie niczym nieskrępowanego orgazmu. Jednak w świecie 

kapitalizmu na drodze temu stoi wychowanie w duchu zasad religijnych, moralnych  

i społecznych, które tłumią popęd seksualny jednostek i jednocześnie przygotowują je, 

jako siłę roboczą. Dalej dowodził, że tłumienie instynktu prowadzi do uformowania 

psychiki uległej wobec przemocy, ale i ją stosującej. Aby zlikwidować patologizujące 

oddziaływanie nerwic seksualnych, twierdził, że nie wystarczy psychoterapia, ale zmiana 

systemu społecznego, gospodarczego i politycznego. Od 1929 r. to jest od napisania pracy 

pod tytułem "Materializm dialektyczny a psychoanaliza" austriacki psychiatra rozpoczął 

prowadzoną na własną rękę rewolucję seksualną, zakładając poradnie seksuologiczne oraz 

gabinety aborcyjne wśród robotników Wiednia a potem Berlina469. Reich zaatakował 

rodzinę, jako podstawę społeczeństwa klasowego. Według niego wspólnota rodzinna, to 

podstawa klasowego społeczeństwa, które, aby mogło istnieć i być zdolne do odtwarzania 

struktur życia indywidualnego i społecznego, musi oprzeć się właśnie na niej470. Dla 

Reicha wynikało stąd, że ,,reakcja polityczna'' (tj. przeciwnicy socjalizmu i komunizmu) 
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muszą rodzinę ogłaszać podstawą państwa, kultury i cywilizacji i czujnie ją chronić. Pisał, 

że z punktu widzenia materializmu historycznego, należy rodzinę uważać za jedną  

z najważniejszych instytucji państwa burzuazyjnego. Jest ona ośrodkiem ideologicznym,  

w którym kształtują się mieszczańskie typy osobowości a zakorzeniona w stosunkach 

produkcji, staje się podstawową instytucją służącą do podtrzymywania systemu 

panującego. Pod tym względem ustalenia Morgana i Engelsa w całej pełni zachowują 

aktualność.. Według Reicha rodzina opiera się w swym trwaniu na ekonomicznej 

zależności kobiety i dzieci od męża i ojca, ale również na utrzymywaniu nieświadomości 

seksualnej kobiety. Dlatego należało kobiety, ale i dzieci przebudzić seksualnie, to znaczy 

uświadomić im, że seks daje przyjemność. Spełnianie funkcji matki jest zniewoleniem 

kobiety w systemie kapitalistycznym, zaś posiadanie wielu dzieci to uleganie ideologii 

faszystowskiej i jest przeciwstawiane komunistycznej koncepcji kontroli urodzin (prawa 

do aborcji)471.  

 Postulaty Reicha miały przyczynić się do uświadomienia kręgów rewolucyjnych, 

aby mogły przeciwstawić się reakcyjnej polityce seksualnej i kulturowej, w której rodzina 

odgrywa tak wielką rolę. Zwolennicy rewolucji, nie wahali się rozbijać rodziny, nastawiać 

wrogo kobiet do mężczyzn, dzieci do rodziców, jak również doprowadzać do aktów 

autoagresji kobiet i mężczyzn. Chodziło o wywołanie nienawiści do tego wymiaru 

kobiecości, jakim jest macierzyństwo a w przypadku mężczyzn ojcostwo. 

 Współpracownik Wilhelma Reicha psychoanalityk Erich Fromm, odegrał ważną 

rolę w tworzeniu teoretycznych podstaw dla rewolucji seksualnej. Reich związał tłumienie 

popędu seksualnego z kapitalistycznym systemem gospodarczym a dokładnie  

z osiągnięciem wydajności produkcyjnej, i wskazywał na potrzebą rewolucji społecznej, 

aby ten popęd uwolnić, zaś Fromm uważał, że najpierw należy przeprowadzić rewolucję 

seksualną, czyli za sprawę najważniejszą uznać sferę seksualną i tak wychowywać dzieci  

i młodzież, aby nie tłumiły swojego popędu472. Takie poglądy stawiały sobie za cel 

likwidację porządku cywilizacyjnego, a to dlatego, że życie w rozwiniętej cywilizacji 

wymaga dłuższego procesu edukacji oraz osiągnięcia dojrzałości społecznej, czyli podjęcia 

wykwalifikowanej pracy i utrzymania siebie oraz swoich bliskich. Osiągnięciu tego stanu 

sprzeciwia się rozbudzony popęd seksualny, który determinuje młodego człowieka do 

koncentracji na jego zaspakajaniu, a jednocześnie zmniejsza motywację do podejmowania 

trudu nauki i zdobywania wysokich kwalifikacji. W ten sposób dochodzi do upośledzenia 
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jednostek w dorosłym życiu oraz obniża się poziom wykształcenia i produktywności 

społeczeństwa, co może skutkować regresem i skolonizowaniem przez społeczeństwa  

o skuteczniejszych systemach edukacji a także wydajniejszych gospodarkach473.    

 Po II wojnie światowej rewolucję seksualną prowadzili na wielką skalę Alfred 

Kinsey oraz Herbert Marcuse. Pierwszy to biolog i zoolog, który zdecydował się 

przeprowadzić badania nad ludzką seksualnością na Uniwersytecie Stanowym w Indianie 

w USA, a którego dwie książki Zachowanie seksualne mężczyzn (1948) oraz Zachowanie 

seksualne kobiet (1953) - tzw. Raport Kinseya - stymulowały na Zachodzie rewolucję 

seksualną szczególnie w sferze zmiany postaw seksualnych. Raport ten oparty był na 

badaniach statystycznych, które Kinsey i jego współpracownicy sfałszowali474, po to, aby 

móc wykazać, że Amerykanie postępują niezgodnie z chrześcijańskimi normami 

moralnymi dotyczącymi seksualności a zachowania perwersyjne występują wśród nich 

powszechniej, aniżeli się sądzi475. Miało to służyć "wyzwoleniu seksualnemu" oraz 

stworzeniu "społeczeństwa permisywnego". Normy seksualne zostały przez Kinseya 

zdegradowane. Sprowadził on seks do funkcji czysto biologicznych, pisząc, że 

nienormalne jest tylko to, czego fizycznie nie można wykonać476. Konsekwencje raportu 

dla społeczeństwa amerykańskiego okazały się znamienne w skutkach. Wyniki badań 

uznano za normatywne i za punkt wyjścia dla dalszych badań, przygotowano zmiany  

w prawie karnym dotyczące obyczajowości, podjęto działania w sferze wprowadzenia 

edukacji seksualnej w szkołach oraz rozpoczęto kampanię na rzecz legalizacji aborcji477.  

 Herbert Marcuse to filozof związany z tak zwaną szkołą frankfurcką. Kluczową 

jego publikacją była wydana w 1955 r. książka pt. Eros i cywilizacja, w której podjął 

tematykę zniewolonej przez pracę seksualności. Jego zdaniem, o ile wcześniej konieczne 

było zdobywanie kwalifikacji i zajmowanie się produkcją a przez to tłumienie 

seksualności, o tyle automatyzacja i postęp techniczny zwolnią człowieka z konieczności 

uczenia sie i wykonywania pracy produkcyjnej. Dzięki temu będzie mógł on poświęcić 

czas na niczym nieograniczone zaspakajanie własnej seksualności, zgodnie z nową 

moralnością, podporządkowaną temu celowi478.  

 Marcuse jest łączony także z rewolucją kulturową. Miała przeformować instytucje 

społeczne jak: rodziny, administrację, uniwersytety, szkoły, wspólnoty religijne, systemy 
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społeczne i prawne479 aby stworzyć cywilizację ludzi wolnych. Chodziło w niej o to, aby 

ludzie mogli ,,być sobą’’ co Marcuse rozumiał jako wolność od wszelkich 

instytucjonalnych i społecznych nacisków, to jest autorytetów i  norm społecznych. Nowy 

system miał powstać z uwolnienia i działania tłumionych do tej pory popędów 

seksualnych. Poprzez uwolnienie libido i uznanie zasady przyjemności za podstawową, 

miał powstać świat nowych wartości480. Herbert Marcuse chciał uwolnić świat od wpływu 

kultury, która nakazuje ujarzmiać instynkty, co według twórcy psychoanalizy Sigmunda 

Freuda powoduje ucisk i cierpienie. Kierowanie się sumieniem (inaczej super ego) 

naznaczone jest popędem śmierci i pozostaje imperatywem samodestrukcji481. Aby więc 

móc podjąć realizację życia w pełni należy dążyć do całkowitego wyzwolenia się  

z jakichkolwiek ograniczeń seksualnych.  

 Biorąc pod uwagę błąd antropologiczny Marcuse’a, który człowieka sprowadził do 

działania instynktu, zaś jego wyzwolenie widział w unikaniu norm społecznych, należy 

zauważyć, iż takie ujęcie osoby zupełnie likwiduje potrzebę tworzenia kultury i właściwie 

zrównuje człowieka z gatunkami zwierzęcymi. Dominacja sił instynktownych powoduje 

to, iż naczelną wartością staje się przyjemność, natomiast zagubione zostają inne wartości 

jak sens życia, odpowiedzialność, poświęcenie, miłość, drugi człowiek, Bóg. Można za 

Marguerite Peeters uznać, iż zwolennicy rewolucji seksualnej zastąpili rzeczywistość 

całościowego ujęcia człowieka ucieczką w zaspokojenie seksualne, postęp duchowy  

— regresem (powrotem do sił dominujących we wczesnym okresie życia), normalną 

seksualność – perwersją, miłość duchową — miłością narcystyczną zaś sumienie  

— wyobraźnią, zmysłowością, irracjonalnością482.  

 Obok rewolucji feministycznej oraz seksualnej pojawiła się rewolucja kulturowa. 

Chodziło w niej o likwidację wartości, instytucji i wspólnot charakterystycznych dla 

cywilizacji Zachodu. Podczas zorganizowanego przez Włodzimierza Lenina spotkania w 

Moskwie w 1922 r. opracowano koncepcję walki z tą cywilizacją483. Obecny na nim 

niemiecki potentat medialny Wilhelm (Willi) Münzenberg zaproponował taktykę 

polegającą na tym, aby:"zorganizować intelektualistów i wykorzystać ich w taki sposób, 

by z zachodniej cywilizacji zrobili odrażający smród"484.  
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Do takich intelektualistów należał między innymi Georg Bernard Show, Ernest 

Hemingway, Louis Aragon, Jean Paul Sartre, Bertold Brecht, Romain Rolland485.  

 Inny komunista György Lukacs widział w cywilizacji zachodniej wrogi system 

intelektualny i etyczny. Zastanawiał się nad tym, jak oderwać ludzkość od niej i w jaki 

sposób zaprowadzić marksistowski ład. Doszedł do wniosku, że najlepiej zrobić to przez 

zmianę świadomości, to jest negowanie i krytykę tradycyjnych wartości a zaszczepianie 

nowych oraz przekierowanie uwagi mas na seksualność. Praktykę w tym zakresie 

zdobywał jako minister w rządzie Sandora Garbai. Promował wtedy permisywne 

zachowania seksualne, prowadził akcje antyrodzinne oraz antychrześcijańskie. Uważał, że 

dewaluowanie chrześcijańskiej etyki seksualnej, doprowadzi do rozbicia tradycyjnego 

modelu rodziny, a przez to podważy znaczenie podstawowej instytucji systemu 

społecznego, kulturowego i gospodarczego świata zachodniego. Akcję propagandową 

skierował na dzieci oraz kobiety. Wśród dzieci promował wczesną inicjację seksualną, 

masturbację czy zachowania homoseksualne, kobiety zaś zachęcał do realizacji niczym 

nieskrępowanej aktywności seksualnej, najlepiej z możliwie dużą liczbą partnerów 

seksualnych486. Etykę chrześcijańską w tym wymiarze ukazywał jako zabobon 

ograniczający naturalne pragnienia przyjemności487. Działania propagandowe Lukacsa nie 

zostały dobrze przyjęte w społeczeństwie węgierskim i zakończyły się niepowodzeniem, 

Pomimo tego przekonany był, że należy dalej pracować nad zmianą świadomości ludzi, 

szczególnie proletariatu aby ten mógł odegrać swoją dziejową rolę - to jest być siłą 

rewolucji488. Po ministerialnym epizodzie, zajął się Lukacs analizą filozofii Hegla, 

marksizmu, materializmu, świadomości klasowej, estetyki czy bytu społecznego.    

 Antonio Gramsci, włoski komunista należał do najważniejszych osób, które 

rozpoczęły rewolucję kulturową. To on pisał o "przechwyceniu kultury" oraz "długim 

marszu przez instytucje". Gramsci podjął się analizy niezwykle ważnej dla marksizmu, to 

jest relacji bazy do nadbudowy489, Pytanie, które Gramsci sobie postawił, brzmiało 

następująco: skoro zmiany w nadbudowie są pochodną zmian ekonomicznych, to gdzie 

pozostaje miejsce na działalność polityczną i rewolucyjną? W procesie dziejowym ma 

miejsce determinizm, a to oznacza, że gdy sprzeczności w łonie gospodarki 

kapitalistycznej osiągną kulminację, musi dojść do jej rozbicia a przez to do zmiany 
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systemowej, która pociągnie za sobą zmiany w sfrze ideałów i norm. Po co więc działać na 

rzecz tej zmiany a tym bardziej ją przyspieszać? Aby rozwiązać ten problem Gramsci 

wprowadził kategorię hegemonii klasowej, w jej ramach hegemonii kulturalnej490.Wyjaśnił, 

że w systemie kapitalistycznym elita finansowa sprawuje władzę nie tylko przez kontrolę 

środków produkcji, ale przez instytucje religijne, oświatowe, naukowe, artystyczne i środki 

przekazu. Dzięki temu klasa panująca może wpływać na środowiska rządowo 

-administracyjne a przez co niwelować skutki pojawiających się kryzysów gospodarczych  

i w ten sposób zapewnić przetrwanie ustrojowi kapitalistycznemu. Ponadto przez środki 

przekazu burżuazja może kontrolować świadomość społeczeństw i neutralizować aspiracje 

innych klas i warstw do sprawowania władzy491. Jak pisał Jacek Bartyzel: "...„teoria” 

historii tłumacząca wszelki rozwój w kategoriach ekonomicznych jest fałszywa, bo zmiany 

w nadbudowie nie są dyktowane tylko przez zmiany w bazie, lecz oba czynniki wpływają 

na siebie wzajemnie. Co więcej, w praktyce działania podejmowane w sferze nadbudowy 

— te, dyktowane wolą polityczną, oraz te, w zakresie celowego oddziaływania na 

świadomość mas poprzez instytucje kulturalne – są prymarne i przesądzające o możliwości 

zmiany. Zawodowi rewolucjoniści muszą nauczyć się od burżuazji tego, jak sprawować 

hegemonię i odebrać jej wprzódy władzę właśnie tam, gdzie sprawuje się kontrolę nad 

umysłami. [...] Nadbudowa będzie więc stopniowo przekształcona, aż do chwili, gdy nowy 

ustrój społeczny, którego nacisk dotychczas hamowała hegemonia starej klasy, będzie 

wreszcie mógł własną siłą wybić się na powierzchnię”492.  

 Aby móc osiągnąć te cele postulował Gramsci zawładnięcie instytucjami mającymi 

wpływ na kształtowanie człowieka, to jest Kościołem katolickim, uczelniami, szkołami, 

instytucjami doradczymi, organizacjami społecznymi493. Gramsci uczynił z socjalizmu 

ideologię o charakterze religijnym, pisał: "Socjalizm jest teoretyczną negacją i praktyczną 

likwidacją religii, socjalizm jest właśnie religią, która musi zabić chrześcijaństwo. 

Socjalizm jest religią ponieważ wyparł ze świadomości ludzi transcendentnego Boga 

katolików, zastępując go wiarą w człowieka i jego najlepsze siły twórcze, jako jedyną 

rzeczywistość duchową"494. 
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 W 1923 r. powstał Instytut Badań Społecznych na Uniwersytecie we Frankfurcie 

jako tak zwana Szkoła Frankfurcka495. Na skutek prześladowania ze strony hitlerowców, 

przeniósła się on do Stanów Zjednoczonych, aby po wojnie powrócić do Niemiec. Jej 

czlonkowie opracowali tzw. teorię krytyczną. Jest to teoria destrukcji i opiera się na 

założeniu nienaprawialności rzeczywistości społecznej496. Intelektualiści Szkoły 

Frankfurckiej jak zaznaczył Marcuse z ,,niestosownym radykalizmem'' wystąpili przeciw 

rozumowi ,,nie tylko rozumowi kapitalistycznemu czy rozumowi społeczeństwa 

mieszczańskiego lecz przeciwko rozumowi per se''497. Z jakich racji to zrobiono? W imię 

propozycji "niezależności myślenia i odczuwania,'' (należy dodać niezależności od racji 

metafizycznych) emancypacji świadomości, po to aby wzbudzić ,,nową racjonalność  

z nowej zmysłowości''498. Tak więc chodzi o wytworzenie nowego zespołu pojęć i znaczeń, 

które zastąpią dotychczasowe. To uwalnianie jednak nie jest niczym twórczym, jest jedynie 

krytyką tego co stare i w istocie ma być kontrpropozycją dla starego porządku kultury499. 

 Teoria krytyczna okazała się niezwykle niszczycielskim krytycyzmem wobec 

zasadniczych elementów zachodniej kultury, takich jak; kapitalizm, chrześcijaństwo, 

rodzina, moralność, ograniczenia w sferze seksualności, tradycja, lojalność, patriotyzm, 

dziedziczność, etnocentryzm, obyczaje, konserwatyzm500. Skutkiem tego zaczęto oskarżać 

świat Zachodu o wszelkie możliwe zło na świecie, powtarzano tezę, że jego narody są 

największymi lamusami rasizmu, seksizmu, natywizmu, ksenofobii, antysemityzmu, 

faszyzmu i nazizmu, a korzenie tego tkwią w chrześcijaństwie501. Konsekwencją takiej 

propagandy stał się pesymizm , który spowodował poczucie wyobcowania, zagubienia czy 

nawet beznadziei502. Powtarzane słowa o zmierzchu Zachodu spowodowały utratę wiary  

w możliwość naprawy cywilizacji.  
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3. Świat multikulturalizmu i globalizmu 

 

3.1. Wielokulturowość i multikulturalizm 

 

 Jednym z dominujących i modnych obecnie trendów w życiu kulturowym,  

społecznym i politycznym jest multikulturalizm. Pod jego pojęciem, kryją się co najmniej 

trzy zjawiska: różnorodność kulturowa w świecie (wielokulturowość), polityka władz, 

nakierowana na niwelowanie napięć społecznych, związanych z istnieniem wielu grup 

etnicznych i kulturowych (w tym narodowości) w ramach jednego społeczeństwa oraz 

ideologia multikulturalizmu, wedle której współczesne państwa docelowo winny posiadać 

społeczeństwa złożone z grup o różnym pochodzeniu etnicznym, odmiennych kulturach  

i etykach oraz wyznaniach
503

.  

 Różnorodność kulturowa w świecie jest zjawiskiem, które wywołuje fascynację. 

Takie elementy ludzkiego życia jak ubranie. kuchnia, sposób i jakość mieszkania, aż po 

dzieła sztuki, obrzędy, obyczaje, idee, sposoby regulowania relacji międzyludzkich oraz 

ułożenie życia społecznego, wskazują na ludzką inteligencję, która odnajdywała  

i odnajduje sposoby, aby formować środowiska przyrodnicze i społeczne, w taki sposób, 

aby ludzie mogli rozwijać się i przetrwać.   

 Nastąpił podział świata, w którym grupy ludzi, różnią się między sobą, będąc 

świadomymi własnej przynależności oraz odmienności. Różnokulturowość istniała 

zawsze, a wzajemny wpływ kulturowy, przybrał obecnie na sile, przez kontakty osobiste, 

polityczne, gospodarcze, dostępność informacyjną i transportową oraz szeroko rozumianą 

pracę zawodową. Dlatego też, część badaczy mówi o wielokulturowości (zamiast 

różnorodności kulturowej) jako uświadomieniu występowania w tej samej przestrzeni, 
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grup społecznych o odmiennych cechach kulturowych504. Przestrzenią jednak nie jest już 

terytorium państwa, poszczególnego kontynentu, lecz cały świat505.  

 Multikulturalizmem natomiast można oznaczyć politykę mającą na celu 

formowanie społeczeństw w duchu wielokulturowości oraz ideologię postulującą uznanie 

za równe wszystkich kultur.   

 Jako idea polityczna i społeczna, multikulturalizm pojawił się w Kanadzie  

i Australii w latach 60. XX w., będąc odpowiedzią na potrzebę uporządkowania relacji 

pomiędzy narodowościami o różnych kulturach, w ramach jednego państwa506, 

Wspomniane państwa, za właściwy sposób rozwiązania problemu uznały początkowo 

wejście na drogę asymilacji różnych kultur (w tym autochtonicznych) z kulturą anglosaską 

i francuską w Kanadzie oraz anglosaską w Australii. Stosunkowo szybko, proces ten został 

zatrzymany i podjęto polityczno-administracyjną decyzję o uznaniu wszystkich kultur za 

równe sobie507.  

 Podobne zjawiska zachodziły w Stanach Zjednoczonych na początku XX w. za 

sprawą Horace'a Kallena pojawiła się koncepcja pluralizmu kulturowego, wyrażająca 

przekonanie, że różnice kulturowe powinny być uznane przez system prawny, w taki 

sposób, aby zabezpieczyć ich równość. Kallen uważał za pozbawione sensu, wywieranie 

presji na imigrantów, aby ci się całkowicie asymilowali jak i traktowaniu ich, jako grup 

drugiej kategorii. Według niego tożsamość etniczna stanowi właściwość osobowości 

każdej jednostki, którą należy wziąć pod uwagę w życiu publicznym. Postulował, aby 

dążyć do pluralizmu kulturowego, dzięki któremu będzie można wytworzyć społeczeństwo 

wielokulturowe. To dążenie legło u podstaw multikulturalizmu, jako zasady polityki 

państwa508. W przypadku Stanów Zjednoczonych wprowadzono politykę "zarządzania" 

wielokulturowością, w taki sposób, aby każda grupa etniczna traktowała własną kulturę 

jako: „znak trwałej odrębności i widocznej odmienności”509. Zaznaczono więc elementy 

kultury, ktore są na tyle różne, aby zaprezentować daną grupę jako samodzielną i odrębną 

                                                 
504 M. Golka, Imiona wielokulturowości, Warszawa 2010, s. 7-8. 
505

"Przed nadejściem globalizacji ludzki swiat zbudowany był z mniej lub bardziej izolowanych kulturowych 

"wysp", które w epoce globalizacji w jednych aspektach łaczą się ze sobą w innych upodabniają do siebie,  

a w jeszcze innych po prostu manifestują swe istnienie i kontaktują się ze sobą, stwarzając przy okazji 

pierwociny nowej globalnej tożsamości o skomplikowanym wielokulturowym charakterze. Czynnikiem 

rozenia się tej tożsamości jest nie tylko wspolny obszar swiadomego działania, ale też wspólne, choć nie 

zawsze uświadomione globalne zalezności i interesy". Tamże, s. 8.  
506 P. Jaroszyński, Multikulturalizm-poza cywilizacją?,"Człowiek w kulturze" 24 (2014), s. 7-8. 
507 Tamże, s. 8. 
508

 Ł. Kaczmarek, Wolny przepływ towarów i (u)sług. Multikulturalizm a wielokulturowość w wyobrażeniach  

o swojskości i przydatności społecznej oraz legitymizacji kulturowej w kontekście aksjologii ekonomicznej, 

"Pogranicze. Studia Społeczne". Tom XX (2012), s. 114-115. 
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 W.J. Burszta, Antropologia..., dz., cyt., s. 154. 
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całość, Pomijanie jednak potrzeby przynależności do szerszej wspólnoty, spowodowało 

atomizację „amerykańskiej kultury narodowej”, doprowadziło do uformowania 

kulturowych gett510. Jezeli jednak uzna się za rzeczywiste to, że kultury nie są klarowne, 

ani stabilne, i że straciły one odrębność511, to ukształtowanie kulturowych gett, jest jakimś 

niesamowitym paradoksem czasów współczesnych.  

 Lata 60. ubiegłego wieku, to czas załamania się porządku kolonialnego, budzenia 

się dążeń niepodległościowych wśród krajów postkolonialnych, ale i napływu 

emigrujących z nich do państw Europy zachodniej. Przez wiele lat systuacja w tych 

państwach była społecznie stabilna. Z biegiem czasu pojawił się problem związany  

z mniejszościami kulturowymi i cywilizacyjnymi, szczególnie muzułmańskimi Nie tylko 

spora ich liczba zamknęła się we własnych środowiskach, ale budzą ci ludzie ducha walki 

z Zachodem oraz odczuwają posłannictwo narzucenia własnej religii, jej praw i obyczajów 

Europejczykom. Zjawisko to w Niemczech, określane jest współistnieniem społeczeństw 

równoległych (parallel Gesellschaften)512. Pojęcie to było niegdyś używane na określenie 

sieci organizacyjnej skierowanej przeciw systemowi komunistycznemu. W latach 90. 

ubiegłego wieku zostało ono użyte przez Wilhelma Heitmeyera na oznaczenie zjawiska 

tworzenia się społeczności monokulturowych, izolujących się od społeczeństwa, opartych 

na własnym prawie religijnym, bądź obyczajowym.W państwach unijnych toczone są 

dyskusje na temat spójności kulturowej kontynentu, tożsamości narodów czy możliwości 

stworzenia sprawnie funkcjonującego wielokulurowego społeczeństwa. Z początku, idee 

obcowania ze sobą spoleczności o kulturach odległych aksjologicznie były traktowane  

z nadzieją, obecnie w wielu środowiskach politycznych dominuje pesymizm. Pojawiły się 

konkurencyjne koncepcje do multikulturalizmu. Jedną z nich jest deutsche leitkultur, co 

można przetłumaczyć jako niemiecka kultura przewodnia, a zdefiniować jako kulturę 

wiodącą opartą na niemieckich wartościach i tradycjach, postulującą dostosowanie się do 

niej imigrantów. Do wartości tych zaliczono; tradycję judeochrześcijańską, dziedzictwo 

                                                 
510

 Por. Tamże. 
511 Por.Tamże, s. 8-9. 
512 "Multikulturalizm doprowadził do powstania równoległych społeczeństw i z tego powodu pozostaje bajką 

albo, jak kto woli, kłamstwem - powiedziała Merkel podczas kongresu partii CDU w Karlsruhe. - Wyzwanie 

jest ogromne. Chcemy zauważalnie zmniejszyć liczbę uchodźców - zadeklarowała.Dziennikarz "Washington 

Post" Rick Noack, który relacjonował spotkanie, stwierdził, że słowa kanclerz Niemiec jedynie pozornie 

zrywają z jej dotychczasową polityką. "W rzeczywistości ona tylko powtarza to, co powiedziała kilka lat 

temu, gdy nazwała politykę multikulturalizmu w Niemczech całkowitą porażką" - napisał Noack", fragment 

z notatki prasowej pt. Angela Merkel: Multikulti to bajki. Niemcy będą ograniczać napływ uchodźców, 

zamieszczonej na stronie internetowej /"Wprost" 16.10.2015, https://www.wprost.pl/swiat/527538/angela-

merkel-multikulti-to-bajki-niemcy-beda-ograniczac-naplyw-uchodzcow.html [21.12.2019]. 
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starożytności, Oświecenie, historyczne doświadczenia Niemców513. Oprócz kultury 

przewodniej, pojawiła się jej złagodzona forma, tak zwana kultura przywitania  

i uznania. Miała ona polegać na obustronnym udziale w procesie intergracji zarówno 

społeczeństwa niemieckiego - stąd przywitanie, jak i imigrantów, którzy zostali 

zobowiązani do poznania języka, prawa i kultury Niemiec514.  

 Multikulturalizm jest także ideologią — zbiorem przekonań, zgodnie z którymi, 

pożądaną wartością i wartą pielęgnacji jest akceptacja odrębności kultur i traktowanie ich 

jako równych sobie. To oznacza, że "wprowadzanie monopolu kulturowego pod 

przykrywką jakiejś uniwersalistycznej wizji prawa, etyki, polityki czy obyczaju jest 

związane z opresją wobec mniejszości żywiącej inne przekonania, niż te, które w danym 

kontekście politycznym i kulturowym dominują"515. Chodzi więc o to, aby poprzez 

promowanie różnorodności kulturowej, ale i etnicznej ograniczyć oddziaływanie wartości 

uznawanych przez większość. Dobrze to opisała Melanie Phillips nawiazując do sytuacji  

w Wielkiej Brytanii. Zaznaczyła, że niegdyś od mniejszości wymagano przystosowania się 

do kultury większości. Mniejszości mogły wyznawać własną religię, zachowywać kulturę  

i zwyczaje w zaciszu własnego domu. Natomiast w sytuacjach, niezgodnych  

z miejscowym prawem lub panującymi istotnymi tradycjami, kultura większościowa 

dominowała516. Na skutek propagowania multikulturalizmu sytuacja stała się odmienna: 

"Najprostszymi słowy, doktryna ta zakłada, że obecnie Wielka Brytania składa się z wielu 

kultur, z których wszystkie są równe i dlatego muszą być traktowane w identyczny sposób, 

i że jakakolwiek próba narzucenia kultury większości kulturom mniejszości jest z definicji 

przejawem rasizmu. Doktryna ta była całkowitym zerwaniem z dotychczasową tradycją 

asymilowania imigrantów, wynikającą z żywego niegdyś w Wielkiej Brytanii poczucia 

dumy z własnej kultury i historii narodowej"517.  

 Według Phillips rozłam ten nastąpił, ponieważ zniszczono w Brytyjczykach 

poczucie integralności narodowej, a nawet tego, czym naród jest. Autorka Londonistanu 

zwróciła takze uwagę, na to, że dużą rolę w propagowaniu multkulturalizmu w Wielkiej 

Brytanii odgrywa edukacja. Jednak dzieje się to, ze szkodą dla kultury narodowej, gdyż 

kolejne pokolenia nie kształtuje się w duchu jej wartości, a przekaz historyczny  

                                                 
513 J. Dobrowolska-Polak, Proces kształtowania niemieckiej kultury otwartości wobec imigrantów, "Przegląd 

strategiczny" nr 10 (2017), s. 414-415. 
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 Tamże, s. 416. 
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 Zob. A. Szahaj, Etyczne i polityczne dylematy ideologii wielokulturowości, w:https://repozytorium.umk.pl/ 

bitstream/handle/item/1044/A.%20Szahaj%2C%20Etyczne%20i%20polityczne%20dylematy%20wielokultur

owosci.pdf?sequence=1 [25.05.2019]. 
516 M. Phillips, Londonistan. jak Wielka Brytania, stworzyła państwo terroru, Warszawa 2010, s. 119. 
517 Tamże, s. 118. 
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i kulturowy zostaje sprowadzony do opinii, że dzieje Wielkiej Brytanii charakteryzują się 

rasizmem i kolonializmem. Ponadto tożsamość narodową określono nowym 

fundamentalizmem. Cywilizacja zachodnia prezentowana jest jako cywilizacja 

społeczeństw prześladujących i brutalnych, a inne cywilizacje określa się jako szlachetne  

i dobre. Ta jednostronność w przekazie powodując olbrzymie szkody, bowiem uczniom 

angielskim nie pokazuje się ich dziedzictwa, a więc tego, z czym mogliby się 

identyfikować i z czego mogliby być dumni, zaś dzieci migrantów skazuje się na 

pozostanie w obrębie kultury getta518. Ta ideologiczna krytyka narodu i cywilizacji pod 

pretekstem wyrównywania kultur, jest nie tylko nielogiczna, ale stanowi realnie 

prowadzoną walką z cywilizacją Zachodu, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale tam, gdzie 

ona jest cywilizacja rodzimą519.  

 Multikuturalizm nie jest ideologią jednorodną, składają się na nią idee: 

komunitaryzmu, według którego jednostka nie jest wyodrębnioną sztucznie cząstką, ale 

przynależy do wielu wspólnot (z którymi podziela wartości, a przez to jej prawa stają się 

prawami wspólnoty), postmodernizmu z jego niechęcią do wszelkich centryzmów oraz 

kultem różnicy i odmienności (co w naturalny sposób przekłada się na akceptację 

odrębności kulturowej), feminizmu, który traktuje kobiety jako z grupę prześladowaną 

(domagającą się uznania ich praw), marksizmu (szczególnie neomarksizmu) łączącego 

krytykę społeczeństw kapitalistycznych (zachodnich) zarówno w sferze gospodarczej, 

społecznej, religijnej, jak i kulturowej, z postulatem ich przebudowy aksjologicznej  

i światopoglądowej520.    

 Andrzej Szahaj zwrócił uwagę na to, że z multikulturalizmem wiążą się dylematy 

społeczne, etyczne i polityczne. Ideologia ta stawia wymóg szacunku względem 

wszystkich kultur, co jednak może stanowić praktykę trudną do zaakceptowania. Należy 

bowiem zapytać, czy w krajach Zachodu należy szanować inne kultury i pozwalać im 

trwać w ich integralnej postaci, czy też wykluczać z nich to, co sprzeciwia się wartościom 

uznanym w tych krajach za prawa czlowieka? Pojawia się także pytanie o to, jak się 

zachować, gdy jednostki reprezentujące odmienne kultury, nie będą chciały korzystać  

z tych praw lub będą zmuszane przez własne środowiska do zachowania swoich? Gdzie 

znajduje się granica tolerancji i czy zasada szacunku względem obcych kultur dotyczy 

                                                 
518 Tamże, s. 124-125. 
519 Opisują to dobrze Patrick J. Buchanan w książce Śmierć Zachodu oraz Dariusz Rozwadowski  

w publikacji Marksizm kulturowy. 50 lat walki z cywilizacją Zachodu.   
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 A. Szahaj, Etyczne i polityczne..., dz. cyt.,  Por. H. White Dyskurs europejski i poszukiwanie europejskiej 

tożsamości, w: http://www.postcolonial-europe.eu/pl/essays/93-dyskurs-europejski-i-poszukiwanie-

europejskiej [25.05.2019]. 
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tylko przedstawicieli Zachodu, czy też powinna dotyczyć przedstawicieli innych kultur  

i cywilizacji względem cywilizacji Zachodu?521. 

 Jason Damian Hill określił równość kulturową poznawczym nonsensem, Uzasadnił 

to w ten sposób, że podobnie jak istnieją kultury bardziej i mniej zaawansowane 

technicznie, tak w sferze traktowania człowieka i respektowania jego praw, istnieją 

olbrzymie różnice. Hill za oczywiste uznał, że istnieją kultury, które innym nie dorównują 

na wielu polach, ale też istnieją kultury nikczemne, z którymi nie bardzo wiadomo co 

zrobić? Kultury nikczemne reprezentują te państwa, które badacz określił jako — moralnie 

zbójeckie. Dopuściły się one zdrady cywilizacyjnej dojrzałości i stanowią zagrożenie dla 

porządku międzynarodowego. Są to kultury, których celem jest ograniczanie praw 

jednostki oraz likwidowanie form wolności i swobód obywatelskich522. Hill ponadto 

zauważył, że w twierdzeniu o równości kultur nastąpiło pomieszanie pojęć. Chociaż 

godność człowieka jest nienaruszalna, to własną wartość moralną, człowiek może 

zniszczyć, przez postępowanie moralnie naganne. Kiedy zaś kultura, do jakiej należy 

zezwala na czyny moralnie złe, to człowiek decyduje o tym, czy utożsamia się z nimi, czy 

też je odrzuca. Twierdzenie o nierówności kultur nie narusza godności ludzkiej, ale 

stanowi odzwierciedlenie tego, że pewne przekonania i praktyki kulturowe są moralnie złe, 

a nawet i okrutne, a inne dobre moralnie i prorozwojowe. Przyjęcie tego twierdzenia nie 

stanowi ataku na tożsamość i godność jednostki, ale na część sposobu myślenia i działania, 

z którymi ewentualnie się utożsamia523.    

 Leszek Kołakowski odnosząc się do postulatu równości kulturowej, umiejscowił ją  

w kontekstach: twórczości artystycznej, etycznym, prawnym i intelektualnym.  

W pierwszym uznanie równości artystycznej przychodzi bez trudu, gdyż podejście do niej 

może być na tyle zróżnicowane i jednocześnie oderwane od innych wartości, że nie 

narusza wewnętrznej spójności i tożsamości ludzi tworzących, jak i odbierających dzieła 
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"Kultury zła są systemem drenażu, który wysysa egzystencjalne, duchowe i psychologiczne zasoby swoich 
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są równe. Fakt, że istnieją moralne i polityczne zapadliska, z których miliony ludzi starają sie uciec, jest 

oczywisty.Fakt, że tacy uciekinierzy lub ludzie szukajacy wolności, chcą samorealizować się w innych 

kulturach, które ich zdaniem lepiej odpowiadają ich aspiracjom, nadziejom i marzeniom, stanowi 

wystarczający dowód, że pewne kultury są nieprzyjazne ludzkiemu dobru, a inne odpowiadają bardziej 

rozwojowi i praktykowaniu ludzkiej sprawczości" J. D. Hill, Odwaga twierdzenia, że nie wszystkie kultury są 

równe, tł. M. Koraszewska, http://racjonalista.tv/odwaga-twierdzenia-ze-nie-wszystkie-kultury-sa-rowne/ 

[20.09.2019]. 
523 Tamże. 
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artystyczne524. W przypadku jednak podziałów, w kolejnych sferach ludzie zostają 

postawieni przed wyborem norm, które nie mogą istnieć razem. Dlatego Kołakowski 

uznał, że ludzie mają prawo bronić i głosić idee tolerancji i krytycyzmu, ale nie można 

utrzymywać, że są to idee neutralne, czyli wolne od normatywnych założeń. Według 

filozofa, twierdzenie na przykład o wyższości własnej cywilizacji nad innymi, czy ich 

równości, są wypowiedziami wartościującymi i prowadzą do zajęcia stanowiska, którego 

nie można uniknąć525.   

 Za sprawą Melvilla Herskovitsa zaczęto propagować przekonanie, że kultury są 

nieporównywalne ze sobą, gdyż każda z nich stanowi swoisty układ odniesienia dla 

jednostek ją dzielących526. Wynika to z procesu enkulturacji, który polega na tym, że 

sposób myślenia, opiera się na doświadczeniu a doświadczenie jest interpretowane  

w kategoriach kultury, do jakiej należy jednostka527. W związku z tym przyjęto, że wszelkie 

sądy (aksjologiczne, a nawet poznawcze) i oceny wypowiadane są zawsze w zgodzie ze 

standardami danej kultury. Przyjęto, że nie istnieje rzeczywistość — jako taka, ale 

widziana w kontekście kulturowym, a z tego wypłynął postulat, że powinno się 

powstrzymać od oceny działań i wytworów kultur, na podstawie własnych kategorii528.   

 Pomijając brak logiczności wniosku, w którym stwierdzono, że nie istnieją 

obiektywne pozakulturowe sądy a jednoczesnie wypowiada się taki sąd529, powyższe 

założenie rodzi poważne dylematy etyczne i polityczne530. Praktyka życia neguje ten 

wniosek, jeżeli nawet relatywiści moralni zanegują możliwość oceny moralnej jednej etyki 

przez drugą, to sam fakt wyboru przez ludzi, systemu moralnego, w którym chcą żyć, 

wskazuje, że uznają jeden system wartości za lepszy od drugiego.  

 Istnieje również problem, którego istota sprowadza się do pytań, czy stanem 

docelowym ma być uznanie wszystkich kultur za równe sobie pod względem 

aksjologicznym i równie obowiązujące w społeczeństwie oraz w jaki sposób ma 

funkcjonować organizm społeczny, w którym funkcjonować będą różne systemy 

aksjologiczne? Istotne są również pytania, o to, co ma stanowić podstawę dla tworzenia 
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 L. Kołakowski, Szukanie barbarzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturowego, w: Czy diabeł może być 

zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2012, w: https://issuu.com/znak/docs/czydiabelmozebyczbawiony 
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jedności między członkami spoleczeństwa podzielającymi różne systemy wartości? Co 

uchroni ich przed walką i co może zabezpieczyć społeczeństwa zachodnie przed utratą 

przez nie wpływu intelektualnego i normatywnego we własnych krajach?531  

 Szahaj nazwał złudzeniem możliwość łączenia elementów kultur zachodnich  

i niezachodnich oraz uczynienie z zachodniej formy życia społecznego tak pojemnej 

przestrzeni, aby mogła przyjąć normy innych kultur. Należy wziąć pod uwagę, że 

pozostają elementy kultur, których nie można ze sobą pogodzić, co w oczywisty sposób 

może stanowić zarzewie konfliktów532. Dlatego też należy odejść od utopijnych postulatów 

równości kulturowej, czy niczym nieograniczonej wielokulturowości.  

  Henryk Kiereś określił kulturę jako sposób istnienia człowieka w świecie, której 

jakość zależy od samego człowieka533. Dlatego też na ludziach ciąży obowiązek 

rozumienia wielowątkowości kultury, ale także poznania zarówno osiągnięć, jak i słabych 

stron. W tym obowiązku również mieści się rozpoznanie przyczyn kryzysów kulturowych, 

które dotykają poszczególnych jednostek oraz całych społeczeństw. Polegają one na 

utracie rozumienia samych siebie, własnych poczynań oraz zagubieniu sensu i celu życia.  

          Często popełnianym błędem jest nierozpoznanie i „zapomnienie”własnego 

dziedzictwa kulturowego i cywilizacyjnego. Konsekwencją tej ignorancji jest zazwyczaj 

obojętność, a nawet pogarda dla rodzimej kultury. Ta postawa bierze się u ludzi z lenistwa 

duchowego, i doprowadza do pustki kulturowej, którą wielu wypełnia ideologiami 

nihilizmu lub kosmopolityzmu, a te ostatnie kuszą wizją kultury uniwersalnej 

(ogólnoludzkiej). Dla Heryka Kieresia taką ideologią jest multikulturalizm, którą badacz 

definiuje jako pogląd uznający wszystkie historyczne kultury za równoważne, a tym 

samym posiadające taką samą jakość oraz moc kulturotwórczą. Skoro tak jest, to należy 

jedynie otworzyć się na odmienności kulturowe, z czego powstanie wspólna kultura 

uniwersalna.   

 Zamysł tworzenia jednej kultury globalnej wyrasta z tradycji myślowej idealizmu  

z dwóch jej nurtów racjonalizmu i irracjonalizm. Badacz określił błędność idealizmu, jako 

oderwanie poznania od realnego świata i na zamianie poznawania (wyjaśniania przez 

przyczyny) na myślenie. Umysł człowieka operuje w ten czas na treściach, którymi są idee 

                                                 
531

 Tamże. 
532

 Tamże.  
533 Prezentując poglądy Henryka Kieresia, będę się opierał na jego artykule pod tytułem Uwagi w sprawie 

kryterium oceny kultury – w związku z tzw. multikulturalizmem, zamieszczonym w pismie "Człowiek  

w kulturze" nr 24 (2014), s. 27-34. 
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oderwane od doświadczenia lub sztucznie tworzone dla potrzeb ideologicznych. Na ich 

podstawie powstają różnorodne modele świata, które mogą przyciągać pięknem 

artystycznych walorów, ale które są skażone redukcjonizmem, a nawet absurdalnością. 

  Idealizm dominuje w kulturze Europy, jako racjonalizm (modernizm) oraz jako 

irracjonalizm (postmodernizm). W przestrzeni tych nurtów pojawiła się ideologia „samo 

zbawienia” człowieka rozumianego, jako wynik procesu ewolucji — jako jednostki 

przypadkowej, materialnej, podległej prawom przyrody. Modernizm doprowadził do 

powstania socjalizmów: komunizm, faszyzmu i nazizmu, które wcielały w życie własne 

globalistyczne utopie. Po ich kompromitacji, do głosu doszedł postmodernizm. Nurt ten 

przejął od modernizmu ontologię i antropologię (ewolucjonizm, materializm, naturalizm), 

lecz odrzucił przekonanie o istnieniu celu dla życia ludzkiego i dla ludzkich dziejów. 

Następuje więc zwrot w kierunku woluntaryzmu, a w życiu społecznym dominuje 

liberalizm i anarchizm. Dominują hasła wolności, pluralizmu, tolerancji. To właśnie  

w irracjonalizmie znajdują się źródła ideologii multikulturalizmu, pod postacią 

postmodernizmu. Krytyka modernizmu ze strony zwolenników postmodernizmu prowadzi 

do subiektywizmu i relatywizmu, a ostatecznie agnostycyzmu i nihilizmu. Dlatego też  

w świetle takiej sytuacji, przy nieuznawaniu racjonalnych kryteriów, wszystkie kultury są 

równosilne, bo żadna nie ma sensu. Według Kieresia tradycja idealizmu degraduje kulturę 

Zachodu, albowiem prowadzi ją w świat mitów i utopii a przez to w świat determinizmu  

i fatalizmu, a pozbawia racjonalności i odciąga od rzeczywistych potrzeb i celów. Na tym 

właśnie polega zagrożenie ze strony multikulturalizmu, że jego tezy są niezgodne  

z naturalnym doświadczeniem, które wskazuje, że kultury nie są równe. Są bowiem takie, 

które odkryły naturę człowieka i ostateczny cel jego życia, a są i takie, które tej naturze 

zaprzeczyły i ostatecznego celu nie znalazły.  

 Kiereś zwrócił jeszcze uwagę na to, że należy odróżnić działania kulturowe od 

kulturotwórczych. Te pierwsze charakteryzują się świadomością i celowością działania 

oraz zawierają wyniki tych działań i to, jakie niosą one konsekwencje. Te drugie zaś 

wznoszą kulturę na wyższy poziom poprzez to, że pozwalają człowiekowi osiągnąć cel 

ostateczny, jakim jest jego własne życie osobowe, w którym realizują się zdolności do 

poznania, miłości, wolności oraz możliwości nawiązania relacji z Istotą Najwyższą,  

a w życiu społecznym nadają człowiekowi podmiotowość prawną. To właśnie życie, jako 

cel i dobro kultury stanowi niepodważalny wskaźnik oceny działalności kulturowej 

człowieka. Jeśli więc kultura pomija jakiś aspekt ludzkiego życia jest kulturą ułomną, 

a jeśli celowo ten aspekt pomija i redukuje życie ludzkie, staje się zdegenerowaną.  
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Dlatego też można śmiało twierdzić, że kultury nie są sobie równe, bo w niejednakowy 

sposób traktują i odpowiadają na potrzeby życia ludzkiego.   

  Piotr Stanisław Mazur omawiając relację, jaka zachodzi między rozumieniem 

rzeczywistości, a kryzysem kultury zwrócił uwagę na fakt, że w ciągu ostatniego stulecia 

ludzie wytworzyli olbrzymią ilości artefaktów, które zamiast im służyć w efekcie obróciły 

się przeciw nim. Były to nie tylko wytwory ludzkich umysłów, które powstały na skutek 

błędów poznawczych, a charakteryzowały się absurdalnością i redukcjonizmem teorii 

człowieka i życia społecznego, ale dobrze funkcjonujące systemy niszczenia ludzi 

z gułagami i obozami koncentracyjnymi. Ponadto zideologizowana gospodarka w systemie 

komunistycznym okazała się niewydolna, a dzieła sztuki tworzone w tym systemie stały 

się niezrozumiałe poza nim. Mazur pytał, co stanowi podstawę, na której można przyjąć 

pewne ludzkie działania za kulturotwórcze a inne za antykulturowe534.  

 Opierając się na poglądach Mieczysława Gogacza, za podstawę odpowiedzi uznał 

Mazur twierdzenie o zgodności kultury ze światem realnych bytów, który jest wcześniejszy 

od niej i jest jej miarą. Można więc powiedzieć, że działanie ludzkie jest tym bardziej 

kulturotwórcze, im bardziej odnosi się do rzeczywistości. Kiedy kultura kieruje się przeciw 

człowiekowi, staje się zjawiskiem odhumanizowanym, wyrazem zafałszowania ludzkiej 

natury, polegającej najczęściej na redukcji jakiegoś jej aspektu. Mazur przywołał również 

pogląd wspomnianego wcześniej Henryka Kieresia, który w wytworze kultury akcentował 

nie tylko znaczenie prawdziwości twórcy, to jest odzwierciedlenie jego wnętrza  

w artefakcie, jak i prawdziwość, rozumianą jako zgodność z rzeczywistością samego 

twórcy535. Zafałszowane bowiem dzieło, oszukuje zarówno jego twórcę jak i odbiorcę.  

 W przypadku dzieła człowieka należy pytać o cel jego powstania i czy ten cel jest 

w wytworze odzwierciedlony. Chodzi o realizację dobra, człowiek coś zamierza 

wytworzyć, a więc posiada dla swej twórczości jakiś cel. Aby dzieło służyło człowiekowi 

musi zawierać dobro, służące realizacji osobowego życia ludzkiego. Mogą jednak 

powstawać wytwory nieuwzględniające tego celu lub cel ten źle odczytywać536. 

          Piękno stanowi tę kategorię, które mieści w sobie prawdę i dobro. Piękne może być 

tylko to, co nie jest zafałszowane i jednocześnie posiadające cel, z którego wypływa jego 

sens i znaczenie. Piękne jest to, co doskonałe, to jest takie, czemu nic nie brakuje, dlatego 

wytwory kultury powinni osiągnąć ideał piękna lub się znacznie do niego zbliżać.  

                                                 
534 P. St. Mazur, Rozumienie rzeczywistości a kryzys kultury, w: "Człowiek w kulturze" nr 14 (2005),  

s.183-184. 
535 Tamże, s. 186. 
536 Tamże, s. 192. 
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         Jak zauważył Piotr Stanislaw Mazur wytwory ludzkie są różnej jakości537, albowiem 

przyporządkowane są do człowieka, który sam jest niedoskonały i wciąż doskonalić się 

powinien. Dlatego też i wymiary kultury charakteryzują się różnorakim stopnniem 

prawdziwości, dobroci i doskonałości, co skłania do stwierdzenia, iż same artefakty, czy 

kultury nie są sobie równe.   

 

3.2. Teoria Konecznego a multikulturalizm  

 

 Podstawą dla oceny multikulturalizmu w świetle teorii Konecznego jest relacja, 

jaka zachodzi między kulturą a cywilizacją. Badacz stwierdził, że w granicach każdej 

cywilizacji mogą istnieć jej odmiany, rozmieszczone geograficznie, etnograficznie, a nawet 

stanowo538. Istnieją więc między nimi podobieństwa, ale istnieją i różnice. Suma 

podobieństw od powstania konkretnej cywilizacji, do chwili obecnej stanowi o jej ciągłości 

i jedności. Ilość różnic wskazuje na jej odmiany i różnorodność. W relacji pomiędzy 

cywilizacją, a jej odmianami, zachodzi taki związek jak między całością a jej częściami539 

lub jak między fundamentem i nadbudową540. Koneczny każdą odmianę cywilizacji nazwał 

kulturą, chociaż jak się zastrzegł mógłby użyć innego okreslenia, wybrał to, gdyż nie 

znalazł bardziej odpowiedniego. Istnieje cywilizacja łacińska z kulturą polską, czy włoską, 

cywilizacja arabska a kultura mauretańska, cywilizacja turańska a kultura ojgurska. 

Wydaje się poprawne przyjęcie założenia, że każde zrzeszenie posiada własną macierzystą 

kulturę, chociaż pod wpływem ekspansji innych cywilizacji, mogą wytworzyć się w części 

społeczeństwa ich odmiany. Przykładem mogą Niemcy, gdzie obok kultury niemieckiej 

cywilizacji łacińskiej, wytworzyła się kultura niemiecka cywilizacji bizantyjskiej. Można 

więc mówić o wielokulturowości w ramach jednej cywilizacji, ale i wielokulturowości  

w ramach wielu cywilizacji. Różnorodność kulturowa i cywilizacyjna jest więc stanem 

normalnym dla świata. Koneczny wielokrotnie podkreślał, że nie ma jednej ogólnoludzkiej 

cywilizacji, nie ma również jednego uniwersalnego procesu, który ogarniałby każdą 

społeczność i wymuszał realizację takich samych szczebli rozwoju cywilizacyjnego.  

 Poszczególne kultury nie są od siebie odizolowane, chociaż mogą istnieć na 

odrębnych terenach, to mogą również stykać się ze sobą lub zachodzić na siebie. Kultury te 
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 Tamże, s. 184. 
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 F. Koneczny, O wielości..., dz. cyt., s. 159. 
539 Tamże, s.160. 
540 P. Jaroszyński, Multikulturalizm..., dz. cyt., s. 11. 
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mieszają się, ale zawsze pozostaje pytanie czy dążą do jakiegoś trwałego zespolenia, do 

wytworzenia nowej cywilizacji? Jak można się spodziewać, odpowiedzi na to pytanie są 

dwie, pozytywna i negatywna. Koneczny stwierdził, że z zetknięcia dwóch cywilizacji,  

z tak zwanego krzyżowania kulturowego, bywają czasem skutki dobroczynne (jak na 

przykład z połączenia hellenizmu i latynizmu), a czasem szkodliwe, a nieraz zabójcze 

(niwelujące siły twórcze) dla rozwoju cywilizacji541. W związku z tym, że badacz uznał 

jedne mieszanki za korzystne, inne zaś przeciwnie za szkodliwe, pozostaje pytanie, co 

stanowi kryterium tego podziału i kiedy wymieszanie cywilizacyjne jest syntezą? 

Odpowiedzi na te pytania, znajdują się w wypowiedzi Konecznego, który wydarzenia 

historyczne widział dwojako, od strony zewnętrznej — jako materialne fakty, a od strony 

wewnętrznej, jako zbiór przekonań, zapatrywań, czy motywów działania stojących za tymi 

faktami542. To sfera myśli i czynu, to jest Logosu i Ethosu, decyduje, o jakości powiązań. 

Dlatego też, aby krzyżowanie cywilizacyjne i kulturowe mogło przynieść prorozwojowe 

skutki, które można nazwać kulturotwórczymi, powinna zostać zachowana logiczność  

w sferze myśli i działania, ale i całościowe ujęcie natury i życia człowieka, w tym jego 

wymiaru społecznego. Cywilizacje mogą się łączyć, o ile i w takim zakresie, gdy ich 

przekonania, normy etyczne i społeczne nie stoją ze sobą w konflikcie. Dlatego też na 

przykład w cywilizacji łacińskiej, a w kulturze polskiej mogło odnaleźć się greckie 

oddzielenie życia prywatnego i publicznego, wyodrębnienie życia społecznego od 

państwowego, czy rzymskie poczucie narodowości.  

 W relacjach międzykulturowych ważne jest spojrzenie na czynniki różnicujące 

cywilizacje. Przypomnieć należy, że są to trójprawo, quincunx cywilizacyjny, prawo, 

religia czy szeregi pojęć naczelnych). Są społeczeństwa, które zapatrują się na kategorie 

cywilizacyjne niemal identycznie, są takie, które podzielają rozumienie niektórych, inne 

zaś widzą odmiennie, są i takie, gdzie postrzeganie elementów życia zbiorowego jest 

całkowicie różne543. Zaznaczenie tych relacji wskazuje na bardzo istotną sprawę, 

mianowicie na potrzebę poznania kulturowego. Ono powinno umożliwić rozpoznanie 

różnić i podobieństw. Metodyczność zaś ustrojowa wymaga konsekwencji w myśleniu  

i działaniu, dlatego adaptowanie obcych kulturowo elementów niepasujących do siebie 

powoduje chaos w społeczeństwie. Koneczny pisał o tym problemie, na przykładzie 

obecności mniejszości kulturowych: „Jeżeli przybysze przywożą z sobą inną cywilizację, 

                                                 
541 F. Koneczny, Polskie..., t.II, dz., cyt, s. 5. 
542 Tamże. 
543 F. Koneczny, O wielości..., dz., cyt, s. 154. 
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nie są zasymilowani, póki się tej cywilizacji nie wyzbędą – a o to jest nadzwyczaj trudno. 

Zazwyczaj obca cywilizacja trwa nietknięta pod popiołem powstałym ze zmiany religii, 

języka i obyczaju. [...] Zasymilowani nie uznają innego prawa, jak tylko ogólnie przyjęte 

krajowe i o żadnym innym prawie wcale nie myślą. O to jest niesłychanie trudno przy 

różnicy cywilizacyjnej. Przy odmienności cywilizacji, zdarza się to tylko przy imigracji 

indywidualnej, przy gromadnej jest to nie wykonalnym, chyba dopiero w dalszych 

pokoleniach [...] Trudno, żeby islam „asymilował się” do chrześcijaństwa. Te dwie religie 

pod jednym dachem stanowią curiosum”
544

.     

 Podstawowa zasada multikulturalizmu, to jest równości kultur i cywilizacji  

w świetle badań Konecznego może być utrzymana jedynie w takim znaczeniu, że prawa, 

którym podlegają, stawiają je, na jednej płaszczyźnie. Natomiast czynniki determinujące 

kultury w odniesieniu do rozumienia i traktowania życia ludzkiego, wskazują na to, jaki 

osiągnęły poziom intelektualny, moralny oraz materialny. W tym aspekcie nie są równe. 

Nierówności istniały zawsze, są naturalne i potrzebne dla rozwoju. Postęp zmierza ku 

różnorodności i to jest stan pożądany. Nierówności mobilizują do podnoszenia się w danej 

dziedzinie, do tego, aby być lepszym545. Narody, jak i inne społeczności, toczą walkę  

o własny byt i robią to na różne sposoby, różne też osiągają rezultaty. W odmienny sposób 

akcentują dobra, które chcą osiągnąć, dlatego też ich charakter odzwierciedla, jakimi 

dobrami są zainteresowane. Koneczny pytał o to, w jaki sposób cywilizacje i kultury 

formują człowieka i jakie stwarzają mu warunki rozwoju? Czy gwarantują równomierność 

rozwoju wszystkich kategorii bytu, czy też ograniczają go do pojedynczych?  

 Według Konecznego świat cechuje różnorodność, ale jest w nim obecna również 

racjonalność, która może być w życiu społecznym osiągnięta o tyle, o ile poszczególne 

wspólnoty będą się kierowały własnymi metodami ustrojowymi i trzymały się trzech 

warunków, to jest: równowagi, jednolitości kierunku i konsekwencji działania546.   

 Koncepcja walki cywilizacyjnej, przez którą często odrzuca się teorię Konecznego, 

powinna być dobrze zrozumiana. Nie jest ona elementem samodzielnym i jedynym  

w relacjach cywilizacyjnych, albowiem zawsze należy ją łączyć z innymi prawami 

rządzącymi kulturami i cywilizacjami. Nie mogą w ramach jednego społeczeństwa istnieć 

sprzeczne poglądy i być jednakowo traktowane, dlatego, że każda z cywilizacji, którą 

reprezentują posiada swoją logiczną strukturę, której rozerwanie prowadzi do zakłócenia 
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 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 223. 
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 F. Koneczny, O ład..., dz. cyt., s. 19. 22. 
546 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 433-434. 
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funkcjonowania opartej na niej zbiorowości. Cywilizacja jest metodą, czyli konkretnym 

sposobem postępowania nakierowanym na realizację celu lub rozwiązywanie ludzkich 

problemów. Kiedy zastosuje się wobec niej już najprostsze zasady z dziedziny zarządzania, 

to metoda ukazuje się, jako sposób postępowania, który winien charakteryzować się 

jasnością, czyli zrozumieniem, jednoznacznością interpretacyjną, nakierowaniem na cel, 

skutecznością zapewniającą jego realizację, niezawodnością oraz ekonomicznością 

polegającą na niemarnowaniu środków prowadzących do celu, Widać z całą ostrością jak 

ważna jest współmierność wszystkich elementów metody, szczególnie w tak 

skomplikowanym organizmie, jakim jest zrzeszenie ludzkie547. Istnienie na jednym terenie, 

różnorodności kulturowej tej samej cywilizacji jest metodycznie właściwe, zarówno co do 

współgrania idei jak i sposobu działania i osiągania celów, natomiast różnorodność 

kulturowa i cywilizacyjna z wzajemnie niesprowadzalnymi do siebie elementami, stawia je 

na płaszczyźnie konfrontacji poglądów, sposobów działania oraz celów realizowanych 

przez ludzi odmiennie cywilizowanych. To oczywiście może doprowadzić do konfliktów 

wewnętrznych i zewnętrznych a nawet wojen domowych i konfliktów międzynarodowych. 

Kiedy jednak społeczeństwa opowiedziałyby się za jedną dominującą cywilizacją, do 

czego Koneczny nawoływał, dokonałyby rozróżnienia, a w swej istocie stałyby się 

zrozumiałe i czytelne. Wtedy też mogłyby takie społeczeństwa przyjmować imigrantów, 

którzy akceptowaliby system obowiązujących norm społecznych w kraju migracji, a potem 

jako obywatele mogliby wspólpracować w realizacji społecznych celów. Spoleczeństwom 

nie groziłoby zamknięcie kulturowe, czy monokulturowość, albowiem z natury są one 

wielokulturowe, z racji wielości jednostek je tworzących, a jednocześnie zostałaby 

zachowana spójność społeczna. Ta różnorodność i jedność osadzone są w naturze 

człowieka. Z jednej strony ludzie różnią od siebie, z drugiej zaś potrzebują do życia ładu. 

3.3. Globalizm a system międzynarodowy: spór o państwo 

3.3.1. Manifest z Ventotene — projekt europejskiej i światowej federacji  
 

 

 We wrześniu 2010 r. w Parlamencie Europejskim, Altiero Spinelli został uznany za 

patrona grupy posłów, którzy postawili przed sobą zadanie: „dyskusji nad obecnymi  

i przyszłymi wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską oraz proponowanie rozwiązań 
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służących dalszej integracji krajów Unii”
548

. W ich deklaracji ideowej można przeczytać: 

„To nie jest moment dla Europy, aby spowolnić integrację, ale przeciwnie — aby ją 

przyspieszyć. Historia Unii Europejskiej udowodniła, że to „więcej Europy”, nie mniej, 

jest odpowiedzią na problemy, przed którymi stoimy. [...] Nacjonalizm jest ideologią 

przeszłości. Naszym celem jest federalna i postnarodowa Europa, Europa obywateli”
549

. 

Deklaracja tej grupy stanowi odzwierciedlenie Manifestu z Ventotene, autorstwa jej patrona 

Altiero Spinellego oraz Ernesto Rossiego. Obaj autorzy pochodzili z Włoch, związali się 

z ruchem komunistycznym, po II wojnie światowej z Partią Czynu. Byli założycielami 

Europejskiego Ruchu Federalistycznego (1943). W połowie lat 50. ubiegłego wieku Rossi 

zaangażował się w politykę krajową, natomiast Spinelli tworzył podstawy ideologiczne  

i strukturalne pod przyszłą unię, jako między innymi członek Komisji Europejskiej oraz 

deputowany do Parlamentu Europejskiego. Stworzył także wpływową grupę lobbingową 

"Klub Krokodyla", której zwieńczeniem działalności było przyjęcie w 1984 roku przez 

Parlament Europejski traktatu ustanawiającego Unię Europejską. Nie został on jednak 

wtedy ratyfikowany przez parlamenty narodowe, trwały więc dalsze prace i negocjacje, co 

doprowadziło do podpisania traktatu z Maastricht (1991) już po śmierci Spinellego
550

. 

 Zarówno Spinelli jak i Rossi nawiązali w części pierwszej Manifestu z Ventotene do 

idei suwerenności państw narodowych. Według nich, koncepcje wolności i autonomii 

jednostki wymusiły zmiany także w życiu społecznym. Do nich można zaliczyć 

wypracowanie koncepcji suwerenności, jako prawa narodów do tworzenia własnych 

państw. Pisali: "Każdy z nich [chodzi o narody, dop. MJ], jako odrębny pod względem 

etnicznym, geograficznym, językowym i historycznym, ma prawo do stworzenia, zgodnie 

z własną koncepcją życia politycznego, organizmu państwowego, będącego dlań 

optymalnym środkiem zaspokajania swych potrzeb, bez jakichkolwiek wpływów 

zewnętrznych"
551

. Spinelli i Rossi dostrzegli w idei suwerenności pozytywny czynnik  

w rozwoju społecznym, który przyczynił się do tego, że rzesze ludzi odrzuciły 

partykularyzm na korzyść szerszej wspólnoty państwowej. W konsekwencji wiele narodów 

uzyskało dostęp do instytucji i porządku o wyższym poziomie cywilizacyjnym.  
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Jednak okazało się, że w idei suwerenności tkwiły zalążki imperializmu kapitalistycznego, 

które miały doprowadzić do wybuchu wojen o zasięgu światowym i powstania państw 

totalitarnych
552

. Dlatego, uzasadniali autorzy, że całkowita suwerenność państw 

narodowych doprowadziła do rozbudzenia pragnień dominacji nad innymi, co związane 

było z potrzebą zabezpieczenia swego bytu politycznego, zdobycia nowych terenów  

i zasobów. Kresem tych działań miała być hegemonia najsilniejszego z państw
553

.   

        Dla Spinellego i Rossiego konsekwencją takiego stanu rzeczy jest zmiana funkcji 

państwa, które z siły chroniącej wolność obywateli, staje się siłą wymuszającą 

posłuszeństwo, w celu zwiększenia potencjału wojennego. Pozawojskowe sfery życia 

społecznego są wtedy uznane za drugorzędne lub też są podporządkowane temu celowi
554

. 

        Spinelli i Rossi uznali, że państwo totalitarne najdoskonalej potrafiło scalić siły 

społeczne, uzyskując najwyższy poziom centralizacji i samowystarczalności, jednak 

kosztem wolności i równości obywateli, którzy już nie mogli realizować własnych celów, 

lecz cele narzucone przez trzymających władzę. Centralizacja i samowystarczalność to 

właściwości państwa suwerennego, ale i państwa totalitarnego. To utożsamienie 

suwerenności i totalitaryzmu (należy dodać błędne) dało podstawy autorom Manifestu  

z Ventotene do tego, aby postulować likwidację państw narodowych i ich ustrojów 

polityczno-społecznych. Pisali o walce dwóch sił, to jest takich, które są w stanie 

zatrzymać trend totalistyczny i go odwrócić (a więc i wystąpić przeciw suwerenności),  

to zwolennicy internacjonalizmu: "oświecone warstwy klas pracujących, które nie 

porzuciły swych aspiracji do wyższej formy życia [...] najbardziej świadome elementy 

warstwy intelektualistów [...] przedsiębiorcy, pragnący podjąć nowe inicjatywy [...] 

wszyscy ci, którym poczucie godności nie pozwala na służalcze zginanie pleców" oraz  

o takich siłach, które będą dążyły do zdławienia nastrojów internacjonalistycznych i do 

odbudowy starych organizmów państwowych555. Do tych drugich sił zostali zaliczeni:  

"zwierzchnicy fundamentalnych instytucji państw narodowych, najwyższe kadry sił 

zbrojnych [...] kręgi kapitalizmu monopolistycznego, które związały swe zyski z kondycją 

państw, wielcy właściciele ziemscy oraz wysoka hierarchia kościelna, [...] a wokół nich 

cała niezliczona rzesza tych, którzy są od nich zależni, a nawet jedynie zaślepieni ich 

tradycyjną potęgą; wszystkie te reakcyjne siły"556.  
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Walka więc z państwem narodowym ma również podłoże walki społecznej i ustrojowej, 

obok bowiem wyzwolenia porządku międzynarodowego z totalitaryzmu istnieje potrzeba 

wyzwolenia jednostek z systemu opresji i zniewolenia.  

Spinelli i Rossi pisali w 1943 r., że po wojnie upadek reżimów totalitarnych 

przyniesie ludziom prawa do samostanowienia, czego wyrazem będzie możliwość 

głosowania i wybór przedstawicieli, tak aby mogli w krajach zmienić konstytucje zgodnie 

z wolą obywateli. Jednak zamierzonym w Europie stanem jest jej federacja.   

 Autorzy Manifestu z Ventotene uznali porządek niezależnych państw pod kontrolą 

organizacji międzynarodowej, jak Liga Narodów za bezużyteczny, albowiem organizacja 

stojąca na straży prawa międzynarodowego, nie dysponowała siłami przymusu do 

egzekwowania własnych decyzji. Podobnie absurdalny charakter posiadać miała według 

nich, zasada zaniechania ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państwa, zgodnie  

z którą, każdy naród posiada prawo do wyboru rządu (nawet despotycznego). Tłumaczyli 

to naruszenie suwerenności państwowej oraz wolności narodów, faktem, iż ma to 

znaczenie dla pozostałych państw europejskich.   

 Federacja Europejska miałaby stanowić najbardziej naturalne rozwiązanie dla 

takich problemów, jak między innymi wyznaczanie granic, ochrona mniejszości, dostęp do 

morza krajów go pozbawionych. Miałaby się ona wzorować na lokalnych państewkach 

włoskich czy niemieckich, które "dzięki przystąpieniu do szerszej wspólnoty narodowej 

pozbyły się wzajemnej wrogości, przekształcając kwestie międzypaństwowe  

w zagadnienia relacji pomiędzy poszczególnymi prowincjami"557. Spinelli i Rossi 

planowali rewolucję, która by umożliwiła realizację powyższych celów, miała mieć ona 

charakter socjalistyczny. Należało emancypować proletariat, część właścicieli środków 

produkcji pozbawić ich własności. Autorzy Manifestu nie byli zwolennikami całkowitej 

kolektywizacji, prywatne przedsiębiorstwa o charakterze monopolistycznym miały zostać 

znacjonalizowane, właścicielom dużych majątków rolnych miała zostać zabrana ich 

własność i rozdzielona między tymi, którzy na niej pracują, państwo miało gwarantować 

bezpłatne szkolnictwo, należało wprowadzić mechanizmy prawne i społeczne, które 

umożliwiłyby pomoc ludziom "ponoszącym klęskę w walce ekonomicznej"
558

. Chodziło 

też o zaspokojenie ich podstawowych potrzeb takich jak pożywienie, ubranie i dach nad 

głową. Osiągnięcie tych postulatów miało zapewnić zbudowanie ustroju opartego na 
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wolności i solidarności społecznej. Rolę wprowadzenia nowego porządku społeczno-

politycznego miałaby podjąć się partia rewolucyjna, którą należało tworzyć w oparciu  

o ludzi posiadających wspólną wizję przyszłości.   

Eugenio Colorni w Przedmowie do Manifestu z Ventotene zaznaczył, że przyczyną 

„kryzysów, wojen, nieszczęść i wyzysku”559, jest fakt istnienia państw, „odrębnych pod 

względem geograficznym, ekonomicznym i militarnym, które postrzegają inne państwa 

jako konkurentów i potencjalnych wrogów, współistniejąc w stanie permanentnego 

konfliktu”560. Colorni pisał, że idea internacjonalizmu jest obecna w programach 

wszystkich lewicowych partii, jako konsekwencja założonych przez nie celów. Różnią ich 

metody, jedni chcą go osiągnąć poprzez proponowanie porządku polityczno-społecznego, 

który wytworzy świadomość istnienia wspólnoty, która będzie zdolna przekroczyć granice 

kulturowe, duchowe i doprowadzi do dobrowolnego zjednoczenia, drudzy zaś  poprzez 

ustanowienie dyktatury proletariatu w poszczególnych krajach, która będzie skutkowała 

powstaniem internacjonalistycznego i kolektywistycznego państwa. Coroneli uważał obie 

strategie za błędne. Proponowane przez pierwszych, których określił demokratami, 

podobieństwa ustrojowe i kulturowe wcale nie muszą doprowadzić do zjednoczenia 

państw, do kiedy istnieją odrębne ich interesy „i żywione są sentymenty, związane  

z utrzymywaniem wspólnoty zamkniętej wewnątrz swych granic”, co może doprowadzić 

do konfliktów561. Rozwiązanie drugich - socjalistów zaś, wcale nie gwarantuje tego, że 

bogatsze i silniejsze kraje o tym samym profilu ideologicznym, zechcą dzielić wlasne 

bogactwa z innymi. Rozwiązaniem jest według Coroneliego stworzenie Federacji 

Europejskiej, która będzie opierała się na wspólnej armii i walucie, zniesieniu barier 

celnych oraz ograniczeń w przemieszczaniu się pomiędzy jej państwami, powołanie 

zgromadzeń federalnych oraz wspólnej polityki zagranicznej. Należy dodać, że 

przedmówca oraz autorzy Manifestu z Ventotene traktowali Federację Europejską jako 

wstęp do budowy Federacji Światowej562. Manifest z Ventotene został uznany za 

fundamentalną i obowiązującą wizję integrującą Europy563
. 
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3.3.2. Ideologia globalizmu 
 

Brytyjski badacz John Laughald w książce Zatrute źródła Unii Europejskiej, wskazał 

na to, że naród w wypowiedziach obecnych europejskich federalistów,  zwolenników rządu 

światowego czy technokratycznych liberałów, jest zbyt małą i anachroniczną formą 

społecznego i międzynarodowego porządku, by móc sprostać wyzwaniom współczesnego 

świata i jego gospodarki. Dlatego według nich dotychczasowe państwa narodowe, 

powinny zostać zastąpione przez państwa regionalne, a potem wejść w struktury władzy 

globalnej. Według Laughlanda zwolennicy globalizmu, w błędny sposób odczytują 

rzeczywistość. Podobnie do marksistów uważają, że struktury i funkcjonowanie państwa 

zależy od struktur gospodarki. Autor uznal postulat dostosowania się państwa do zmian  

w ekonomii za deterministyczny sposób widzenia historii i ludzkiej natury. Według niego 

w rzeczywistości to właśnie państwa poprzez system prawny tworzą rynek, gwarantując to, 

że zawieranie umów i ich dotrzymywanie jest respektowane. Państwo nigdy nie było tylko 

jednostką ekonomiczną na wzór przedsiębiorstwa, ale odgrywało rolę polityczną  

i prawodawczą, nigdy też nie było samowystarczalne, lecz wchodziło w kontakty 

zagraniczne o różnym charakterze, w tym ekonomicznym. Dlatego samowładność państwa 

nie oznacza izolacji i nie jest przeszkodą w handlu międzynarodowym, gdyż od wieków 

jest on wielostronny. Ponadto dominacja myślenia ekonomicznego sprowadza rolę 

sprawujących władzę do takiego zarządzania, aby to przedsiębiorstwa ponadnarodowe 

mogły bez przeszkód działać na terenie danego państwa. Jest to olbrzymie ograniczenie 

wpływu państwa na losy własnych obywateli564.  

W coraz większym stopniu następuje przekazywanie prerogatyw władz 

państwowych organizacjom międzynarodowym, co stwarza iluzję, kreacji losów świata 

wyłącznie przez organizacje międzynarodowe, a nie przez poszczególne narody. Stanowi 

to stopniową likwidację samorządności narodów i demokracji, na rzecz systemu 

oligarchicznego. Taka koncepcja jasno ukazuje narody, jako wspólnoty pozbawione 

politycznej suwerenności, i zakłada, że działania zarówno w sferze polityki wewnętrznej 

jak i międzynarodowej, jeżeli nie podlegają odgórnej sterowalności są niestabilne, 

nieprzewidywalne oraz niebezpieczne565.  

Ruch globalistyczny nie jest nowym zjawiskiem, a postulaty rządzenia światem 

były już w starożytnych państwach, między innymi w egipskim, asyryjskim i babilońskim, 
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żydowskim, perskim, macedońskim, rzymskim, wszędzie tam państwo miało się 

rozszerzać terytorialnie i to w sposób maksymalny. Bliżej współczesności tendencje 

globalizmu można odnaleźć w polityce arabskiej, mongolskiej, chińskiej. Kolejne 

tendencje do panowania nad światem wykazywali Rosjanie, Anglicy, Niemcy, Amerykanie. 

Ten charakter globalizmu polegał na rozszerzaniu wpływu przez jedno państwo (a nie jak 

obecnie na formowaniu organizacji międzynarodowych)566. Uzasadnienie jednak do 

panowania nad innymi zyskiwały charakter religijny, cywilizacyjny, a w czasach 

nowożytnych i współcześnie ideologiczny. I tak na przykład w starożytnym Egipcie, 

władca jako bóg miał prawo rządzić "czterema stronami świata", Sumerowie określali 

władcę jako „syna boga“, dlatego miał być on królem całej Ziemi. W judaizmie istnieje 

mocne przekonanie o nadrzędnej roli Żydów względem innych narodów, w islamie Ziemię 

traktuje się jako jako własność Allaha a podbite ludy nieislamskie mają służyć 

muzułmanom567.  

W świecie chrześcijańskim roszczenia do panowania nad światem wysuwali 

cesarze bizantyjscy  Cesarz Konstantyn I Wielki, uznany został za namiestnika Boga,  

a w Cesarstwie Bizantyjskim widziano, odzwierciedlenie Królestwa Bożego. Dlatego też 

każdy z cesarzy chciał być traktowany jak jego poprzednik. Władcom bizantyjskim 

przysługiwała jako namiestnikom Chrystusa najwyższa władza na Ziemi, a z faktu 

sprawowania urzędu - świętość“568. Kiedy upadł Konstantynopol, jego sukcesorem stało się 

Księstwo Moskiewskie, którego władca przyjął tytuł cara. Moskwa stała się wtedy Trzecim 

Rzymem, a jej władca miał panować nad całym światem chrześcijańskim. Na Zachodzie 

pod wpływem idei bizantyjskich Fryderyk Barbarossa oznajmiał, iż panuje  

z boskiej Opatrzności nad „miastem i światem“569. Również władcy mongolscy odwoływali 

się do mocy Nieba, dzięki któremu mieli panować nad światem. 

Na misję niesienia wysokiej kultury powoływał się Aleksander Macedoński  

podbijając rozległe tereny, podobnie jak Rzymianie mieli w swojej misji władać nad 

światem, niosąc mu pokój (Pax Romana)570. Do tej ideii nawiązywała koncepcja pokoju 

brytyjskiego (Pax Britannica) dominacji Wielkiej Brytanii na świecie, czy koncepcja 

dwuwładztwa Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (Pax Anglosaxonica).  
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569 P. Jaroszyński, Globalizm…, dz. cyt. 
570 Tamże. 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/%20g
http://www.ptta.pl/pef/pdf/%20g
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Koncepcję realizacji globalnej władzy przedstawił Dante Alighieri w dziele 

Convivio (Biesiada), w którym napisał, że wojny oraz ich przyczyny mogłby zostać 

wyeliminowane, gdyby panował nad światem jeden władca, który utrzymywałby królów  

w ich granicach i nie pozwalał im na podejmowanie działań zbrojnych. W De monarchia 

(O monarchii), Dante potwierdził potrzebę jednego światowego władcy, który dysponował 

by siłą i autorytetem do rozstrzygania sporów i konfliktów w sposób bezpośredni lub 

pośredni571.  

W XVIII Abbé de Saint-Pierre Charles-Irenée Castel w Projet pour rendre la paix 

perpétuelle en Europe (Projekcie na rzecz wiecznego pokoju w Europie) głosił ideę 

powołania federacji władców europejskich, czyli wiecznego i nieodwołanego sojuszu, na 

mocy którego, powstałby Kongres Europejski rozstrzygający wszelkie konflikty.    

Immanuel Kant uważał, że rozsądek nakazuje, aby każde państwo, nawet to 

najmniejsze, mogło własne bezpieczeństwo opierać nie tyle na prawie międzynarodowym, 

czy na własnej sile ale na uczestnictwie w światowej wielkiej federacji. Miałaby ona mieć 

charakter wspólnoty narodów - rozumianych jako zrzeszenie ich obywateli, nie zaś jako 

jeden organizm państwowy. Uważał, że rządzenie jednolitym światowym państwem 

(niefederacyjnym) doprowadzi do tego, że z biegiem czasu prawo straci na znaczeniu, 

pojawi sie despotyzm, który wywoła reakcję i bunt i państwo takie popadnie w anarchię572         

W Europie XIX w. zaczęły oddziaływać poglądy socjalisty Henri de Saint-Simona 

ale i komunistów Fryderyka Engelsa czy Karola Marxa. Pierwszy z nich był zwolennikiem 

federalizmu europejskiego oraz powstania parlamentu europejskiego. Dwaj pozostali 

chcieli przez ruch komunistyczny reprezentować światowy proletariat. Pisali: “Najbliższy 

cel komunistów jest ten sam, co wszystkich pozostałych partii proletariackich: 

ukształtowanie proletariatu w klasę, obalenie panowania burżuazji, zdobycie władzy 

politycznej przez proletariat“573. Lenin, który przejął idee komunistyczne optował za 

stworzeniem Stanów Zjednoczonych Świata, które posiądą charakter socjalistyczny a więc 

antyburżuazyjny, aż po zwycięstwo komunizmu (gdzie nie będzie kapitalistów i klas 

społecznych a przez to zapanuje wolność) i które będą zbudowane na likwidacji państw574. 

Projekty globalistyczne rysowały się w głowach kolejnych sowieckich 

przywódców, i tak Leonid Breźniew proponował utworzenie paneuropejskiej struktury 

                                                 
571 C. Lu, World Government, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), E. N. Zalta 

(ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/world-government/ [21.03.2020]. 
572 Tamże. 
573 F. Engels, K. Marks, Manifest komunistyczny, https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1848 

/manifest.htm [21.03.2020]. 
574 J. Laughland, Zatrute…., dz. cyt., s. 311. 

https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/world-government/
https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1848%20/manifest.htm
https://www.marxists.org/polski/marks-engels/1848%20/manifest.htm
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obronnej, później wypowiedział słynne słowa  o „mieszkaniu w wspólnym europejskim 

domu“. Michaił Gorbaczow poddał myśl w której zawarł ideę, że Europa nie powinna 

mieć żadnych „lini podziału“ a następnie deklarował poparcie dla „Europy od Atlantyku po 

Ural“, to jest idei Charlesa de Gaulle’a, który chciał uniknąć amerykańskiej kurateli575.  

Po rozpadzie ZSRR, Gorbaczow jako osoba prywatna w przemówienie w Fulton (USA)  

w 1992 r. powiedział: „Świat staje się świadom faktu, że nieodzowne jest stworzenie form 

globalnej administracji, w których uczestniczyliby członkowie międzynarodowej 

społeczności“576. Sowiecki dysydent Andriej Sacharow, opowiadał się za „powstaniem 

rządu światowego i złagodzeniem narodowych sprzecznośc“. Jest on twórcą obowiązującej 

do pory teorii konwergencji pomiędzy systemem komunistycznym a kapitalistycznym, 

która została chętnie przyjęta przez elity zachodnie577. 

 Inny socjalista Adolf Hitler stworzył koncepcje panowania nad światem. Idea 

sprawowania władzy przez naród niemiecki nad całym światem  pojawiła się jednocześnie 

z koncepcją architektonicznej przebudowy Niemiec i terenów podbitych tak, aby 

demonstrować wielkość nazistowskiego państwa. Pojawiła się idea Germanii, która po 

zwycięstwie Hitlera miała zostać stolicą świata (Welthaupstadt Germania) co pokazuje,  

w jaki sposób Niemcy odczytywali swoją rolę.   

 Po II wojnie światowej a szczególnie po tragedii dwóch miast japońskich Nagasaki 

i Hiroszimy pojawiły się głosy, o potrzebie globalnej współpracy wobec zagrożenia broni 

atomowej. Autorytet w tej dziedzinie Albert Einstein stwierdził: „Należy stworzyć rząd 

światowy, który jest w stanie rozwiązać konflikty między narodami na mocy prawnych 

orzeczeń. Rząd ten musi opierać się na jednoznacznej konstytucji, zatwierdzonej przez 

rządy i narody…”
578

. Swoją opinię na temat porządku międzynarodowego wyraziła Emry 

Reves w Anathomy of Peace (Anatomii Pokoju) argumentując, że państwa narodowe 

zagrażają pokojowi, sprawiedliwości i wolności, powodując i utrzymując globalny klimat 

nieufności i strachu oraz tworząc machinę wojenną, która ostatecznie generuje wojny. 

Napisała: „Współczesna Bastylia jest państwem narodowym, bez względu na to, czy 

więźniowie są konserwatystami, liberałami czy socjalistami”579.  

Niektórzy jednak nie odrzucili państwa narodowego, ale jedynie te o ustroju 

autorytarnym i niedemokratycznym, jako nieodpowiednich partnerów do budowania 

                                                 
575 Tamże, s. 312-314. 
576 Tamże, s. 314. 
577 Tamże, s. 316-317. 
578 C. Lu, World…, dz, cyt. 
579 Tamże. 
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pokojowego porządku na świecie. I tak Komitet Unii Atlantyckiej (AUC), utworzony  

w 1949 r. przez Clarence'a Streita, wezwał do utworzenia federalnej unii państw 

demokratycznych, która byłaby genezą „rządu wolnego świata“580.  

Obecnie próbuje się utożsamić globalizm z pojęciem Nowego Porządku Świata 

(New World Order) realizowanym głównie przez elity finansowe Stanów Zjednoczonych. 

Porządek ten ma swoimi źródłami sięgać do powstałej w 1776 r. organizacji tzw. Zakonu 

Iluminatów bawarskich. Jej organizatorem był Adam Weishaupt eks-jezuita, profesor 

prawa na Uniwersytecie w Ingolstadt. Weishaupt optował, za stworzeniem nowego świata  

w którym rządzić będą Iluminaci581 Według niego należało znieść rządy narodowe, 

zlikwidować własnosć prywatną i logicznie prawo dziedziczenia, zniszczyć i wyrugować 

rodzinę z życia społecznego, pozbawić religię (szczególnie katolicyzmu) wpływu na życie 

społeczne i sprowadzić ją do sfery prywatnej, wyeliminować postawy patriotyczne582. 

Chodziło więc o pozbawienie jednostek jakiejkolwiek formy bezpieczeństwa. Pozbawienie 

człowieka świadomosci religijnej, narodowej, rodzinnej, majątku to uderzenie we 

wszystkie sfery ludzkiego życia, w którym może on znaleźć dla siebie oparcie, to 

materialne, kulturalne, intelektualne i moralne.  

Według Daniela Estulina w projekt Nowego Porzątku Świata zaangażowane są 

rody wielkich finansistów583, właścicieli i prezesów wielkich korporacji, polityków, 

                                                 
580 Tamże. 
581 O sposobie działania Iluminatów pisał amerykański historyk Eugene Michael Jones: „Mimo że 

dokumenty iluminatów wzywały do obalenia tronów i religii, najważniejsze znaczenie iluminatyzmu 

polegało na czymś innym. Upatrywać go należy raczej w tym, co dla konserwatywnego czytelnika było 

najbardziej niepokojące: iluminatyzm zdawał się bowiem ukazywać najskuteczniejszy system i metodę 

osiągnięcia celów. Weishaupt nie wystosował wzywającego do rewolucji manifestu, lecz wymyślił system 

kontroli i nadzoru, który z kolei umożliwiał tworzenie zdyscyplinowanych komórek organizacyjnych, 

zdolnych realizować polecenia zarządzających nimi rewolucjonistów. Czynił to na dodatek w taki sposób, 

aby ludzie realizujący rewolucyjną strategię nie mieli najmniejszego pojęcia o tym, że są sterowani. (...)  

Weishaupt, podobnie jak Antonio Gramsci, proponował nie tyle rewolucję polityczną, co kulturową. Chciał 

"otoczyć możnych tej ziemi" legionem ludzi, którzy prowadziliby szkoły, kościoły, katedry, akademie, 

księgarnie i zasiadaliby w rządach. Krótko mówiąc, miała to być kadra rewolucjonistów mająca wpływy we 

wszystkich ośrodkach władzy społecznej oraz politycznej i w ten sposób, w dłuższej perspektywie, 

wychowująca społeczeństwo w duchu ideałów oświecenia. Richard van Dülmen dostrzega związek między 

rewolucją kulturową, którą za pośrednictwem iluminatów proponował Weishaupt, i "marszem przez 

instytucje", który uczestnicy wydarzeń z 1968 roku urzeczywistnili około dwieście lat później”. B. Zalewski, 

Grupa Bilderberg w wielkiej tajemnicy radzi  w Szwajcarii nad losami świata, https://RMF24.pl/fakty/swiat/ 

news-grupa-bilderberg-w-wielkiej-tajemnicy-radzi-w-szwajcariinad,nId,3016268#utm_source=paste&utm_ 

medium=paste&utm_campaign=chrome [22.02.2020]. 
582 R. Kościelniak, Teoria spisku, Nowy porządek świata, Warszawa 2016, s. 40. 
583„Jak się tworzy utopijny świat, idealny świat Davida Rockefellera, gdzie "ponadnarodowa suwerenność 

światowej finansjery wypiera narodowe systemy prawne wypracowane w poprzednich wiekach"? Okazuje 

się, że jest to całkiem proste. Obecna demokracja parlamentarna działa w oparciu o "obieralny" rząd - głowę 

państwa i spore ciało opiniodawcze - który można obalić w dowolnym momencie za pomocą 

wyreżyserowanego kryzysu, oraz trzecią siłę (nazywaną "niezależnym systemem banku centralnego") 

zajmującą się finansami. W Stanach Zjednoczonych ten "niezależny" system bankowy jest znany jako 

https://rmf24.pl/fakty/
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przedstawicieli mass-mediów. W 1913 r. powstał w Stanach Zjednoczonych System 

Rezerwy Federalnej - amerykański bank centralny. Grupa bankowców i polityków 

nazwana później „Niewidzialnym Rządem“ zadecydowała w ten sposób o przeniesieniu 

prawa do emisji dolara, na grupę prywatnych finansistów. Zyskali oni prawo do zysków  

z emisji a jednocześnie jako kierujący bankiem centralnym mogli chronić własne banki 

przed upadłością. Powstała w ten sposób dwuwładza, ta oficjalna, wybiera przez 

społeczeństwo amerykańskie oraz ta finansowa niezależna i niekontrolowana. Władza ich 

jest ogromna, mogą wpływać na wartość pieniądza, wywoływać i sterować kryzysami 

finasowymi lokalnie lub na całym świecie584.  

Politycznym odpowiednikiem Systemu Rezerwy Federalnej jest powstała w 1921 r. 

Rada Stosunków Zagranicznych (CFR). Jej członkowie wpływają na politykę zagraniczną 

Stanów Zjednoczonych oraz polityką  międzynarodową585. Skupia ona byłych prezydentów 

USA, sektretarzy Stanu, gubernatorów, sędziów, finansistów, analityków gospodarczych, 

dyplomatów, dyrektorów CIA, naukowców, prezesów firm, przewodniczących liczących 

sie fundacji, ludzi związanych z mediami. Jest najbardziej wpływowym amerykańskim 

thin thankiem w dziedzinie polityki zagranicznej. Aby rozszerzyć swoje działanie  

i powiększyć kadry, członkowie CFR powołali w Europie Klub Bilderberg, Celem jego jest 

opracowywanie strategii działania w sferze politycznej i gospodarczej i narzucanie ich 

państwom586. Trzecią organizacją jest Komisja Trójstronna powołana w 1972 r. aby skupiać 

przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Europy oraz Japonii. Obecnie działa na szerszym 

obszarze. Dobrze rolę jej scharakteryzował Zbigniew Brzeziński: „Potrzebne jest nowe, 

szerokie podejście – stworzenie wspólnoty krajów rozwiniętych, zdolnych skutecznie 

rozwiązywać poważniejsze problemy, przed którymi stoi ludzkość“587. Organizacje te, mają 

poważny wpływ na politykę oraz gospodarkę świata, a ich ustalenia w różnej formie są 

realizowane w krajach i organizacjach ponadnarodowych.  

                                                                                                                                                    
System Rezerwy Federalnej, prywatny bank powiązany z Grupą Bilderberg. W Europie niezależny system 

bankowy jest kierowany przez Europejski Bank Centralny, którego politykę monetarną determinują 

członkowie elity Bilderbergu, tacy jak Jean-Claude Trichet. W Wielkiej Brytanii niezależny system bankowy 

opiera się na Bank of England, którego zwierzchnicy należą również do wewnętrznego kręgu Bilderbergu. 

"Niezależny system banku centralnego" kontroluje emisję pieniądza, krajowy system kredytowy i stopy 

procentowe i za każdym razem, kiedy rząd zadziała niezgodnie z jego wolą, używa swojej władzy, by 

doprowadzić do jego upadku. Margaret Thatcher, brytyjska premier została usunięta ze stanowiska przez 

własną partię, ponieważ była przeciwna dobrowolnemu poddaniu suwerenności brytyjskiej europejskiemu 

superpaństwu stworzonemu przez Bilderberg”. B. Zalewski, Grupa Bilderberg…, dz. cyt. 
584 St. Krajski, Masoneria i kryzys, Warszawa 2010, s. 143-144.  
585 Tamże, s. 144-145. 
586

 Tamże, s. 144-146. 
587 Tamże, s. 146. Por. About the Trilateral Commision, http://trilateral.org/page/3/about-trilateral 

[22.02.2020]. 

http://trilateral.org/page/3/about-trilateral
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3.3.3. Państwa narodowe a idea suwerenności  

 

  

 Wizje federacyjnej Europy ale i państwa światowego nie są jedynymi, chociaż 

wielu uważa je za najbardziej sensowne a porządek suwerennych państw narodowych za 

przestarzały i nieodpowiadający wymogom czasów współczesnych
588

. Pojawiło się pojęcie 

państwa ponowoczesnego (postmodern state), w którym już „nie rządzi imperatyw 

terytorialny”589. Oddzielenie spraw wewnętrznych państw staje się coraz trudniejsze590, 

propagowane są postulaty etyczne ograniczające obowiązki wobec własnego państwa oraz 

polityczne dotyczące zakresu jego władzy i kompetencji591. Czy jednak świat oddzielnych 

państw odchodzi, czy one nie mają nic do zaproponowania?   

 Państwa narodowe to typy zbiorowości, w których zdecydowana większość 

obywateli należy do jednej grupy etniczno-narodowej i gdzie granice zamieszkania tej 

grupy i granice państwa, w praktyce pokrywają się ze sobą. W języku angielskim określa 

się ten typ państw, jako nation-state. Drugi typ stanowi wspólnota, w której większość 

obywateli, należy do jednej grupy etniczno-narodowej, mimo, że w granicach tego państwa 

występują inne liczne grupy etniczne. Jest on określany jako national-state
592

. Ten drugi 

typ jest powszechniejszy.  

  Kategorią, która obecnie dominuje w dyskusji na temat państw narodowych jest 

suwerenność. Niektórzy badacze za czas jej narodzin uważają moment, kiedy plemiona 

zrezygnowały z nomadycznego trybu życia na rzecz osiadłego
593

. Pojawiła się wtedy 

potrzeba oznaczenia i obrony własnego terytorium, ochrony swoich współplemieńców oraz 

ich własności. W starogreckich polis, równych sobie i niezależnych, gdzie państwo można 

                                                 
588

 "Europa - jak zresztą wszystkie lub niemal wszystkie współczesne organizmy polityczne otrzymane  

w spadku po ugodach westfalskich z 1648 roku, a przystosowane z biegiem stuleci do modelu suwerennego 

państwa terytorialnego, jaki dziś jest już fikcją - cierpi na nieadekwatność środków działania do ogromu 

wyzwań zglobalizowanej planety. Moce, jakie wyznaczają zakres jej realistycznych opcji, nie są przez nią 

kontrolowane". Z. Bauman, Terminy państwo i naród mają coraz mniej wspólnego, https://polskatimes.pl/ 

zygmunt-bauman-terminy-panstwo-i-narod-maja-coraz-mniej-wspolnego/ar/729431 [2.06.2019]. 
589

 Por. R. Cooper,  The Postmodern State and the World Order, Londyn 2000, s. 22. 
590

A.Wajda przytacza inne okreslenia państwa jak: wielostronne (multilateral state), zglobalizowane 

(globalised state) – pojęcie Iana Clarca. Państwo kosmopolityczne i ponadnarodowe (cosmopolitan state, 

post-nation state) – pojęcia Urlicha Becka, znaczeniowo zbliżone do państwa postnowoczesnego.  

Zob. A. Wajda, Globalizacja..., dz., cyt., s. 249.  
591

,,Z pytaniem o obowiązki narodowych przywódców wiąże się inna kwestia: czy podział świata na 

suwerenne państwa jest dominującymi niezmiennym faktem naszego życia?'” Por. P. Singer, Jeden..., dz. cyt.,  

s. 26. Por. „Państwo nieuchronnie będzie słabnąć, w niektórych dziedzinach obumierać, w  innych 

zastępować  je bedą inne instytucje. Jeżeli całkowicie utożsamiać się będziemy z państwem, jeżeli będziemy 

je traktować jako jedyną swoją instytucje, i my będziemy słabnąć i obumierac wraz z nim. Takiej przyszłości 

musimy uniknąć” A. Olechowski, Wygrać przyszłość, Warszawa 1999, s. 20. 
592

  A. D. Smith, Nacjonalizm... dz. cyt., s. 160. 
593

 J. Czaputowicz, Suwerenność, Warszawa 2018, s. 58. 
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było utożsamić ze społeczeństwem (najważniejsze decyzje podejmowało zgromadzenie 

obywateli), suwerenność państwa można utożsamić z suwerennością społeczeństwa. 

Ponadto starożytni Grecy, funkcjonujący we wspólnocie licznych polis sformułowali 

kategorie i instrumenty regulujące relacje między nimi, takie jak arbitraż, traktat, koalicja 

czy neutralność
594

.  

 Inną formę relacji między miastami-państwami reprezentuje starożytny Rzym, który  

z pozycji jednego z wielu, stał się państwem o dominującej pozycji, Wytworzyła się więc 

hierarchia, gdzie było tylko jedno suwerenne państwo, a które podporządkowało inne. 

Suwerenem wewnątrz państwa był imperator (nie zaś ogól obywateli jak w greckich polis), 

który skupił w swoich rękach pełnię władzy (szczególnie od Dioklecjana, który przybrał 

tytuł domini et dei - pana i boga). Imperator władał imperium, co oznaczało, że miał 

władzę absolutną nad więcej niż jedną wspólnotą polityczną595.   

       Od czasów cesarza Konstantyna Wielkiego znaczącą rolę w Imperium zaczął 

odgrywać Kościół. Ewolucja, jaką przeszedł od prześladowań, do wyznaczania zasad życia 

prywatnego i publicznego w Europie była długa i trudna. Po upadku Cesarstwa 

Rzymskiego na Zachodzie w 476 r. na jego terenach, powstały państwa, które tworzyły 

ludy niegdyś walczące z nim, a jednocześnie pogańskie. Przez długie dziesiątki lat 

przyjmowały one wiarę chrześcijańską i zmieniały obyczaje (jednocześnie wzmacniało się 

chrześcijaństwo w Cesarstwie Wschodnim). Relacje między władzą duchowną  

a świecką, chociaż kształtowały się od wieków w Rzymie, na zachodzie Europy nabrały 

swoistego kształtu za czasów panowania Karolingów. Idea królewskiej władzy tej dynastii 

oparła się na wzorze biblijnym, według którego władca był namaszczony, a jako taki, 

autorytet swej władzy, mógł oprzeć na autorytecie Boga, któremu służył i przed którym byl 

odpowiedzialny, za powierzony sobie lud. Doskonale oddaje to tytuł cesarza Karola 

Wielkiego: "pobożny obrońca Kościoła świętego" ("devotus sanctae Ecclesiae defensor"). 

Dynastia Karolingów rościła sobie prawo do obsadzania na stanowiskach kościelnych 

osób, które sam władca wybierał i od których przyjmował przysięgę wierności. Z początku 

taka zależność przynosiła Kościołowi korzyści, miał on swojego protektora, który dbał  

o rozwój jej struktury (powstawały biskupstwa, parafie), wznosił świątynie i je uposażał, 

fundował klasztory, odnawiał i zakładał szkoły katedralne, troszczył się o działalność 

misyjną. Po rozbiciu państwa Karolingów w 843 r. sytuacja uległa zmianom, do czego 

przyczynił się system feudalny. Doszło do osłabienia władzy cesarskiej na rzecz książąt, 
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margrabiów, hrabiów, którzy na swoich terenach przejęli władzę nad Kościołem. Instytucje 

i stanowiska kościelne traktowali jako integralne części własnych dóbr, dlatego zaczęli ich 

używać zgodnie z własną wolą i interesem596. Nadawano godności kościelne za zasługi dla 

właściciela, nie zawsze przyjmowały je osoby przygotowane duchowo i intelektualnie,  

Z biegiem czasu pojawiła się symonia, przyczyniając się do demoralizacji Kościoła597. 

 Zmiana tej sytuacji nastąpiła na skutek reformy zapoczątkowanej w opactwach  

z Cluny, Brogne i Gorze. Postulaty walki z symonią, uniezależnienia się od władzy 

świeckiej, celibatu dla duchownych diecezjalnych, podniesienia poziomu intelektualnego i 

duchowego, stawały się coraz bardziej wyraźne i obejmujące Kościól zachodni. Chociaż 

późniejsi cesarze niemieccy, usiłowali ingerować w wybór głowy Kościoła, to od 

pontyfikatu papieży Leona IX, Mikołaja II, Aleksandra II, i Grzegorza VIII sytuacja się 

zmieniła. Postulaty reformy zostały wcielone w życie Kościoła, wybór papieża należał od 

tej pory do duchownych, podobnie było z obsadzaniem urzędów kościelnych, pojawił się 

zakaz symonii. Władza papieża stała się suwerenna względem władzy biskupiej, uważanej 

za sprawowaną w jego imieniu. Papież posiadał pełną jurysdykcję nad całym Kościołem  

a jednocześnie nad władcami świeckimi, Cesarz, król, książę mogli zostać pozbawieni 

władzy przez Stolicę Apostolską, kiedy postępowali niemoralnie a lud mógł zostać 

zwolniony z przysięgi wierności władcy. Władza duchowna (sacerdotum) zyskała 

niezależność od władzy świeckiej (regnum) stając się władzą uniwersalną598. W czasach 

średniowiecznych suwerenem był Bóg a jego prawa stały się podstawą relacji społecznych 

(zgodnie ze słowami Jezusa: "Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi" (Mt. 28, 

16). Nikt nie mógł tworzyć praw takich, które kwestionowałyby jurysdykcję Stwórcy. 

Kolejnym w hierachii byl papież, jako namiestnik Chrystusa, następnie władca i poddani 

władcy. Władze duchowna i świecka miały troszczyć się o poddanych, o ich zbawienie, 

ponieważ były zależne od władzy Boga. Charakter suwerenności w tamtych czasach 

dotyczył nie tyle prawa do władania nad terytorium, ile sprawowania władzy nad ludźmi599.  

 Synonimem suwerenności była wtedy niezależność od obcego panowania. Po 

okresie średniowiecza, zaczął wykształcać się inny model suwerenności, upadał feudalizm  

a następował rozwój miast, żeglugi, handlu i wzrost znaczenia mieszczaństwa. Państwa 

zyskiwały suwerenność, czego kulminacją była wojna trzydziestoletnia i pokój westfalski 
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w 1648 r. Cearstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego w XVII wieku stanowiło konglomerat 

kilkuset księstw, hrabstw, biskupstw i miast.  Państwom, w których zwycięscami okazali 

się protestanci zależało na uwolnieniu się spod władzy katolickiego cesarza oraz papieża. 

Suwerenność była więc dla nich, czymś niezwykle pożądanym. Po rozbiciu jedności 

religijnej Respublicae Christianae, zaczęły dominować względy narodowe. Jednocześnie 

zaczęły się tworzyć sojusze państw o różnych wyznaniach, które występowały przeciw 

wspólwyznawcom z innych krajów. Wynikiem pokoju westfalskiego było uznanie 

suwerenności państw narodowych, co zamknęło drogę do uniwersalizmu europejskiego600.  

Państwa zaczęły prowadzić własną politykę i realizować własne cele. Ogólnie mówiąc, 

idea ta miała na celu minimalizowanie wpływu czynników zewnętrznych na politykę 

państwa. Suwerenność stała się z czasem (XIX w. - XX w.) wartością, którą przyjęły 

społeczeństwa i to na niej został oparty system relacji międzynarodowych601.   

        Suwerenność jest ideą należącą zarówno do świata prawa, polityki, historii, ekonomii. 

a nawet teologii. Jako przedmiot analizy tych nauk, nie posiada jednolitego znaczenia, 

wydaje się, że wymaga ona podejścia interdyscyplinarnego, pomimo tego, że każda nauka 

odmiennie ją definiuje. Pozostaje więc przytoczyć kilka definicji, z bogatej literatury, aby 

móc orientować się w jej określeniach. Według Alana Jamesa suwerenność jest stanem 

prawnym, absolutnym i unitarnym państwa. To oznacza, że nie jest ono podporządkowane 

innym państwom oraz, że jest im równe w świetle prawa międzynarodowego. Stan 

absolutny suwerenności państwa oznacza, że jest ona całkowita, nie można posiadać jej 

częściowo. Unitarność wskazuje na fakt, iż państwo sprawuje swoją władzę najwyższą  

w ramach swoich uprawnień. co jednak nie musi wykluczać federacyjnego charakteru, czy 

jakiegoś typy podzielności władzy602.Według Raymonda Carre de Malberga suwerenność 

może oznaczać najwyższą władzę w państwie w relacjach wewnętrznych  

i stosunkach międzynarodowych, zakres władzy państwa oraz pozycję zajmowaną  

w państwie przez organ najwyższy, co oznacza jego dominancję603. Dla Jana Aarta 

Scholtego zasada suwerenności oznacza sprawowanie przez państwo na swoim terytorium, 
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władzy najwyższej, całościowej, bezwarunkowej i wyłącznej. To, że władza jest najwyższa 

oznacza, że państwo stanowi ostateczną instancję decyzyjną, i że nie ma nad nim innej 

władzy, to że jest całościową wyraża fakt ogarnięcia swym zasięgiem wszystkich 

wymiarów życia publicznego. Jej bezwarunkowość zakłada zasadę nieinterwencji obcych 

w sprawy władzy terytorialnej państwa. Wyłączność władzy jest właściwością 

suwerennego państwa i oznacza, że nie dzieli ono jej na własnym terytorium604.   

 Zdzisław Najder w analizie suwerenności połączył ją z niepodległością. Pisał: 

"Niepodległość jest warunkiem pełnej swobody wyboru celów i sposobów zbiorowego 

działania, łącznie z ustrojem politycznym, formą rządu i systemem gospodarczym; 

niezbędną podstawą narodowej godności. [...] Suwerenność jest wykorzystaniem 

niepodległości, jako warunku i środka do realizacji woli zbiorowej poprzez działania 

instytucji państwowych, ugrupowań politycznych i organizacji. Suwerenność w tym sensie 

nie jest wartością bezwzględną, bo można ją wykorzystywać głupio, albo zaniedbywać"605. 

Niepodległość według autora jest suwerennością potencjalną, którą dysponuje państwo, co 

jest synonimem możliwości swobodnego działania. Ta możliwość powinna być 

wykorzystana poprzez stawianie sobie celów w polityce wewnętrznej i międzynarodowej. 

Najder odróżnił suwerenność formalną zapisaną w dokumentach od rzeczywistej. 

Suwerenność formalna możliwa jest tylko w sytuacji międzynarodowej anarchii, kiedy 

państwa nie obowiązują żadne traktaty i umowy, natomiast suwerenność rzeczywista 

oznacza zdolność podejmowania całkowicie samodzielnych decyzji w stosunkach 

międzynarodowych przez państwo, silniejsze od wszystkich pozostałych. Państwa 

podpisujące umowy, traktaty, wchodzące w struktury wojskowe czy polityczne nakładają 

na siebie ograniczenia z nich wynikające.  

     W przypadku takich struktur jak Unia Europejska, to ograniczenie suwerenności 

widzi Najder, jako znalezienie się w systemie współzależności równoległej, który polega 

na tym, że żaden organ unijny ani też inne państwo nie posiada zwierzchnich uprawnień 

nad innymi państwami. Poszczególne państwa wspólnie uczestniczą w decydowaniu o 

swoich losach. Jak zauważył Najder poprawnie jest mówić o zespalaniu suwerenności. 

Dzięki takiemu uczestnictwu mniejsze państwa zwiększają możliwości działania  

i wpływania na otoczenie606.   
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 Dla Jacka Czaputowicza idea suwerenności jest schematem interpretacyjnym 

używanym do zorganizowania i strukturalizowania naszego myślenia o życiu politycznym. 

Suwerenność jest szczególnym konceptem granicznym, który nie tylko określa granice 

państwa, lecz i ustanawiajacym warunki życia w wewnątrz i na zewnątrz państwa607. Prawo 

międzynarodowe może albo akceptować różnicę między sferą wewnątrzpaństwową  

a międzynarodową i jednocześnie wzmacniac normę suwerenności albo niwelować tę 

różnicę i umacniać normy i instytucje międzynarodowe oraz dynamizować 

współzależność. Jako instytucja społeczności międzynarodowej wymaga od państw 

ograniczenia własnych ambicji i dążeń608. Czaputowicz zwrócił uwagę, że suwerenność jest 

dzisiaj umocowaniem prawnego statusu terytorium, a nie uznaniem suwerenności narodu. 

Zaznaczył równiez, że czynnik prawno-terytorialny przeważył nad czynnikiem 

socjologiczno-narodowym a zasada narodowego samostanowienia została zastąpiona 

zasadą nienaruszalności granic.  

Suwerenność, nie oznacza obecnie całkowitej niezależności państwa od czynników 

zewnętrznych, ale świadczy o jego zdolności do stanowienia o sobie. Państwa narodowe 

tracą tradycyjne atrybuty suwerenności (takie jak: ustanawianie prawa, decydowanie  

o wojnie i pokoju, powoływanie najwyższych urzędników i sędziów, rostrzyganie sporów, 

emisja waluty, nakładanie podatków, określenia języka państwowego). Na przestrzeni 

wieków zakres i atrybuty suwerenności się zmieniały, to właśnie one stanowią obecnie 

istotę dyskusji o państwie narodowym i spełnianiu przez nie, określonych funkcji609.   

 

3.4. Myśl Konecznego a globalizm 

 

3.4.1. Systemy personalistyczne i niewolnicze 

 

Na naszych oczach dokonują się zmiany w świecie na skalę niespotykaną do tej pory. 

Zmiany obejmują właściwie wszystkie aspekty życia człowieka oraz wspólnot, w których 

człowiek żyje i działa. Świat w czasach tzw. zimnej wojny był dwubiegunowy, podzielony 

ideologicznie i politycznie między Stany Zjednoczone a Związek Radziecki oraz ich 

sojuszników. Chociaż istniało pojęcie Trzeciego Świata na oznaczenie krajów 

niezrzeszonych w tych blokach, to jednak ich znaczenie polityczne było mniejsze.  
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Po 1989 r. i rozpadzie Związku Radzieckiego, świat można było śmiało określić, jako 

jednobiegunowy o dominacji amerykańskiej. Obecnie zaś stał się on wielobiegunowy. 

Obok Stanów Zjednoczonych w grze znajduje się między innymi Rosja, Chiny - 

wzrastająca potęga gospodarczą i militarną świata, Japonia ze swoją wysoką pozycją 

gospodarczą i technologiczną, państwa Unii Europejskiej, Indie z potencjałem 

ludnościowym, czy kraje Pólwyspu Arabskiego takie jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone 

Emiraty Arabskie ze źródłami ropy i gazu.  

       Świat współczesny, to również blisko dwieście innych państw, które funkcjonują 

na arenie międzynarodowej. Jest to układ państwa narodowych, który rozwijał się na 

przestrzeni wieków XIX  i XX. Obecnie, ruchy dążące do organizacji kolejnych państw nie 

zanikły, czego przykładem w Europie są Katalonia czy Szkocja. Chociaż mowa jest  

o państwach narodowych, to należy pamiętać, że określenie narodu jest w nich różne 

(przeważnie nie odpowiada definicji cywilizacyjnej Konecznego), podobnie jak odmienny 

jest czas ich powstania. Najczęściej pojęcie narodu wiąże się z przynależnością do 

określonego państwa i jest odpowiednikiem obywatelstwa.  

      Struktura społeczna narodów jest odmienna, chociaż wszędzie są miasta, 

funkcjonujące, jako centra społeczne, finansowe, gospodarcze i polityczne, to spora część 

ludności pozostaje jeszcze w strukturach rodowych, plemiennych czy kastowych.  Oprócz 

odmienności w rozwoju społecznym poszczególnych państw, istnieją różnice ideowe, 

etniczne, ideologiczne, ustrojowe, religijne, kulturowe i cywilizacyjne. Ponadto odmienny 

jest stopień i zakres identyfikacji jednostek z własną wspólnotą polityczną 

       Fundamentalną jednak sprawą dla tych wspólnot politycznych jest to, czy są 

zdolne do tego, aby samodzielnie określać (lub świadomie przyjmować z zewnątrz) za 

własne, prorozwojowe cele oraz metody ich realizacji. Ta możliwość określania własnych 

celów wyraża podmiotowość narodów a jednocześnie ich prawa. Prawa te, nie są 

abstrakcyjnymi postulatami, ale realnymi prawami człowieka, ujętymi na płaszczyźnie 

życia społecznego610. Członkowie narodu mają prawo, do jego posiadania, do życia  

w wartościach zaczerpniętych z jego kultury, do wspólnej pracy twórczej z innymi 

członkami narodu, do budowania własnej tożsamości, czyli odrębności od innych, do 

uczestniczenia w życiu społecznym i go kształtowania, czy do kontaktów  

z członkami innych narodów. Wypływa to z natury osobowej człowieka, która funkcjonuje 

                                                 
610 Od praw człowieka do praw narodów, przemówienie papieża Jana Pawła II wygłoszone na forum 50. sesji 
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między zachowaniem własnej odrębności a potrzebą wchodzenia w różnorodne relacje 

społeczne. Jest to wyjście od jednostkowego „ja” a więc swoiście rozumianego 

partykularyzmu, w stronę uniwersalności, do innych osób. Ta dwoistość odzwierciedla się 

także na płaszczyźnie społecznej i międzynarodowej. Istnienie człowieka realizuje się  

w partykularyzmie rodziny, aby następnie kierować uwagę ku uniwersalizmowi szerszej 

społeczności, takiej jak na przykład naród, w którym się żyje. Idąc jeszcze dalej  

z partykularyzmu narodowego, wychodzi się ku uniwersalizmowi, ku światu odrębnych 

narodów.  

   Ta postawa trwania w partykularyzmie przy jednoczesnym podążaniu ku 

uniwersalizmowi, wydaje się najbardziej korzystna. Ludzie chcą zachować własne tradycje 

kulturowe, religijne i cywilizacyjne, gdyż widzą w nich wartości i odczytują w ich świetle 

sens własnego życia. To zachowanie tożsamości warunkuje stablizację i poczucie 

bezpieczeństwa w świecie odmiennych opini, postulatów, powinności. A jednocześnie chcą 

wychodzić, w kierunku odmienności innych, która może nawet pociągać i fascynować, 

otwierać nowe perspektywy rozwoju czy wspólpracy lub przeciwnie może okazać się 

bezsensowna i pozbawiona znaczenia. Wejście w świat odrębności realizuje się na 

poziomie społecznym w odmienności narodowej, na gruncie politycznym w różnorodności 

państwowej, a w świecie idei i metod ustrojowych w pluralizmie cywilizacyjnym.  

    Życie społeczne podzielone jest między wspólnoty o charakterze personalistycznym 

oraz kolektywistycznym. Należy przypomnieć, że charakterystyczne dla personalizmu jest 

uznanie człowieka za byt duchowy, rozumny i wolny, czyli zdolny do kochania, 

poznawania i wybierania. Z takimi właściwościami ludzie wchodzą w życie społeczne,  

a przez swoje działania kształtują je. Jednak rzeczywistość społeczna nie musi być 

przyjazna człowiekowi a przez to ograniczać jego twórcze właściwości. Może sprowadzić 

człowieka do roli niewolnika, trybu maszyny społecznej, zredukować go do części majątku 

czy też osobnika o biologicznej naturze, a nawet elementu niepożądanego na Ziemi.  

  Człowiek wolny w tradycji starogreckiej posiadał możliwość uczestniczenia  

w decydowaniu o jakości życia społecznego, niewolnik zaś tego prawa nie posiadał. Wolny 

obywatel występował, jako podmiot, gdyż to on decydował, o jakości własnego życia. 

Niewolnik bywał sprowadzany do stanu narzędzia, którym jego własciciel posługiwał się 

przy wykonywaniu pracy lub też do części majątku swojego pana. „Niewolnik, podkreśla 

to mocno Arystoteles, żyje tak, jakby nie istniał dla niego ostateczny cel życia, a on sam 

był jedynie pomocą w osiągnięciu tego celu przez człowieka wolnego. Jego życie i jego 

działanie wyczerpują się na środkach do życia (w istocie swej skończonych  
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i ograniczonych) nigdy zaś nie biegną ku celowi. […] Arystoteles wskaże na brak, jaki 

istnieje w niewolniku – brak rozumu – tej jego zdaniem, najlepszej części człowieka, 

decydującej o człowieczeństwie. Ponieważ niewolnik, w odróżnieniu od pana rozumu nie 

posiada, bądź ma go na tyle, by zauważyć, iż inni mają go więcej, stąd też jest we 

wszystkim kierowany przez wolnego rozumnego pana. Uszczerbek na rozumie czyni 

człowieka niewolnikiem, nie pozwala mu dostrzec celu życia i nakierować się na niego, 

nie pozwala na wybór skutecznych i adekwatnych do natury człowieka środków 

wiodących do celu życia”611. Chociaż słowa Arystotelesa dotyczące braku rozumności są 

nieprawdziwe i krzywdzące, to z cała pewnością, wskazują na istotę niewolnika, jako tego 

za którego myśli ktoś inny i jemu określa cele.  W rzeczywistości niewolnik nie musi 

zastanawiać się nad celem własnego życia, bo i tak nie miał wyboru.  

Zgodnie z tym, co napisał Arystoteles, niewolniczy (zdepersonalizowany system 

społeczny) zawsze będzie upośledzał proces dochodzenia do prawdy oraz z niej 

korzystanie. Miejsce jej zajmą założenia ideologiczne, które wpływają na osąd 

rzeczywistości, zgodnie z wolą władzy. Rozwój nauki czy oświaty powoduje wzrost 

świadomości, która może okazać się kłopotliwa dla władzy, dlatego ogranicza ona dostęp 

do niej lub poddaje manipulacji własne społeczeństwo. Sposobem walki z prawdą  

w życiu społecznym jest również propagowanie agnostycyzmu, sceptycyzmu, relatywizmu 

czy irracjonalizmu. Poglądy te, chociaż wskazują na trudności w poznaniu prawdy, są 

wewnętrznie sprzeczne, każdy z nich zaprzeczając prawdzie w jej różnych aspektach, 

wydaje sąd, który uważany ma być za prawdziwy. Brak odwołania do rzeczywistości, 

skutkuje narodzinami apriorycznych ideologii, które skrzywiają wizję człowieka  

i społeczności niosą za sobą wiele krzywd i cierpień612 .  

                                                 
611 P. Skrzydlewski, Polityka w cywilizacji łącińskiej, Lublin 2002, s. 23. 
612 „Jak już mówiono, problem prawdy nie jest „prywatnym” problemem filozofii,  a sama filozofia nie jest 

rodzajem nieszkodliwego hobby. Filozofia i jej wizja prawdy wpływają na jakość kultury i okreslają jej cele. 

Spójrzy zatem na konsekwencje kulturowe obu ujęć problemu prawdy. Idealizm odrywa myśl ludzką od 

realnego świata, zamieniając poznanie na myślenie – domenę sztuki, dlatego jego „systemy filozoficzne” to 

w gruncie rzeczy mity, utopie, i ideologie. Pierwszy z jego nurtów – racjonalizm – jest reprezentowany przez 

tzw. modernizm […] i jego utopie społeczne. Błąd modernizmu polega na rzutowaniu jedności rozumu 

ludzkiego i jego konstrukcji myślowych na realny świat i na człowieka, czego praktyczną konsekwencją jest 

totalitaryzm cywilizacyjny i monizm kulturowy, świat przyrody i człowiek to zaledwie surowiec apriorycznej 

i fanatycznie egzekwowanej technologii budowy „nowego świata”i „nowego człowieka”. Utopie i ideologie 

modernizmu są z założenia „jedynie słuszne”, dlatego towarzyszy im terror społeczny i propaganda, a ich 

niechlubnymi symbolami są gilotyna i obóz koncentracyjny. Modernizm XX wieku jest reprezentowany 

przez socjalizmy: komunizm, nazizm, i faszyzm. Reakcją na racjonalizm – modernizm jest aktualnie tzw. 

postmodernizm, ideologia, która chce nadal modernizować świat, a której istotę wyrażają takie hasła jak 

„Prawda zabija” czy „Dajmy człowiekowi wolność a prawda przyjdzie do nas sama”. Postmodernizm 

zakłada więc, że wystarczy potepić racjonalizm i postawić pod pręgieżem rozum ludzki (tzn. jego 

konstrukcje myślowe poddać cenzurze tzw. dekonstrukcji) a rozwiąże się wszystkie problemy i wybawi 

człowieka od zła społecznego. Tak wiec „post” w postmodernizmie oznacza odrzucenie racjonalizmu i zwrot 



                                                                        164 

 

Zrzeszenia kształtowane według dualizmu panowania i niewolnictwa redukują 

człowieka do stanu rzeczy posiadanej, środka (zasobu), narzędzia służącego realizacji 

zadań, przez to odmawiają człowiekowi prawa do życia osobowego. Inne zaś ustroje 

niewolnicze, ograniczają życie ludzkie, do zabiegania o dobra materialne. Zdobywanie ich 

i posiadanie staje się wtedy celem życia i wyznacznikiem wartości człowieka. Wydaje się, 

że dla rządzących takie ustawienie celu i znaczenia życia człowieka jest korzystne 

albowiem angażuje siły w zdobycie środków materialnych pozostawiając przestrzeń 

polityki, do eskploracji przez władzę. Ponadto koncentracja na dobrach materialnych 

zubaża świat wewnętrznych przeżyć, w których miłość, przyjaźń, życzliwość stają się 

drugorzędne lub ich brakuje w świecie konkurencji i zabiegów o zysk. 

   Inne ustroje depersonalizujące, przeciwnie zaś, odmawiaja człowiekowi prawa do 

posiadania majątku lub dysponowania nim zgodnie z wolą właściciela. Bez posiadania 

majątku, takie jednostki nie są zdolne do przeciwstawienia się kłopotom i zagrożeniom. Na 

skutki braku posiadania majątku i niemożności dysponowania nim, wskazują w wymiarze 

społecznym choćby sytuacja wyeksplatowanych krajów kolonialnych lub postkolonialnych  

czy prowadzona polityka wyprzedawania majątku narodowego pozbawiająca realnych 

korzyści z jego posiadania.       

 W świetle teorii Konecznego naród nie może opierać się na żadnej formie ustroju 

deprecjonującego osobowy wymiar życia luzkiego. Naród powinien nie tylko posiadać 

własne cele, aby nie być wspólnotą niewolników, ale też i inne aniżeli te, służące jedynie 

utrzymaniu życia biologicznego jego członków. W narodzie musi istnieć przekonanie  

o istnieniu prawdy i możliwości jej poznania, co skutkuje w życiu społecznym rozwojem 

nauki i oświaty oraz identyfikacją apriorycznych ideologii, które zniekształcają 

rzeczywistość poprzez fałszowanie realnego obrazu człowieka i wspólnoty, w której żyje. 

Naród to także wspólnota, której członkowie mogą myśleć o sobie jako o tych, którzy mają 

                                                                                                                                                    
ku irracjonalizmowi (kryptoracjonalizmowi). Zwrot ten wyraża się w propagowaniu woluntaryzmu 

antropologicznego i socjalizmu liberalnego (anarchizmu) oraz demokracji wielopartyjnej, a jeżeli 

przełożymy woluntaryzm, liberalizm i demokrację partyją na język teorii prawdy, uzyskamy sceptycyzm, 

agnostycyzm  i relatywizm ! Są to stanowiska, które negują prawdę  a na negacji niczego się nie zbuduje. 

Ideologia postmodernizmu jest wyjątkowo obłudna, lansuje bowiem wolność i tolerancję, a jednocześnie 

dekretuje tzw. cichy (demokratyczny) totalitaryzm i eksterminację „politycznie niepoprawnych” (aborcja, 

eutanazja, sterylizacja). Klasyczna realistyczna filozofia i jej integralna teoria prawdy leżą u podstaw 

cywilizacji tzw. łacińskiej, tej cywilizacji, która zbudowała Europę – w ideowym sensie „europejskości”, 

dała jej poznawczy fundament i okresliła cel: dobro każdego konkretnego człowieka. Mysl ta wyraża się  

w postaci tzw. zasady personalizmu, której wykładnia filozoficzna głosi, że godnosć człowieka manifestuje 

się  w zdolności poznania prawdy i działania zgodnie zgodnie z prawdą. Tradycja realistyczna wypracowała 

także konieczne warunki dyskursu nad prawdą, które chronią kultury przed błędem idealizmu i mirażami 

myślenia utopijnego, ono zaś prowadzi człowieka na manowce „cywilizacji śmierci”. H. Kiereś, Człowiek  

i cywilizacja, Lublin 2007, s. 110 
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wpływ na swoją przyszłosć, czyli decydują o kierunkach swojego rozwoju zarówno  

w ramach samorządu jak i w kwestiach ogólnonarodowych i międzynarodowych. Naród to 

wreszcie wspólnota, w której nie pozwala się zrobić z człowieka narzędzia, jednostki  

pozbawionej wyższych aspiracji i wyższych wartości moralnych. Te wszystkie postulaty 

powinny funkcjonować w przestrzeni logosu i ethosu narodu a także zostać przełożone na 

język prawa, co spowoduje ich ochronę ze strony państwa. 

Jest to także zadanie dla państwa, jako instrumentu narodu. W myśli Konecznego 

jest ono pomocą, w realizacji jego celów i zadań cywilizacyjnych. Poprzez ich swobodną 

realizację naród mógł uzyskać możliwość udzielania pomocy innym wspólnotom. Badacz 

pisał, że pragnienia posiadania niepodległego państwa były dla narodu polskiego 

powiązane z pragnieniem, aby w wolności móc spełniać obowiązki wobec ludzkości613. 

Państwo więc posiadło znacząca rolę cywilizacjotwórczą. Jako instrument narodu  

o określonej cywilizacji nie jest instytucją jednopokoleniową. ale wielopokoleniową,  

a przez to stanowi zabiezpieczenie dla bytu materialnego, intelektualnego i duchowego 

obecnego pokolenia, ale ma obowiązek troski o dorobek poprzednich pokoleń i szanować 

ich pamięć oraz czynić starania o dobro przyszłych pokoleń. Ma troszczyć się o dobro  

i prawa jednostki614.  

Koneczny pisał o potrzebie posiadania państwa o charakterze obywatelskim, nie 

zaś biurokratycznym. To oznaczało, że spora część funkcji administracji centralnej 

powierzona zostanie instytucjom samorządowym. Tylko takie państwa, których obywatele 

są zaangażowani w życie zbiorowe mogą, jak zauważył badacz, wytworzyć siłę stosowną 

do sprostania wymogom czasów współczesnych. Zauważył, że w świecie globalnym, 

forma państwa winna być elastyczna i dostosowywana do zmian, jakie zachodzą, dlatego 

jedynie dominacja ustroju obywatelskiego, może sprostać temu zadaniu615. System 

biurokratyczny tłumi bowiem samodzielność, inicjatywę i zaangażowanie w sprawy 

społeczne, spowalnia reakcję na bieżące wydarzenia oraz ogranicza rozwój społeczny. 

,,Nowa forma państwowa powstać może tylko przez wyrzeczenie się biurokracji, przez 

dostosowanie administracji do parlamentaryzmu, do swobód obywatelskich poprzez 

decentralizację, autonomię prowincjonalną i (w razie potrzeby) narodową”616. Za ważne  

i ozdrowieńcze dla każdej formy państwa, uważał wprowadzenie odpowiedzialności 

urzędnika wobec obywatela za szkody mu wyrządzone.  

                                                 
613

 F. Koneczny, Polskie..., t.1. dz. cyt., s. 3. 
614 Z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ 10 grudnia 1948 r.  
615

 Tenże, Polskie..., t. 2., dz. cyt., s. 228. 
616

 Tamże, s. 232 
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            Pisząc o swoich czasach Koneczny zauważył, że I wojna światowa nie zmieniła 

niczego w pojmowaniu państwowości. Nadzieje Europejczyków związane ze zniknięciem 

militaryzmu pruskiego617 okazały się złudne. Państwo miało nadal dominować nad 

społeczeństwem w wielu krajach, a przecież już w czasie Wielkiej Wojny pojawiły się dwa 

totalitarne systemy państwowe: sowiecki komunizm oraz włoski faszyzm, do których 

dołączył niebawem narodowy socjalizm w Niemczech. Badacz pisał również o tym, jak  

w zależności od sympatii narodowych stosowano zasady, które określił, jako etnograficzną 

bądź historyczną przy ustalaniu granic powojennej Europy, zawsze tak, aby pozostawić 

pretekst do konfliktów pomiędzy państwami618. Źródeł takiego działania dopatrzył się  

w militaryzmie, reprezentowanym przez międzynarodowe grupy finansowe619.   

 Kiedy znów po II wojnie światowej zastanawiał się nad pokojowym ułożeniem 

relacji międzynarodowych, doszedł do wniosku, że najbardziej korzystna i zaawansowana 

może być wspólpraca między krajami o tej samej cywilizacji. Nie wykluczał wspólpracy  

z innymi państwami o różnych cywilizacjach, jednak tym pierwszym przypisał ważniejszą 

rolę. W relacjach międzynarodowych Koneczny dopuszczał ograniczenie suwerenności  

w trwałym związku z innym państwem, czy też kolejnymi, które ze swojej strony zrzekną 

się tej samej części własnej niezależności620. W nich widział przyszłość Europy  

w globalizującym się świecie; to one miałyby stworzyć wielką federację – Stany 

Zjednoczone Europejskie, które w łączności ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki mogłyby 

zapewnić rozwój cywilizacji łacińskiej i jej bezpieczeństwo621.  

Koncepcja Stanów Zjednoczonych Europy jest formą mogącą przyjmować 

różnorodną treść622. Koneczny ujął ją w aspekcie zjednoczenia narodów w duchu 

                                                 
617

 Pojęcie ,,militaryzmu pruskiego” oznaczać mogło nadmierną rozbudowę systemu militarnego, nakładanie 

dużych podatków na wydatki armii, wywoływanie poczucia zagrożenia, dominację wpływu wojskowych na 

gospodarkę i politykę państwa, rozszerzanie wpływu państwa na życie jednostek.  
618

 Tenże, Polskie..., t. 2., dz. cyt., s.. 221.  
619

 Tamże, s. 216. 
620

 F. Koneczny, Polskie..., t. 2., dz. cyt., s. 236.  
621

 Tamże, s. 237.  
622 „Po Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki z 1776 r. w Europie zaczęło 

obowiązywać prawo narodów do samostanowienia w sprawie przyszłych układów państwowych. George 

Washington pisał do generała Marie Josepha La Fayette’a: “Jestem obywatelem wielkiej republiki ludzkiej. 

Widzę ludzi zjednoczonych braterskimi więzami w wielkiej rodzinie. Zasialiśmy ziarno wolności i jedności, 

które stopniowo będzie kiełkowało na całej ziemi. Pewnego dnia, na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki 

powstaną Stany Zjednoczone Europy. Stany Zjednoczone będą wzorem ustawodawstwa dla wszystkich 

narodów”.Zasada narodowości oparta na wspólnocie solidarności zapoczątkowała nową epokę, w której 

Europa państw narodowych dążyła do wolności swoich ludów, zaś prawa człowieka zagrażały prawu 

suwerenności. Napoleon, jako kontynuator rewolucji, “cesarz suwerenności ludowej” był w 1809 r. dla 

austriackiego kanclerza, księcia Klemensa von Metternicha “suwerenem Europy”, “Karolem Wielkim 

jakobinizmu”, który z duszy narodów wyprowadził uczucia narodowe. Kongres Wiedeński i Święte 

Przymierze władców, powołujące się na prawo Trójcy Świętej i prawdziwe królestwo Boże, chciał zbudować 

pokój “dla Europy” za pomocą nowego układu terytoriów, ale wbrew zasadzie suwerenności narodowej. 
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łacińskim. Przewidział ekspansję innych cywilizacji a podział świata w związkach państw, 

które łączyłyby się według podobieństw cywilizacji. Chciał, aby powstała wspólnota 

państw, na wzór średniowiecznej koncepcji Rzeczpospolitej Chrześcijańskiej Pierre'a 

Dubois. połączonych jedną cywilizacją, aby mogła przeciwdziałać naporowi innych 

cywilizacji – wrogich łacińskiej. 

W przypadku myślenia o stworzeniu globalnego państwa należy wziąć pod uwagę,  

to, że utrzymanie jego jedności może się dokonać tylko za pomocą aparatu przymusu,  

z którym społeczeństwo przegra i zostanie poddane systemowi rządzenia, albo będzie 

walczyło, przez co państwo to będzie osłabiać. Zarówno jedna jak i druga wizja jest 

szkodliwa dla rozwoju człowieka, obie ograniczają jego potencjał społeczny. Wzrost siły 

państwa globalnego doprowadzi do pomniejszenia roli spoleczeństwa, wkradnie się  

w życie publiczne bierność spowodowana ograniczeniami biurokratycznymi lub systemem 

zastraszenia ze strony władzy. W przypadku zwiększenia siły społecznej dojdzie do walki 

wewnętrznej między grupami społecznymi, według podziałów cywilizacyjnych oraz do 

osłabienia siły państwa globalnego albo jego upadku.   

Obecnie coraz wyraźniej brzmią slowa mówiące o tym, że należy opracowywać 

podstawy etyczne dla społeczeństwa światowego623. Koneczny zaś, wyrażał przekonanie, 

że nie może istnieć etyka powszechna, albowiem każda cywilizacja posiada własną. Pisał  

o sporze dotyczącym istnienia jakiejś powszechnej moralności, wspólnej wszystkim 

czasom i miejscom. Chociaż uważał za godny uwagi fakt, że istnieje pragnienie, aby 

wszyscy byli ludźmi moralnymi, to jednak zawsze pojawia się pytanie, według jakiej etyki 

                                                                                                                                                    
Zmierzająca do stabilizacji restauracyjna polityka konferencji Metternicha, przez 40 lat gwarantowała 

przynajmniej zewnętrzny pokój w Europie. Przed Wiosną Ludów 1848 roku zagorzali pacyfiści domagali się 

emancypacji praw człowieka. Giuseppe Mazzini w manifeście “Młoda Europa”, napisanym w 1843 r. dla 

Europejskiego Komitetu Rewolucyjnego, zaapelował o założenie europejskiej “federacji republik”, bez 

instytucji ponadnarodowych. Apostoł włoskiej jedności zaproponował układ braterski między narodami dla 

zalążka “młodej Italii, młodej Polski i młodych Niemiec”.W 1850 r. Wiktor Hugo wrócił do idei “Stanów 

Zjednoczonych Europy”. Tę swoją wizję ogłosił już 1847 r. na zorganizowanym przez Mazziniego kongresie 

pokojowym w Paryżu, lecz został wówczas wyśmiany. Przekonywał jednak, że “nadejdzie dzień, gdy wy 

Rosjanie, Włosi, Anglicy, Niemcy – wszystkie narody kontynentu, bez jakichkolwiek różnic i nie tracąc 

swojej wspaniałej tożsamości, podporządkujecie się wyższej jedności i powstanie braterstwo europejskie. 

(…) Nadejdzie dzień, gdy uniwersalne prawo wyborcze narodów zastąpi kule i bomby kartami wyborczymi 

w sumiennych pracach wielkiego suwerennego senatu, który będzie dla Europy tym, czym jest dla Anglii 

parlament, dla Niemiec sejm i zgromadzenie ustawodawcze dla Francji”. Chcąc zapobiec odrodzeniu się 

Świętego Przymierza monarchii socjalista Pierre Joseph Proudhon ogłosił w 1863 r. koncepcję “federacji 

federacji”. Jego uczeń Charles Lemonnier założył w 1867 r. Ligę Pokoju i Wolności, do której przystąpili 

Giuseppe Garibaldi i Wiktor Hugo. W 1872 r. Lemonnier założył dziennik zatytułowany “Stany Zjednoczone 

Europy”, który zainspirował cara Mikołaja II do zwołania bezpośrednio po wojnie rosyjsko-tureckiej w 1872 

r. konferencji pokojowej w Hadze”. M. L. von Plessen, Idea Europy – projekt “wiecznego pokoju”,  

tł. T. Sotowska, https://ekai.pl/idea-europy-projekt-wiecznego-pokoju/ [26.03.2020]. 
623

 P. Singer, Jeden..., dz. cyt., s. 208-209. 
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mają być takimi624. Koneczny wyróżnił cztery zasady etyczne wspólne dla wszystkich, to 

jest: potępienie kradzieży, karalność cudzołóstwa, potępienie zdrady własnej wspólnoty 

oraz szacunek wobec starszych. Wymienił także siedem norm, które nazwał generaliami 

etyk, obecnych w różnych systemach etycznych, a które określił jako ,,normy umysłowe 

wspólne wszystkim etykom bez wyjątku, pewne pojęcia abstrakcyjne, które znajdujemy  

w każdej cywilizacji”625.Należy dodać, że chociaż występują powszechnie, to każda 

cywilizacja stosuje poszczególne normy odmiennie. Do generaliów zaliczył: obowiązek, 

bezinteresowność, odpowiedzialność, sprawiedliwość, sumienie, stosunek do czasu  

i pracy626.  

Etyka ma stanowić rodzaj drogowskazu wobec coraz poważniejszych zagadnień, 

przed jakimi stają ludzie w globalnym kontekście rozwoju naukowego, technologicznego 

oraz gospodarczego. Mówienie o jedności etycznej w świecie jest w świetle poglądów 

Konecznego hamowaniem rozwoju etyki. Przy braku zrozumienia praw cywilizacyjnych, 

w sposób mechaniczny, podejmuje się próby łączenia odmiennych i nieprzystających do 

siebie systemów etycznych, które mogą wzajemnie sobie przeszkadzać. Łączenie ludzi, 

którzy odmiennie zapatrują się na kwestie dobra i zła prowadzi do anarchii etycznej”627. 

Aby móc więc zaprowadzić jedną etykę, dominująca cywilizacja musiałaby narzucić 

własną, lub też należałoby pozostawić tylko jedną cywilizację, co jest niewykonalne.  

Warto pochylić nad postulatami etycznymi ograniczającymi obowiązki wobec 

własnego państwa oraz zakresu jego władzy i kompetencji. Ich zwolennicy uzasadnienie 

opierają na trzech argumentach. Narody i państwa wytwarzają egoistyczne formy życia, co 

jest przyczyną konfliktów. Po drugie, państwa nie są w stanie poradzić sobie z problemami 

natury globalnej, jak na przykład: terroryzm, nędza, głód. Po trzecie, państwa mogą 

naruszać prawa człowieka własnych obywateli lub też, nie będą zdolne do zapewnienia im 

bezpieczeństwa. 

 

3.4.2. Problemy etyczne państw narodowych   

  

 

 Narody i państwa, ulegają egoizmowi i dzieje się to pod wpływem różnych 

ideologii, podobnie jak pod wpływem innych mogą ulegać samozniszczeniu. Jako swoistą 
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 F. Koneczny, Harmider etyk, ,,Myśl narodowa” nr 24/36. 
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 Tamże. 
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 Tamże. 
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 Tamże. 
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właściwość historyczną, Koneczny ukazał związek pomiędzy hasłami egoizmu 

narodowego i totalitaryzmu państwowego. Zauważył, że ich przyczyna znajduje się  

w odejściu od stałej, niezmiennej moralności i zastąpieniu jej zmiennymi przepisami 

prawa. Umożliwia to wprowadzanie systemu normatywnego w zależności od idei  

i potrzeb, które stoją za interesami władzy  

Szkodzenie innym narodom Koneczny uznał za niegodziwość i wielki błąd628. 

Przypomniał, że narody wyrosłe w cywilizacji łacińskiej, przyjęły niegdyś, jako podstawę 

dla swojego istnienia, miłość Boga i człowieka629. Koneczny zakładał, że żaden naród 

kierujący się ethosem, w którym dominuje miłość, nie będzie formował celów z nią 

sprzecznych, a więc nie będzie występował przeciw innym, chociaż będzie strzegł prawa 

do obrony własnego istnienia biologicznego, tożsamości oraz rozwoju. Nieuleganie 

totalitaryzmowi przez struktury państwowe a egoizmowi przez narody jest zadaniem, jakie 

stawia tym zrzeszeniom cywilizacja łacińska.  

Wielu zwolenników likwidacji państw narodowych, pod adresem, których kieruje 

się oskarżenia o stanowienie zarzewia wojen i konfliktów widzi rozwiązanie tych 

problemów, w propozycjach austriackiego prawnika Hansa Kelsena. Dla niego, podstawą 

istnienia państwa narodowego jest prawo międzynarodowe (nie zaś jego obywatele). 

Twierdził on, że państwo jest bytem prawnym i we wszelkich aspektach, określany przez 

prawo międzynarodowe. Państwo jako porządek prawny, swoją moc prawną i zakres 

władzy otrzymał z prawa międzynarodowego. Pisał: "Tylko i wyłącznie prawo 

międzynarodowe jest suwerenne - nie jest takim żaden państwowy porządek prawny. Byt 

prawny państwa jest uzależniony od prawa międzynarodowego […] Prawo 

międzynarodowe reguluje kierowanie poszczególnymi państwami”630. To zawłaszczenie 

prerogatyw ma i taki sens, aby obowiązujące obecnie prawo międzynarodowe stało się 

prawem wspólnoty globalnej. ,, Prawo międzynarodowe  będzie prawdziwym prawem, 

jeżeli stanie się porządkiem przymusu z założenia suwerennym, dla ludzkich zachowań, 

jeżeli następstwem warunków określonych przez nie faktów, będą zdefiniowane przez to 

prawo akty przymusu oraz jeżeli w konsekwencji będzie ono mogło być opisane w formie 

projektów prawa, tak samo jak ma to miejsce w przypadku państwa narodowego”631. 
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 F. Koneczny, Państwo..., dz. cyt., s. 140. 
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 Tamże, s. 102-133. 
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 H. Kelsen, Reine Rechstlehre, Wien 1967, tł. K. Chwesiuk, cyt., za. M. Schooyans, Ukryte oblicze ONZ, 

tł. M. Zawadzki, Toruń 2002, s. 138. 
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 Tamże, s.135. 
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 Kelsen określił państwo, jako byt prawny, postulował, aby z prawa 

międzynarodowego, uczynić prawo stosowane w taki sposób, jak to ma miejsce  

w przypadku prawa państw narodowych. Nasuwa się wniosek, że chodzi o stworzenie 

jednolitego systemu prawnego, to jest jednego organizmu państwowego. O ile pierwszy 

zacytowany fragment wskazuje na podporządkowanie tych państw i koordynację ich 

działań, to drugi nie pozostawia żadnych wątpliwości. Projektuje on, poddanie ich 

globalnemu porządkowi prawnemu. Sformułowanie ,,tylko i wyłącznie prawo 

międzynarodowe jest suwerenne” sprowadza się do tego, że żadna władza ustawodawcza 

poszczególnych narodów nie ma już znaczenia. Przy takim sposobie myślenia władza 

ustanawiania prawa w państwach, została zabrana narodom i przeniesiona na 

międzynarodowe gremia. Taką formę państwowości Koneczny określił jako ,,bezziemną, 

która przenika jak eter wszystkie państwa terytorialne”, chcąc je zdominować632.  

 Taka forma państwa jest przeciwna jego, jaką przypisuje mu system aksjologiczny 

cywilizacji łacińskiej. To jest oparcia jej na samym społeczeństwie. Budowanie państwa  

o dominacji grupy rządzącej, w którym społeczeństwo nie ma głosu w sprawach 

publicznych lub jest on wyraźnie ograniczony nabiera cech cywilizacji bizantyjskiej633. 

Koneczny słusznie pytał, dlaczego życie społeczne opierać na sile, którą dysponuje 

państwo634. Dobrowolność i etyczność zrzeszenia gwarantuje mu wyższą formę istnienia, 

aniżeli oparcie się na przymusie, podkreśla znaczenie wolności, odpowiedzialności  

i samodzielnej aktywności.   

Innymi problemami przed jakim stają państwa narodowe, są te określane mianem 

globalnych. ,,W miarę zacieśniania się stosunków między narodami świata, które muszą 

się uporać z takimi globalnymi kwestiami jak handel, zmiany klimatyczne, sprawiedliwość  

i nędza, przywódcy powinni wyjść poza czysto narodowy punkt widzenia i przyjąć szerszą 

perspektywę. Krótko mówiąc, muszą spojrzeć na globalizację z perspektywy etycznej”635. 

 Wymienione problemy globalne, dotyczą poszczególnych krajów, to na ich terenie 

występują w różnym stopniu i nasileniu, dlatego w pierwszej kolejności to same państwa 

powinny próbować je rozwiązać a w przypadku niemożności poradzenia sobie z nimi, 

nawiązywać współpracę z innymi. Koncentracja na globalnych problemach jest, jak się 

wydaje, odwróceniem sensowności porządku społecznego. Celem wspólnoty jest rozwój 

poszczególnych jednostek, nie zaś rozwiązywanie tych problemów. Narody i państwa 
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posiadają prawa do istnienia i rozwoju, problemy zaś lokalne czy globalne stanowią 

wyzwania czasu, w którym przyszło im funkcjonować. Można te problemy potraktować 

jako wyzwania ale i drogę rozwoju dla członków narodu, którzy je podejmą i będą 

pracować nad ich rozwiązaniem. Państwa nie są wyizolowane, dlatego naturalna 

wspólpraca jest tutaj wystarczająca, a niesienie pomocy w skrajnych sytuacjach ze strony 

spoleczności międzynarodwej wydaje się oczywistym dzialaniem moralnym.  

Problemy nie stanowią jedynie kwestii administracyjnej, ale ich rozwiązanie zależy 

od postawy moralnej obywateli, od tego na ile je dostrzegą, wybiorą najlepsze rozwiązanie 

oraz będą zmotywowani do działania. Rozwiązywaniem problemów, nawet globalnych, 

powinni zająć się obywatel poszczególnych państw, gdyż to oni najlepiej znają specyfikę 

własnych potrzeb, i są ludźmi wolnymi a więc zdolnymi do podejmowania także 

twórczego myślenia i działania636.   

W dyskusjach na temat państwa narodowego pojawia się temat jego niewydolności.  

W relacjach międzynarodowych obowiązuje zasada suwerenność, to jest zdolności struktur 

administracyjnych do zarządzania terytorium w ramach określonych granic. Jednak 

pojawia się coraz częsciej postulat jej naruszalności. Jeżeli dane państwo nie jest w stanie 

zapobiec na przykład wojnie domowej, aktom przemocy, zgodnie z tą zasadą, społeczność 

międzynarodowa miałaby prawo interweniować na terenie jemu poddanym637.  

 Państwo w cywilizacji łacińskiej, ma na celu ochronę obywateli, winno służyć 

społeczeństwu w rozwoju oraz realizacji jego celów i od niego zależeć. Naród czy 

społeczeństwo mające nad sobą państwo zapewniające bezpieczeństwo i przestrzegające 

zasad samorządności, nie będzie przeciw temu państwu występować. Może być i tak, że to 

państwo zdominuje społeczeństwo, a przymus przekroczy granice zapewniające 

bezpieczeństwo. Dzieje się tak w państwie totalitarnym, kierującym się wrogą narodowi 

ideologią lub też zapewniającym interesy grupie dominującej. Wtedy faktycznie są łamane 

prawa człowieka, jak również może dojść do zbrojnych wystąpień przeciw władzy. 

Państwo takie już nie będzie mogło zapewnić bezpieczeństwa narodowi, stanie wobec 

niego w sytuacji konfliktowej. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest 

interwencja sił zewnętrznych, jednak należy pamiętać, że ze względu na toczącą się grę 

przez dominujących uczestników światowej sceny politycznej, interwencje te stają się 

najczęściej pretekstem do walki o ich własne cele. Dlatego działania zbrojne powinny być 

ostatecznością, natomiast powinien dominować nacisk polityczny, społeczny  

                                                 
636 Por. F. Koneczny, Szczęście prywatne i publiczne, "Niedziela" nr 3/1948. 
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i gospodarczy ze strony społeczności międzynarodowej. Również wielką rolę odgrywać 

może szerzenie idei samorządności oraz która może zabezpieczyć narody i społeczeństwa 

przed nieuzasadnionym wzrostem władzy.  

Należy pamiętać, że Koneczny definiował państwo również jako zrzeszenie 

cywilizacyjne. To oznacza, że stosunki w państwie określane z punktu widzenia różnych 

cywilizacji nie muszą sobie wzajemnie odpowiadać, co oznacza, że narzucanie ustroju  

i sposobu rządzenia (np. demokracji) może nie odpowiadać tradycji poszczególnych 

krajów i nie musi w danym czasie, być dla niego odpowiednim. Naczelną zasadą jest tutaj 

zachowanie wspólmierności cywilizacyjnej pomiędzy państwem a społeczeństwem.   

  Świat państw narodowych nie jest światem przewidywalnym, nie jest łatwy  

w sterowaniu, bo każde z nich jest odrębną i jeszcze w miarę niezależną jednostką życia 

społecznego. Pozwala on na zachowanie różnorodności kulturowej i cywilizacyjnej. 

 Świat globalnej społeczności, czy to w formie federacji światowej, czy też 

jednolitego światowego państwa jest propozycją, coraz to mocniej wybrzmiewającą. 

Pojawiają się pytania, na czym opierać się będzie jedność tego państwa, bo z pewnością 

nie na jednej etyce czy jednej cywilizacji, czy będzie to gospodarka i prawo? Idąc dalej 

należy zapytać, czy będzie to państwo sprawiedliwe i w jaki sposób traktowani będą 

obywatele? Jakie prawa zostaną im dane a jakie nałożone? Czy państwo takie będzie 

wydolne pod względem zarządzania?  

Wydaje się, że przy rozwoju wspólczesnej technologii będzie to państwo mocno 

ograniczające swobodę i wolność obywateli. Chodzi tutaj o taką wolność, w której 

pozostają nienaruszone sfery życia prywatnego jednostek i ich rodzin, a w życiu 

publicznym obywatele nie będą stale kontrolowani i inwiligowani, poddawani cenzurze,  

a przeciwnicy systemu nie będą zamykani w obozach. Dlatego wydają się słuszne obawy, 

względem projektów globalnej władzy, bo może ona kojarzyć się ona z totalną kontrolą.  

Czipowanie ludzi, system identyfikujący twarze ludzkie, propagowanie obrotu 

bezgotówkowego, chociaż posiada zalety, może zostać użyty przeciw ludziom638.  

                                                 
638 Współczesnym przykładem wprowadzania systemu kontroli społeczeństwa są Chiny. To olbrzymie pod 

względem ludności państwo, może stać się modelowym przykładem dla państwa globalnego. Warto 

przybliżyć kilka pomysłów władz Chin: „W niektórych chińskich miastach systemy rozpoznawania twarzy 

wychwytują osoby przechodzące na czerwonym świetle, a następnie na wielkich ekranach są wyświetlane 

wizerunki winowajców, wraz z ich nazwiskami i numerami dowodów osobistych. „Chiny ograniczyły  

w lipcu 2,56 mln zdyskredytowanym jednostkom możliwość kupowania biletów lotniczych, a 90 tys. 

jednostkom możliwość kupowania biletów na szybkie koleje” – triumfalnie donosił kilka miesięcy temu 

chiński dziennik „Global Times”. Wspomniane przez niego „zdyskredytowane jednostki” to obywatele 

ChRL, którzy mają zbyt mało punktów w systemie kredytu społecznego (zwanym również, systemem 

zaufania społecznego). […] Jego sercem są algorytmy oceniające zdolności kredytowe obywateli, ich 

skłonność do wypełniania zobowiązań, zachowania konsumenckie, aktywność w internecie i powiązania  



173 

 

 Wybór między systemem państw narodowych a jednym globalnym państwem 

pozostaje kwestią przyszłości. Niektórzy mogą to tłumaczyć jako wybór między światem 

wojen a światem pokoju. Koneczny jednak zdecydowanie uznał państwo globalne za 

utopię639. Uważał, że jeżeli komuś udałoby się opanować świat, wtedy wprowadziłby pokój 

opierający się na przemocy. Posługując się przykładem pokoju rzymskiego (pacis 

romanae), stwierdził, że państwo to utrzymywało porządek jedynie o tyle, o ile 

dysponowało większą siłą, aniżeli ta związana z sumą wszelkich innych sił militarnych 

działających na terenie cesarstwa. Jednak i widzial on inną stronę, mianowicie potrzebę 

pokoju, jaka jest obecna wśród ludzi. Czy więc da się wprowadzić pokój w inny sposób? 

Koneczny uważał, że pokój jest możliwy jedynie między zrzeszeniami tej samej 

cywilizacji, ale wymaga on pracy, zabiegów i nawet wtedy nie musi się pojawić640.  

                                                                                                                                                    
z innymi ludźmi. Na tej podstawie przyznają one punkty. Jeśli ktoś uzyskał ich dużo jest nagradzany np. 

preferencyjnym kredytem czy ułatwieniem przy przyjęciu na uczelnię. Jeśli ktoś ma ich zbyt mało, to np. nie 

może kupić biletów na pociąg, ma zmniejszoną szybkość połączenia internetowego lub odbierany mu jest 

domowy zwierzak. Punkty tracić można oczywiście na wiele sposobów, nie tylko popadając w długi czy 

łamiąc przepisy ruchu drogowego. Karane jest też m.in.: zbyt długie granie w gry na konsolach, kupowanie 

zbyt dużej ilości alkoholu czy śmieciowego jedzenia, wyprowadzanie psa bez smyczy lub posiadanie psa, 

który zbyt dużo szczeka, zamieszczanie „fake newsów” w mediach społecznościowych, wchodzenie na 

niewłaściwe witryny internetowe a nawet posiadanie internetowego znajomego, który ma niski poziom 

punktów w systemie kredytu społecznego. […] System zaufania społecznego nie mógłby tak przerażająco 

sprawnie funkcjonować, gdyby nie był powiązany z systemami nadzoru video. Liczbę kamer nadzoru  

w Chinach szacowano w 2018 r. na około 200 mln, czyli jedna przypadała na siedmiu mieszkańców. W tym 

samym czasie w USA było ich około 40 mln, czyli jedna na ośmiu mieszkańców. […] Chińskie władze 

prognozują, że w 2020 r. kamer nadzoru będzie w ChRL już 626 mln. […] Kamery zainstalowane na ulicach 

nie są jedynymi, które śledzą Chińczyków. Od 1 grudnia [2019] zakup nowego smartfonu przez obywatela 

ChRL wiąże się z konieczonością skanowania twarzy. Scany zasilają bazę danych Ministerstwa 

Bezpieczeństwa Publicznego, które ma ambicję rozpoznawać, za pomocą systemu wdarażanego od 2015 r. 

wspólnie z firmą Isvision, w ciągu kilku sekund wizerunek każdego z 1,3 mld mieszkańcow Państwa Środka. 

[…] Dziś w państwie środka, złożonym z około 56 mniejszości etnicznych, chodzi o całkowitą tzw. edukację. 

Oczywiście w praktyce nic nie mającą z edukacją w europejskim znanym pojęciu. Chodzi o całkowite 

poddanie się, złamanie jednostki. Każda jednostka ma zostać zaprogramowana wedle systemu, opartego na 

określonym algorytmie, gdzie system monitoruje wszystkich za pomocą owego „techno totalitaryzmu”. 

Działania dziś idą dalej, Jednostka jednocześnie jest monitorowana i inwigilowana , a równolegle jest jednym 

z elementów dostarczających informacji - danych, do bazy, która jednocześnie za pomocą sztucznej 

inteligencji, określonych przez władzę algorytmów, która to wszystko projektuje i kontroluje – przy pomocy 

SZS, dokonuje zmian na poziomie behawioralnym”. Niezwykle wyraźna jest tutaj ingerencja władz w życie 

prywatne obywateli. W zależności od stopnia zgodności z poglądami i zachowaniami respektowanymi przez 

władzę, uzależnia się zdobycie majątku np. przez udzielenie lub odmowę kredytu, kontroluje się jego 

działaność w internecie czy też dobór znajomych. System monitoringu modyfikuje zachowanie i myslenie 

obywateli, którzy zdają sobie sprawę, że są śledzeni przez urządzenia, praktycznie wszędzie i zawsze. Gra 

jaką tworzy państwo z obywatelami poprzez system punktowy, utrzymuje obywateli w sytuacji ciąglej 

psychicznej zależności i koncentruje życie na tej grze. Jest to program uzależniający i sprowadzający 

codzienne życie społeczne do troski o zebranie największej liczby punktów lub do obawy, aby ich nie stracić. 

Jest to swoisty elektroniczny policjant, który grozi i łapie za przewinienia a także forma pakietu 

lojalnościowego za dochowanie warunków. Dla władz jesto wygodna forma kara za nieposłuszeństwo  

a nagradzanie za podporządkowanie. Przytoczone informacje pochodzą z artykułu Huberta Kozieła pt. 1984 

w 2020 roku. Rusza system totalnej kontroli miliarda ludzi”. https://cyfrowa.rp.pl/globalne-interesy/42722-

1984-w-2020-roku-rusza-system-totalnej-kontroli-miliarda-ludzi [1.03.2020]. 
639 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 406. 
640 Tamże, s. 411. 

https://cyfrowa.rp.pl/globalne-interesy/42722-1984-w-2020-roku-rusza-system-totalnej-kontroli-miliarda-ludzi
https://cyfrowa.rp.pl/globalne-interesy/42722-1984-w-2020-roku-rusza-system-totalnej-kontroli-miliarda-ludzi
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Badacz, odniósł się również do poglądów, w których to za brak pokoju winiono 

różnorodność narodów. Problem nie polega na ich róznorodności, ale odmienności 

cywilizacyjnej. Ponadto nie widział możliwości stworzenia w Europie państwa 

uniwersalnego o kosmopolitycznych charakterze, ale byłaby to według niego hegemonia 

jednego narodu nad innymi zamienionymi w niewolnicze.  

 Według Konecznego, tym co mogłoby zagwarantować jedność na kontynencie 

europejskim, to religia katolicka, ale jak sam uznał mogłoby się to stać, gdyby Kościół 

odzyskał dla siebie Niemcy i Anglię. Wtedy to w kolejnych pokoleniach należałoby taką 

możliwość wziąć pod uwagę, ale na razie jest to kwestia bezprzedmiotowa, chociaż 

Kościół winien zacząć ją analizować. Innym czynnikiem łączącym mogłaby być 

cywilizacja łacińska, żadna inna obecna w Europie nie byłaby dla Europejczyków 

korzystna. Dlatego winni oni pogłębiać jej zasady etyczne  i rolę Kościoła Katolickiego  

w jej historii, po to, aby móc na nich wypracować pokój i zasady współpracy. Badacz 

nazwał to uświadomieniem cywilizacyjnym641. Cywilizacja jest naturalnym związkiem 

wartości, a w Europie ten związek może być budowany na porządku łacińskim, który 

wytworzył narody. Łączenie narodów na siłę, w sposób administracyjny, sztuczny (czyli 

sprzeciwiający się naturalnemu rozwojowi) jest błędem, co poświadczają doświadczenia 

Czechosłowacji i Jugosławii. Narody same muszą wybrać, jaką metodę ustrojową chcą 

wybrać i na niej budować przyszłość. Można więc jako prawidła potraktować następujące 

zasady budowania pokoju między narodami i ich jedności: a) mogą one zachodzić 

najściślej między państwami jednej cywilizacji i to w celu jej ekspansji, b) zasięg pokoju  

i jedności może zostać poszerzony o państwa, które zostaną pozyskane dla tej cywilizacji, 

c) w Europie pokój i jedność mogą być realizowane na fundamencie cywilizacji lacińskiej, 

d) prawdopodobieństwo pokoju wzrasta proporcjonalnie do wzrostu cywilizacji łacińskiej.   

 Koneczny pisał o walce, jaka może istnieć między zwolennikami kosmopolityzmu 

(globalizmu) a zwolennikami istnienia suwerennych państw642. Wydaje się, że przez 

najbliższe lata, konflikt ten będzie zasadniczym. Nie można przesądzić, w jaki sposób się 

on zakończy, natomiast istotne jest to, że Koneczny umiejscowił go na płaszczyźnie 

cywilizacyjnej, co pozwala na jego najgłebszą i najszerszą interpretację a przez to na 

podjęcie walki w obronie rodzimej cywilizacji i tych jej ideii, które stoją u podstaw 

państwowosci i jej relacji do społeczeństwa i wspólnoty narodowej. To pozwoli również na 

podjęcie próby budowania pokoju i jedności narodów 

                                                 
641 Tamże, s. 415. 
642 Tamże, s. 411-412. 
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Rozdział czwarty 

Cywilizacja łacińska a Logos i Etos narodu  

 

1. Naród a cywilizacja  

 

1.1. Naród jako zrzeszenie cywilizacyjne  

  

 Termin zrzeszenie należy do ważniejszych terminów nauki o cywilizacji Feliksa 

Konecznego. Można je zdefiniować, jako ludzką zbiorowość, posiadającą jednorodną 

metodę kształtującą jego ustrój a nazywać zrzeszeniem metodycznym lub cywilizacyjnym. 

Metoda warunkuje rozwój zrzeszenia oraz gwarantuje wewnątrzną równowagę kulturową, 

której istota polega na zgodności i spójności jej składników
643

.  W zależności od tego, jakie 

pojęcia i wartości dominują w metodzie, w taki sposób kształtują one życie zbiorowe,  

to jest kulturę zrzeszenia. Kiedy nacisk we wspólnocie położony jest na ochronę wolności  

i kształtowanie odpowiedzialności, w zrzeszeniu tworzy się ład personalistyczny, kiedy do 

głosu dochodzi jakaś z form determinizmu, tworzy się ład gromadnościowy
644

.  

Naród jest zrzeszeniem cywilizacyjnym, a to oznacza, że jego istnienie zależne jest 

od idei i losów cywilizacji645. Tak umocowany ontycznie naród, jest zależny od praw, 

którym podlegają cywilizacje. Najważniejsze z nich, prawo współmierności mówi, że nie 

można być cywilizowanym na dwa sposoby. Naród chcący zachować jedność musi należeć 

do jednej cywilizacji, zdecydowanie trwać przy zasadniczych jej czynnikach oraz posiadać 

jedną etykę — jednolite poglądy na dobro i zło646. Nie da się uformować i utrzymać 

narodu, kiedy pośród jego członków panuje wielość etyk, które ze sobą konkurują647.  

 Koneczny odrzucił przekonanie o istnieniu swoistych cywilizacji narodowych. 

Zgodnie z nim, każdy naród tworzy swoją własną i odrębną. Błędność tego przekonania 

wypływa z tego, że to cywilizacja formuje naród, a nie naród generuje cywilizację.  

Jak trafnie zauważył, w Europie powinno być tyle cywilizacji ile narodów,  

                                                 
643 L. Gawor, Feliksa Konecznego nauka..., dz., cyt., s. 85-86. 
644

 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 160. 
645 Tamże, s. 345. 
646 Tamże. 
647 Koneczny jako materiał uzasadniający tę tezę, wskazał na losy greckich polis i starożytnego Rzymu.  

W pierwszym przypadku poszczególne państwa różniły się trójprawem a niejednokrotnie zmieniały je  

w ciągu dziejów. Brakowało im także wspólnej struktury społecznej W przypadku Rzymian to mieli oni 

swoje jednolite trójprawo i prawo publiczne, które przyjmował każdy, kto chciał być rzymskim obywatelem 
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a w jego czasach obecne były cztery: łacińska, bizantyjska, żydowska i turańska648. Narody 

natomiast tworzą własne kultury, czyli odmiany cywilizacji. 

 Chociaż Koneczny mówił o nieograniczonej liczbie mogących się wytworzyć 

cywilizacji, to za historyczne uznał dwadzieścia dwie, które trwały dostatecznie długo, aby 

pozostawić ślad oraz wywrzeć wpływ na dzieje powszechne. W naszych czasach według 

badacza istnieje siedem cywilizacji. Spośród nich, warunki konieczne do wzbudzenia 

świadomości narodowej i powstania narodu posiadła tylko cywilizacja łacińska (inaczej 

chrześcijańsko-klasyczna, zachodnio-chrześcijańska), a w starożytności cywilizacja 

rzymska649. Istnienie narodów, zależne jest od istnienia cywilizacji łacińskiej, zaś 

przyszłość tej cywilizacji, zawisła od popularyzowania idei narodowej650.  

 

1.2. Etapy rozwoju i czynniki konstytuujące naród 

 

 Koneczny przedstawił idee i etapy rozwoju społecznego zrzeszeń prowadzące do 

pojawienia się narodu. Nieco przekornie może w tym miejscu, zabrzmieć stwierdzenie 

badacza, że naród jest wspólnotą, która wcale nie musiała pojawić się w rozwoju 

historycznym651. Tłumaczył, że nie ma siły wpisanej w rozwój społeczny, determinującej 

pojawienie się idei i świadomości narodowej pośród mieszkańców danego obszaru. Z tego 

wynika, iż nie można przewidzieć, czy konkretna grupa etniczna stanie się narodem652.  

 Tym, co charakteryzuje dzieje powszechne, to panująca wszędzie różnorodność. 

Nie ma dokładnie dwóch zrzeszeń, które znajdowałyby się na takim samym poziomie 

rozwoju. Mogą one osiągnąć wysoki poziom, ale mogą także zatrzymać się na każdym 

pośrednim szczeblu, nawet na najniższym653. Koneczny wyróżnił następujące zrzeszenia: 

małżeństwo, jako najstarszą wspólnotę, powstałą między mężczyzną a kobietą ze względu 

na oddziaływanie płciowości654, regulowaną prawnie, przybierającą różne formy 

(monogamia, pół-monogamia, poligynia, poliandria); rodzinę, jako związek złożony  

                                                 
648 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 345. 
649 Koneczny wyróżnił nastepujące cywilizacje: o starożytnym pochodzeniu - attycka, babilońska, bramińska, 

chińska, egejska, egipska, hellenistyczna, irańska, numidyjska, punicka, rzymska, spartańska, sumeryjska, 

syryjska, turańska, tybetańska, żydowska; o pochodzeniu średniowiecznym - arabska, bizantyjska, łacińska, 

oraz dwie o nieustalonym czasie narodzenia aztecka i Inków. Koneczny stwierdził aktualne istnienie siedmiu 

cywilizacji: arabskiej, bizantyjskiej, bramińskiej, chińskiej, łacińskiej, turańskiej, żydowskiej. 
650 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 341, 360. 
651 Tamże, s. 349. 
652 F. Koneczny, Polskie Logos..., dz. cyt., t. 1., s. 5-6. 
653 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 21. 
654 F. Koneczny, O wielości..., dz. cyt., s. 67. 
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z rodziców i dzieci655, w tym rodzinę wielopokoleniową, ród, jako zrzeszenie rodzin 

pochodzących się od jednego przodka, pozostające pod wspólną władzą przywódcy 

rodowego, posiadający swoisty system trójprawa, z zemstą rodu, jako formą wymiaru 

sprawiedliwości656, plemię, wspólnotę rodów wywodzących się od jednego przodka. 

Koneczny uznał ustrój plemienny za początek społeczności, którą określił mianem 

zrzeszenia, rozrastającego się ponad ród i formującego świadomość wspólnych 

interesów657, lud, zrzeszenie powstałe na znacznym obszarze, w którym zaszła 

emancypacja rodziny i wytworzyło się pośród plemion poczucie wspólnych interesów658, 

społeczeństwo, zrzeszenie, o zróżnicowanym systemie wykonywanych zawodów 

(sposobów walki o byt), to wspólnota, w której wytworzyły się warstwy społeczne, 

nastąpił rozrost instytucji państwa659; państwo, to zrzeszenie, w którym istnieją relacje 

między sprawującymi władzę a rządzonymi, oparte na prawie, na straży, którego stoi 

administracja660. Taka organizacja staje się potrzebna wtedy, gdy nie sposób nadzorować 

zrzeszenia bezpośrednio z siedziby władzy661; naród to zrzeszenie cywilizacyjne 

pokrewnych ludów, zorganizowane do realizacji celów duchowych, posiadające Ojczyznę 

oraz język ojczysty, należące do jednej cywilizacji662. Koneczny wyróżnił również 

cywilizację, którą określił, jako naturalne zrzeszenie największej miary,  

o ponadnarodowym i ponadpaństwowym charakterze, dysponujące olbrzymią siłą 

scalającą663. Natomiast określenie ludzkość, uznał jedynie za pojęcie zbiorcze, służące 

określeniu wszystkich jednostek rodzaju ludzkiego na przestrzeni dziejów664. 

Na drodze prowadzącej do powstania narodów musiały spotkać się, ze sobą rozwój 

społeczny, świat idei oraz narodziny świadomości i poczucia narodowego. Naród mógł 

pojawić się dopiero na takim stopniu rozwoju społecznego, jaki zaistniał po przekroczeniu 

ustroju rodowego, plemiennego z połączenia dwóch lub kilku ludów gospodarujących na 

                                                 
655 Tamże, s. 76. 
656 Tamże, s. 77-78. 
657 F. Koneczny, Prawa …, dz. cyt., s. 32. 
658 Tamże, s. 29. 
659 Tamże, s. 32. 
660 F. Koneczny, Państwo…, dz. cyt., s. 55. 
661 Tamże. 
662 Tamże, s.135.  
663 F. Koneczny, O wielości …, dz. cyt., s. 153-154 
664 Tamże, s. 153. Porównując poglądy Feliksa Konecznego i Tadeusza Ślipki SI, można rozróżnić dwie 

genezy narodu. Dla Konecznego, proces jego powstania nie jest powszechny, nie jest zdeterminowany 

dokonuje się w określonej grupie etnicznej, która musi przejść odpowiednie zmiany społeczne i posiąść idee, 

które uczynią z niej wspólnotę ludzi wolnych. Dla Tadeusza Ślipki naród jest wspólnotą, której rozwój 

przebiega przez wieki, pośród których przechodzi przez stadia rozwojowe, do których badacz zaliczył ród, 

szczep, plemię, narodowość. Jest on już u samego początku niejako w formie zarodkowej, która musi się 

rozwinąć dzięki procesom historycznym. Zob. T, Ślipko SI, Etyka narodu, w: „Roczniki Nauk Społecznych” 

T. XVIII , zeszyt 1, 1990., s. 182-183. 
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wspólnym terenie, zamieszkanym przez ludność od pokoleń. Ludność ta powinna liczebnie 

dominować nad ludnością napływową, nad obcym żywiołem etnicznym i kulturowym, 

który mógłby przejąć nad nią władzę665. Rodzi się pytanie, czy jeden lud może ewoluować 

w naród? Badacz stwierdził, że w historii nie zanotowano takiego przypadku, lud stanowi 

zbyt małą siłę (choćby posiadał własne państwo) do tego, aby wytworzyć silne różnorodne 

społeczeństwo, a z niego naród666.  

Za niezbędny warunek powstania narodu, Koneczny uznał rozbicie ustroju rodowego 

i przejście do „systemu rodziny emancypowanej”667. Polegało ono na podjęciu oddzielnego 

życia przez poszczególne rodziny, czyli na wyzwoleniu się spod władzy i opieki rodu. 

Kiedy samotnie funkcjonujące rodziny stawały wobec wyzwań codzienności (szans, ale  

i zagrożeń), musiały myśleć i działać w kategoriach wzajemnego wsparcia, czyli interesu 

ogólnospołecznego668. Wynikało, to z troski o zapewnienie rodzinie bytu materialnego, 

bezpieczeństwa, ale i stworzenia możliwości wszechstronnego rozwoju. Zaistniała 

potrzeba rozwoju wielu instytucji oraz powstania wielu profesji. Ta życiowa konieczność 

wyzwoliła inicjatywę, z czego następnie zrodziła się zapobiegliwość, przewidywanie, 

namysł oraz rozwinął się system norm społecznych669.  

Wspólnota, która osiągnęła odpowiedni stopień zróżnicowania stanowego oraz 

zawodowego, mogła wytworzyć naród, jako wspólnotę ludzi wolnych, posiadających  

świadomość narodowa670. Świadomość narodowa pojawia się najpierw u znaczącej części 

elit społeczeństwa, aby następnie ogarnąć inne grupy zrzeszenia. Aby mogła się ona 

rozwinąć, potrzebna jest tradycja, jako postawa szacunku wobec poprzednich pokoleń  

i wytworzonych przez nie dóbr. Szacunek wobec trudu i dorobku poprzednich pokoleń,  

a jednocześnie podejmowanie pracy twórczej, kulturalnej i politycznej, tworzy wspólnotę 

dorobku materialnego, kulturalnego, duchowego, pośród którego wytwarza się 

świadomość czy poczucie narodowe.  

Chociaż polski badacz, zwrócił uwagę na tradycję, jako warunek ukształtowania 

narodu671, to charakter narodu jest etyczny672. Etyczność narodu poiada dwa wymiary. 

                                                 
665 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 348. 
666 Tamże, s. 355. 
667 Tamże, 
668 L. Gawor, O wielości..., dz. cyt. s. 156. 
669 F. Koneczny, Prawa..., dz., cyt., s. 143 
670 Według Konecznego, najstarszą w Europie świadomość narodowa, posiedli możni na dworze Władysława 

Łokietka. 
671 ”Pojawia się więc idea narodowa, wytwarza i zrasta dopiero na historycznie. Bez historyzmu nie ma 

narodu. Wszelka walka z historyzmem jest walką z ideą narodową”, F. Koneczny, Prawa..., dz., cyt., s. 350. 
672

 F. Koneczny, O wielości…, s. 301. 
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Pierwszy dotyczy relacji międzyludzkich, które opierają się na normach i powinnościach 

moralnych. Przez to naród jest zrzeszeniem dobrowolnym, gdyż do przestrzegania 

moralności, nie można nikogo przymusić. Drugi dotyczy sfery tożsamosci członków 

narodu. Wartości moralne (obok właściwości intelektualnych i sposobów myślenia),  

w odpowiedniej konfiguracji, tworzą charakter jednostek. Dzięki nim, ktoś staje się 

Polakiem, Włochem czy Węgrem. Bycie członkiem narodu oznacza posiadanie zbioru 

charakterystycznych cech, które człowiek zawdzięcza temu, że dojrzewał w konkretnym 

środowisku narodowym673 .      

Od kultury umysłowej (Logosu), postawy moralnej, rodzaju twórczości i sposobu 

działania (Ethosu), zależy wartość i znaczenie narodu. Cele duchowe najlepiej określają 

typ jego twóczości, wskazują na dominujące zamiłowania, a jednocześnie ich rodzaj, 

konkretyzują stopień i sposób przydatności dla innych narodów i społeczeństw674.  

 

2. Logos narodu w cywilizacji łacińskiej 

 

    2.1. Pojęcie Logosu i Ethosu 

 

Logos (λέγω - lego, legein)
675

, to słowo greckie, używane w gramatyce, retoryce, logice, 

metafizyce, etyce i teologii
676

. We wczesnej literaturze greckiej oznaczało słowo, całą 

wypowiedź, język, a później rozum lub rozumność. W dziełach Homerach znaczyło 

również zbieranie, ponowne wiązanie, liczenie. Z biegiem czasu zaczęło oznaczać mowy 

sofistyczne lub retoryczne, których celem było przekonanie słuchaczy do tez mówiącego, 

czy też skłonienie ich do wydania sądu o rzeczywistości
677

. Logosem oznaczano także 

czynnik wewnętrzny człowieka, utożsamiony z rozumnym elementem duszy oraz 

zewnętrzny, mowę i wypowiedź678. Na płaszczyźnie logicznej, utożsamiony ze zdaniem, 

sądem, wnioskowaniem, a na ontycznej z zasadą kierującą światem. Oznaczało również 

boski pierwiastek, zasadę rozwoju świata, siłę porządkująca bieg rzeczy. W tradycji 

chrześcijańskiej, Logos to Słowo — Jezus Chrystus 
679

.   

                                                 
673 T, Ślipko SI, Etyka narodu..., dz. cyt., s. 183. 
674 F. Koneczny, Polskie Logos…, t.1. dz. cyt, s. 30. 
675

 Zob. M. Osmański, Logos, w: A. Maryniarczyk [red.] Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, t. 6. Kr-

Mc. Lublin 2005, s. 496. 
676

 Tamże. 
677

 Tamże. 
678

 Tamże 
679

 Tamże. s. 452. 



                                                                        180 

 

   

Ethos jest także pojęciem greckim, jedno z jego znaczeń to miejsce, w którym roślina 

znalazła warunki do tego, aby móc się rozwinąć, ale i teren, na którym mogło się schronić 

dzikie zwierzę
680

. Ethos jest przestrzenią życia, byciem ,,u siebie’’ istot żywych, dlatego 

też może być uznany za synonim domu, czy domostwa681. Dla człowieka jest 

środowiskiem, w którym może dorastać, kształtować charakter i czuć się bezpiecznym 

pośród ludzi, z którymi podziela wartości.  

 Według Arystotelesa Ethos obok Logosu i Patosu, to element procesu perswazji. 

Ethos to ustalenie wiarygodności i kompetencji osoby mówiącej, z którą słuchacze mogą 

się utożsamić. Logos oznacza sposób argumentowania, czyli wpływ na sferę rozumową 

człowieka, a Patos przekazanie idei i argumentacji z ładunkiem emocjonalnym, 

oddziałałującym na wolę.  

        Ethos to również: "styl życia jakiejś społeczności, ogólna [...] orientacja jakiejś 

kultury, przyjęta przez nią hierarchia wartości, bądź sformułowana explicite, bądź dająca 

się wyczytać z ludzkich zachowań [...] Ethos jest terminem, który stosuje się do grup, a nie 

do indywiduów. Jego zakres wyziera poza wartości, którymi zajmuje się etyka. [...]”682. 

Ethos to także zbiór wartości, które są wcielane w życie społeczne, formują charakter 

zrzeszenia oraz jego sposób działania683.  

  

2.2. Kultura umysłowa (Logos) i twórczość (Ethos) narodu polskiego 

 

 Koneczny pojmował Logos narodu jako kulturę umysłową, jako emanację Logosu 

cywilizacyjnego wypracowaną w ciągu dziejów, posiadającą swoisty charakter. Koneczny 

omówił go na przykładzie Polski. Do naszego Logosu zaliczył: historyzm, ludowość, 

analizę sposobów wykorzystania zasobów naturalnych, handel, przemysł oraz oświatę684.  

 Źródłem wszelkiej kultury jest tradycja, co wiąże z tym, co pozostawiły po sobie 

poprzednie pokolenia. Obcowanie pokoleń warunkuje ciągłość historyczną. Tworzą ją te 

                                                 
680

 Pewnego razy przybyli do Heraklita goście z odległych stron. Spodziewali się zastać go w otoczeniu 

uczniów, poważnego, zamyślonego a on siedział na chlebowym piecu i ogrzewał zmarznięte ciało. Widząc 

ich zaskoczenie i gotowość odejścia filozof powiedział do nich ,,nie odchodźcie, albowiem tutaj także 

uobecniają się bogowie’’. Mówiąc „tutaj także” użył słowo ethos. Zob. J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, 

w: J. Tischner, Wybór pism filozoficznych, Wrocław 2003, s. 171-172.   
681 J. Galarowicz, Nowy elementarz etyczny, Kraków 2011, s. 9.  
682 M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1973, s. 7. 
683 T. Szawiel, Struktura społeczna i postawy a grupy ethosowe. [O możliwościach ewolucji społecznej], 

"Studia Socjologiczne", nr 1/2, 1982, s. 171. 
684 F, Koneczny Polskie Logos..., t. 2. dz. cyt., s. 170. 
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elementy tradycji, które zachowują aktualność dla kolejnych pokoleń. Tą ciągłość określił 

Koneczny — historyzmem685. Badacz podzielił tradycję na bierną i czynną. Bierna to ta, 

która nie wywołuje reakcji w życiu prywatnym i publicznym wspólczesnych pokoleń, 

czynna to ta, która pobudza do czynów, nadaje im kierunek, wpływa na działanie. To na 

czynnej opiera się historyzm. Należy pamiętać, że tradycja, jako zbiór ludzkiego działania 

i jego skutków, obarczona może być błędem i złem, a jako taka, może szkodzić następnym 

pokoleniom686. Tę jednak właściwość można skorygować. Większym zagrożeniem dla 

kultury narodowej jest negacja tradycji. Taka postawa uniemożliwia zachowanie ciągłości 

kulturowej i staje się powodem osłabienia a nawet rozerwania łańcucha pokoleń, które 

przekazywały i przyjmowały wartości kulturowe oraz wytworzone dobra. Nowe wartości 

kulturowe buduje się na wartościach już zastanych, na tych, które przetrwały próbę czasu  

i wyrażaja ducha narodu (Logos i Ethos). Zerwanie z nimi, prowadzi do rozpadu 

komunikacji wewnętrznej wspólnoty a przez to, do jej atomizacji i zniszczenia. 

  Historyzm w polskich dziejach był zakorzeniony bardzo mocno. To dzięki tradycji 

wolnościowej, podczas zaborów możliwe było tworzenie koncepcji nowej niezależnej 

państwowości polskiej i sposobów jej odzyskania, ale także zachowania i rozwijania 

kultury narodowej687.  Do historyzmu polskiego należy również wprowadzanie zasad 

moralnych w życie zbiorowe, szczególnie w politykę. Przykładem mogą być idee: 

wolności wiary i swobody ludów, głoszone przez Pawła Włodkowica, wsparcie Wielkiego 

Księstwa Litewskiego w walce o zachowanie jego wolności, obrona krajów 

chrześcijańskich przed Turcją, propagowanie wolności obywatelskiej, walka za wolność 

własną i innych. Ta ostatnia zasada w czasach pokoju przybrała postać realizacji zadań 

cywilizacyjnych, które chcieliby rodacy urzeczywistnić dla dobra własnego i innych 

narodów. Koneczny pisał o potrzebie bycia Polski dla innych oraz o całkowitym 

zaangażowaniu się w sprawy własnej cywilizacji688. Stawiane pytania w tym kontekście, 

dotyczyły zdolności i możliwości Polaków do wykonania odpowiedniej pracy, którą 

określił Koneczny cywilizacyjną689. Koneczny zaliczył również do polskiego historyzmu 

ideę federacji690.  

                                                 
685 Tamże, s. 33-34. 
686 "...są rzeczy i sprawy złe zasadniczo, czy z pomyłki ludzkiej, i są rzeczy, które mogą być dobrymi lub 

złymi, zależnie od okoliczności, a zwłaszcza od czasu i miejsca, które tedy z dobrych stać się mogły w toku 

czasów złem; tradycja ich prze to jest tradycją złą, i im czynniejsza tym gorzej dla społeczeństwa. Nie 

wszelka tradycja stanowi dodatnią pozycję w bilansie narodowym". Tamże, s. 35. 
687

 Tamże, s. 38. 
688

 Tamże, s. 44. 
689

 Tamże, s. 44-45. 
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 Tamże, s. 48. 
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Myślał o likwidacji granic wśród państw z terenów dawnej Rzeczpospolitej, które określił 

równiną sarmacką, unikaniu między nimi wojen i panowaniu wolności obywatelskiej.   

 Ludowość to kolejny element narodowego Logosu. Określił ją badacz jako system 

przekonań panujący wśród włościan, który zakorzenił się w sposób naturalny w dłuższym 

czasie. Wskazał na korzystne dla narodu połączenie jej z historyzmem. Za tym związkiem 

kryła się inna, dużo ważniejsza kwestia, mianowicie dążność warstwy chłopskiej do 

mentalnej asymilacji z innymi warstwami. Chodziło o zsolidaryzowanie ludu z polskością, 

a przez to, o powiększenie sił społecznych. Koneczny pisał, że zdrowe społeczeństwo 

wymaga, by w narodzie obecne były dwa prądy ideowe, pierwszy kierujący się z warstw 

wyższych ku niższym, drugi z niższych ku wyższym. To wzajemne oddziaływanie, które 

badacz określił demokratyzmem, miało i taki aspekt, że wszystkich włączało w system 

praw i obowiązków obywatelskich.  

 . Inteligencja czasów Konecznego próbowała za pomocą literatury i sztuki 

wszczepić we wszystkie stany i grupy narodu, pojęcia ludowe, jednak to działanie nie 

przyniosło zadawalających rezultatów. Wytworzyło za to niekorzystne zjawisko, określone 

przez badacza ludowcowością, przez które rozumiał przesadną skłonność do wszystkiego  

co ludowe, a co mogło wytworzyć zjawisko uprzywilejowania jednej warstwy społecznej 

co z punktu widzenia narodu, jako całości jest niekorzystne691.  

 Koneczny pisał, że bez zaangażowania warstwy chłopskiej nie może istnieć 

nowoczesny naród. Chłopi wtedy starali się, o wzmocnienie swojej pozycji społecznej. 

Badacz widział w nich ludzi przedsiębiorczych, umiejących się dostosować do zmiennych 

warunków ekonomicznych, dzielnie walczących o przetrwanie692. Widział również obecny 

wśród chłopów dynamizm i rozmach działania, co określił skarbami Ethosu693. Powiązał je 

z Logosem historyzmu, aby: "wzmacniać myśl dnia dzisiejszego ciągłością myśli 

narodowej, wzmacniać zarazem kulturę czynu, dostarczając działalności dzisiejszej 

podstawy ze syntezy czynów przeszłości"694.   

 Życie społeczne osadzone jest na fundamencie troski o zdobycie utrzymania 

materialnego. Ten wymiar życia indywidualnego i społecznego przesądza o powodzeniu 

realizacji wyższych celów695. Omawiając możliwości narodu polskiego do podjęcia walki  

o byt materialny, Koneczny zwrócił uwagę, że Logos narodowy winien objawiać się 
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 Tamże, s. 78. 
692 Tamże, s. 67-68. 
693 Tamże, s. 84. 
694 Tamże, s. 85 
695 Tamże, s. 86. 
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poprzez wyższą kulturę pracy. Znaczyło to między innymi tyle, aby w rolnictwie móc 

korzystać ze zdobyczy nauki, a w działalności wydobywczej, wiedzieć jak gospodarować 

dobrami. Jak zauważył badacz przytaczając listę publikacji, w tym wydanych już  

w odległych czasach, w Polsce istniała tradycja rozumienia potrzeby racjonalnej 

działalności rolniczej i wydobywczej, problem jednak polegał na stopniu wykorzystania 

wiedzy696. Podobnie było zresztą z handlem i przemysłem. Logos narodowy objawiał się 

między innymi w pojęciach wolnego handlu zbożem (XV w.), wolności spławu,  

w zniesieniu ceł prywatnych, jedynością waluty, pojęciem pieniądza dobrego  

i złego, oddzieleniem skarbu królewskiego nadwornego od skarbu państwowego, w trosce  

o zachowanie niskiej ceny towarów, w dążeniu do zachowania jednolitych wag i miar. 

Istotne było również nastawienie, aby dobrobyt osiągała coraz większa liczba obywateli,  

i aby nie obciążano ich nadmiernie podatkami. Po rozbiorze Rzeczpospolitej zaborcy 

ograniczali znacznie rozwój polskiego rolnictwa, wydobycia, handlu i przemysłu, wiedząc, 

że tym samym podkopują byt narodowy Polaków. Dlatego po odzyskaniu niepodległości 

istniała potrzeba "wyzyskiwania darów przyrody i wprowadzania ich w polski przemysł  

i polski handel"697.   

 Oświata to bardzo ważny element polskiego Logosu. Oprócz instytucji za nią 

stojących jest ona działalnością, w której przekazuje się idee, wartości oraz wiedzę. Jest 

również rozumiana, jako osiągnięcie stanu świadomości narodu.  Jej znaczenie publiczne 

polega również na tym, że umożliwia ona realizacje celów ogólnonarodowych. Cele te 

muszą zostać zrozumiane a następnie podjęte i zrealizowane. Siła narodu zależna jest od 

tego, jakie cele i w jaki sposób je realizuje. Istnieje związek między oświatą a dobrobytem. 

Kiedy bowiem brakuje środków materialnych, następuje systematyczny jej upadek, staje 

się ona jałowa i nieprzydatna. Sam zaś dobrobyt, bez rozwiniętej oświaty, skutkuje złym 

używaniem środków materialnych a przez to ich marnotrawieniem.     

 Obok Logosu narodowego drugim elementem jest Ethos narodowy. Jest to zdolność 

wspólnoty do celowego postępowania i do twórczości. Twórczość jest działalnością, która 

rodzi się poprzez poszukiwanie i realizację nowych wartości oraz sposobów działania. Na 

pewnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego następuje niezadowolenie z aktualnych dóbr 

czy rozwiązań systemowych. Aby naród nie popadł w takiej sytuacji w niepłodny 

krytycyzm i bierność cywilizacyjną, winien stawiać sobie cele, dzięki którym będzie mógł 
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697 Tamże, s. 141. 
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być aktywnym a przez to twórczym698. Na tej płaszczyźnie doskonale widać zależność, 

jaka istnieje pomiędzy kulturą umysłową a działaniem. Tak pisał Koneczny: "W każdej 

dziedzinie twórczości musi być przede wszystkim odpowiedni podkład Logosu, inaczej 

może być wiele ruchu, działania, sporo czynów, ale czynność ta nie będzie twórczą. Ethos 

jest działalnością twórczą, ale materiału dostarczyć może tylko Logos. Bez Ethosu nie ma 

kultury czynu, ale bez Logosu nie ma czynu kulturalnego"699. Koneczny wyróżnił trzy 

wielkie obszary twórczości: artystyczną, naukową i polityczną. Pisząc o nich często 

używał dualizmu: naśladownictwo i siły twórcze. Nasladownictwu przypisał obcość  

i bierność, siłom twórczym swojskość i aktywność.  

 W dziedzinie artystycznej, której celem jest realizacja piękna, wyodrębnił sztuki 

plastyczne, style architektoniczne, rzeźbę, malarstwo, muzykę, poezję, teatr, literaturę700.  

 W dziedzinie naukowej, w której chodzi o wykrycie prawdy, można dostrzec 

nieporównywalnie więcej dyscyplin i metod, aniżeli w działalności artystycznej.  

 Koneczny podzielił nauki na matematykę i oparte na niej dziedziny, tzw. ścisłe, na 

nauki przyrodnicze, na geografię oraz nauki humanistyczne. Do pierwszej grupy zaliczył 

matematykę, astronomię i fizykę, do drugiej chemię, biologię, medycynę, następnie do 

trzeciej grupy geografię i takie działy jak kartografia, podróżnictwo z opisami,  

klimatologia, aeronautyka, etnografia. Do czwartej nauki humanistyczne i takie dyscypliny 

jak filologia, językoznawstwo, historia, prawo. Ostatnią wymienioną nauką jest filozofia701.      

          Omawiając relację między nauką a oświatą Koneczny zwrócił uwagę na to, że aby 

można było kształcić naród, potrzebny jest odpowiedni poziom rozwoju nauki. Za 

zjawisko niekorzystne dla narodu, uznał Koneczny zapożyczenia oświaty od obcych, przy 

znikomym udziale lub bez pośrednictwa rodzimego świata nauki. Oznacza to, że własne 

środowisko naukowe jest słabe, a jego zdolności twórcze są bardzo ograniczone, W takiej 

sytuacji istnieje duże prawdopodobieństwo, iż cele narodu mogą być wyznaczane przez 

obcych. Pożądanym stanem jest równowaga, jaka winna zachodzić między rozwojem 

rodzimej nauki i oświaty, a poziom ich, zawsze winien być dostosowany do najlepszych.  

 Podobnie jak w przypadku oświaty, nauka ma realne odniesienie do spraw 

ekonomicznych, do dobrobytu. Kiedy naród osiąga odpowiedni poziom dobrobytu 

,mozliwy jest rozkwit nauki, kiedy zaś dominuje ubóstwo następuje jej upadek a nawet 

zanik. Znamienne są słowa Konecznego, że zdolności umysłowe są początkiem każdej 
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sprawy, i o tyle nie będą mogły się rozwijać, o ile nie otrzymają pomocy z innych dziedzin 

życia zbiorowego702.  

 Trzecią dziedziną twórczości jest polityka. Pojęcie jej zarezerwował Koneczny dla 

życia publicznego i określił, sztuką wykonywania zamiarów dotyczących ogółu. Życiu 

indywidualnemu przypisał funkcjonujące w powszechnym obiegu pojęcie politykowania, 

rozumianego, jako przemyślana działalność jednostek w życiu prywatnym703. W życiu 

publicznym, badacz rozróżnił dwie sfery: społeczną oraz państwową. Jako fundamentalną 

zasadę dla polityki uznał to, że pomiędzy nimi powinna zachodzić współmierność 

cywilizacyjna, gdyż ona decyduje o rozwoju obu. Za stan niekorzystny uznał badacz 

traktowanie interesów państwa w oderwaniu od społeczeństwa, wiedzie on do 

podporządkowania sił społecznych strukturom państwowym i ich ograniczenia.  

 Badacz pisal dalej, że dobra polityka, to najwyższa wartość Ethosu, musi być 

szczegółowo przemyślana, nakierowana na cel, aktywna i nowatorska. Jednocześnie 

zwrócił uwagę na niekorzystne zjawiska politykomanii, zaciekłości politycznej oraz 

uznania powodzenia politycznego, za najważniejsze kryterium oceny uprawianej polityki. 

Politykomanię rozumiał, jako prowadzenie ideologicznych eksprymentów społecznych 

oraz przekształcenie polityki, w sztukę narzucania narodom apriorycznych celów, przez 

sprawujących władzę państwową. Ten rodzaj rządzenia wytworzył przekonanie, że 

działaniami politycznymi można wszystko osiągnąć. Z tej politykomanii zrodziła się 

zaciekłość polityczna, bowiem pretendentom do urzędów państwowych, zaczęło się 

wydawać, że mogą wszystko zmienić i urządzić według własnych pomysłów. Dlatego na 

sile przybrała walka o władzę i wpływy na społeczeństwo704. Z tego to powodu pojawiło 

się kryterium, dla oceny polityki, jakim jest powodzenie działań, bez względu na ich 

jakość. Skoro politykowi, czy grupie politycznej udało się posiąść władzę i narzucić 

własne idee, to takie siły mogły się uważać za wlaściwe i jedyne do sprawowania władzy. 

Jednak to kryterium jest zwodnicze a jednocześnie wskazuje na krótkowzroczności 

polityków. Widzą oni własne działania, w krótkiej perspektywie czasu, a przez to nie 

dostrzegają ich skutków w dalszej przyszłości. Ponadto działania, od których nie stronili 

politycy, takie jak przemoc, przebiegłość, czy brak odpowiedzialności, wytwarzały 

przekonanie, że w sferze publicznej nie obowiązują żadne zasady moralne,  

a kto chce ich przestrzegać, jest głupcem.  Wytworzył się i zaczął szybko rozpowszechniać 
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typ polityka "zawodowego", którego Koneczny opisał jako połączenie aktora i oszusta705. 

Można przypuszczać, że chodziło o świadomość gry, jaką prowadzi polityk, który dla 

własnych celów, nie stroni od kłamswa i działania na szkodę tych, którym powinien służyć 

z racji sprawowanej funkcji.  

 Do wyjątkowych działań polskiego Ethosu politycznego Koneczny zaliczył 

wspomnianą unię polsko-litewską. Idea unii w Europie opierała się na względach 

dynastycznych, gdzie ten sam król, zostawał wladcą także w innym kraju, lub poprzez 

małżeństwa dynastyczne, które łączyły kraje ze sobą. Polska idea unii, była twórcza  

i nowatorska, albowiem wprowadzała nowy ustrój państwowy, polegający na 

równouprawnieniu dotychczas odrębnych krajów oraz na wzajemnych korzyściach. Polski 

system unijny regulował relacje między państwami czy narodami, w taki sposób, że 

wykluczano w nim dominację silniejszego nad słabszym, czy też wykorzystywanie go. Na 

unii zyskiwało słabsze państwo, mocniejsze mogło ją traktować, jako wkład w dorobek 

cywilizacyjny.  

  Koneczny zwrócił uwagę na to, że gdyby rozwinął się polski system unijny  

w Europie, nie zaś dynastyczny, to stałby się on systemem relacji międzynarodowych, 

zawierających korzystne rozwiązania dla wszystkich. Unia, w kanonach polskiego Logosu, 

nie mogła być wymuszona, ale zawierana dobrowolnie i indywidualnie z każdym 

państwem, z możliwością zmian, w zależności od rozwoju tych państw. Dzięki takiej 

elastyczności, związek państw mógł brać pod uwagę zmieniające się warunki polityczne, 

społeczne, kulturowe czy gospodarcze i dostosowywać wzajemne relacje do nich.  

  Działalność polityczna opiera się na siłach społecznych, dlatego też każda warstwa 

społeczna winna zabiegać o odnawianie tych sił, aby móc w pełni uczestniczyć  

w działaniach politycznych. Aby swoje programy i działania polityczne móc adekwatnie 

dostosować do rządzenia narodem, politycy powinni mieć wyznaczone cele. Działania 

celowe i twórcze, powinny być nakierowane na rozwój państwa i narodu we wszystkich 

dziedzinach życia, również i po to, aby w relacjach międzynarodowych, móc zaznaczyć 

własną wartość i znaczenie, rozumiane jako przydatność cywilizacyjna. Dlatego, istotne 

jest rozpoznanie przez narody Logosu i Ethosu, aby z jednej strony mogły zagwarantować 

sobie odpowiedni rozwój materialny, intelektualny i moralny a z drugiej móc być 

przydatnym dla innych.  

                                                 
705 Tamże, s. 282-283. 
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2.3. Kreacyjny Logos i Ethos a emanatyzm 

 

 W książce Polskie Logos a Ethos, Koneczny ujął te dwa tytułowe kulturotwórcze 

elementy w wymiarze historycznym, społecznym, gospodarczym, naukowym,  

oświatowym oraz politycznym. Natomiast w Prawach dziejowych podkreślił elementy 

światopoglądowe, filozoficzne i narodowotwórcze, zaś w Rozwoju moralności  

i Państwie w cywilizacji łacińskiej omówił elementy etyczne i prawne.  

 Podstawową ideą Logosu cywilizacji łacińskiej jest idea stworzenia świata przez 

osobowego Boga
706

. Ta i konkurująca z nią idea emanacji oraz wszystkie wypływające  

z nich, jako logiczne następstwa, podzieliły świat Logosu i Ethosu cywilizacyjnego
707

. 

Zarówno życie prywatne i publiczne realizuje się pośród nich
708

. 

 Obecnie, pojęcie kreacjonizmu najczęściej występuje w kontekście sporu z teorią 

ewolucjonizmu, w którym to wyznawcy tej drugiej teorii, uznają własną za naukową  

a tej właściwości, odmawiają koncepcji adwersarzy709. Wśród kreacjonistów można 

wyróżnić wiele grup: literalistów i konkordystów biblijnych, wywodzących kreacjonizm  

z interpretacji danych przyrodniczych, a nie ze świętych ksiąg, takich, którzy sądzą, że da 

się pogodzić poglądy o stworzeniu świata z teorią ewolucji710. Należy dodać, że wśród tych 

osób mogą być chrześcijanie, judaiści, islamisci oraz wszyscy ci, którzy z innych źródeł 

posiedli przekonanie o istnieniu osobowego Boga.  

 Kreacjonizm jest fundamentalnym poglądem teologicznym głoszonym przez 

Kościól Katolicki, ale jest również koncepcją filozoficzną. Twierdzenie, że człowiek i cała 

rzeczywistość zależy od Stwórcy oraz, że wszystko co istnieje, jest stworzone przez Boga 

osobowego, z innej substancji niż On sam, zostało uzasadnione na gruncie filozofii w XIII 

w. przez Tomasza z Akwinu711. Według filozofii tomistycznej, bliskiej Konecznemu, 

istnienie Boga oraz Jego atrybuty są rozpoznawalne, a zależność ontyczna człowieka od 

Stwórcy, widoczna jest w przygodnej naturze człowieka.   

 Tomasz z Akwinu w swej koncepcji stworzenia z niczego posłużył się łacińskim 

sformułowaniem productio ex nihilo oraz pojęciem creare. Pierwsze oznacza 
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 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 320. 
707

 Tamże, s. 47. 
708

 F. Koneczny,  Polski..., dz. cyt., t.1, s. 29. 
709 A. Maryniarczyk, Dlaczego kreacjonizm, w: P. Jaroszyński i inni [red.], Ewolucjonizm czy kreacjonizm, 

Lublin 2008, s. 84. 
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 P. Lenartowicz, Ludy czy małpoludy, Kraków 2010, s. 68. 
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 „Wyznawcy kreatyzmu wierzą, że Bóg osobowy, stwarza z niczego wszelkie stworzenie wszystkie rzeczy  

i  istoty”. F. Koneczny, Rozwój..., dz. cyt., s. 47. 
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wprowadzenie czegoś do istnienia, lub ,,czystą zależność istnienia od swego początku”712. 

Creare (grecki odpowiednik ktisis czy genesis) wskazuje na moc Stwórcy, który  

z odwiecznie istniejącej materii, porządkował, organizował czy formował świat. Producere 

nie było obciążone taką interpretacją i trafnie oddawało myśl Akwinaty, który stworzenie 

rozumiał jako wprowadzenie do bytu tego, czego jeszcze nie było713. Należy dodać, że 

wraz z kategorią istnienia, pojawiły się również materia i forma, jako części realnie 

istniejących bytów, w które wpisana jest celowość zgodna z ich naturą. Stwórca jawi się 

wtedy zgodnie z rozróżnieniem przyczyn, jako Ten, który uczynił byty, czyli przyczyna 

sprawcza, jako Ten, przez którego byty zostały pomyślane - przyczyna formalna oraz jako 

przyczyna celowa – co oznacza, że byty dążą do celu (doskonałości) wyznaczonego im 

przez ich naturę, zgodnie z zamysłem Stwórcy. Byt Najwyższy nie jest natomiast 

przyczyną materialną, czyli tworzywem, z którego powstał świata714.   

 Sformułowanie stworzenia z niczego oznaczało oprócz wprowadzenia czegoś do 

bytu, także ,,ustalenie pierwszych relacji i zależności’’. Akt stwarzania był dla Tomasza 

z Akwinu umocowaniem zależności bytu od swego źródła, to jest relacji stworzenia  

i swego Stwórcy. Stworzenia noszą w sobie zarówno myśl Boga jak i Jego wolę, są one 

powoływane do istnienia w określonym celu, o ustalonej naturze i zdolnościach do 

działania, są więc racjonalne. Dzięki temu został wykluczony przypadkowy, absurdalny, 

demoniczny (jak w manicheizmie), czy pozorny charakter świata. Tak rozumiane 

konsekwencje stworzenia, dają podstawę pod dalsze rozważania związane z naturą 

człowieka i tematyką wspólnot, w których żyje.  

 Tomasz Wituch analizując poglądy Konecznego na temat religijności napisał, że 

wyjściem z zagrożeń cywilizacyjnych jest przywrócenie naczelnego miejsca odniesieniom 

transcendentnym. Wejście na drogę poszukiwania Stwórcy, może skutkować wyrwaniem 

myślenia o dziejach ludzkich z oparów przypadkowości, chaosu, bezsensu i determinizmu, 

ponieważ człowiek sam siebie w pełni nie zna, ani nie rozumie sensu swej egzystencji715.  
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 A. Maryniarczyk, Dlaczego kreacjonizm..., dz. cyt., s. 84. 
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 Tamże, s. 80. 
714 Koncepcja mówiąca o stworzeniu całego wszechświata z niczego, była nieobecna w interpretacjach 
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poszukiwań zewnętrznej przyczyny wszechświata. 
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 T. Wituch, Religia jako rdzeń cywilizacji, w: J. Skoczyński [red.] Feliks Koneczny dzisiaj..., s. 84. 
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 Z racji posiadanej natury, ludzie są bytami przygodnymi, co oznacza zależność   

i zdolność do zmiany. Dlatego powinni poszukiwać źródeł własnego początku oraz dążyć 

do doskonałości716. Koneczny zaznaczył, że doskonalenie człowieka stworzonego na obraz 

i podobieństwo Boga, ma polegać na rozwoju właściwości, jakie posiada Stwórca,  

z zachowaniem odpowiedniej miary, w przypisywaniu treści cechom właściwym Bogu  

i człowiekowi717. Doskonalenie najpełniej realizuje się poprzez tworzenie — uaktualnia 

naturę i upodabnia do Stwórcy718. Badacz wskazał na to, że właściwości upodobniające do 

Boga, powinny być rozwijane w zrzeszeniach cywilizacyjnych, takich jak społeczeństwo, 

naród i państwo719, dla których ideałem jest wspomniane wcześniej Państwo Boże720,  

a wzorem miłość Stwórcy i człowieka.  

 W tym kontekście widział Koneczny rolę dla etyki katolickiej, którą rozumiał, jako 

zespół norm oceniających sprawy publiczne721. Zwrócił uwagę, że państwo formowane  

w cywilizacji łacińskiej, stosować się winno do przykazania miłości Boga i człowieka,  

co ma oznaczać tworzenie prawa, w taki sposób, aby tę miłość respektować i chronić. 

Przypomniał również fakt, że państwa tej cywilizacji do XVIII w. były religijne 

(niesakralne), a zamysł ich areligijności, pojawił się w czasie rewolucji francuskiej  

i przekształcił się w radykalizm antyreligijny, stając się przyczynkiem do niszczenia 

podstaw ideowych cywilizacji łacińskiej722.  

 Koncepcją rozbijającą świat cywilizacji łacińskiej jest emanatyzm723. Można go 

odnaleźć w teogoniach i kosmogoniach starożytnego Wschodu (Indie, Babilonia, Persja, 

Egipt), w myśli platońskiej, gnostyckiej, neoplatońskiej, manichejskiej oraz 

kabalistycznej724. Do pojęcia emanacji odwoływali się: Orygenes, Ariusz, Dionizy 

Areopagita, Awicebron, Jan Szkot Eriugena, Mistrz Eckhart. W późniejszych czasach 

Georg Hegel, Friedrich Schelling, Władimir Sołowiow, Dymitr Mereżkowski725, 

teozofowie Rudolf Steiner, Helena Bławatska. Emanatyzm jest poglądem, wyrażającym 

przekonanie o istnieniu procesu wyłaniania się bytów z jednej substancji Absolutu. Natura 
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 „Na obraz i podobieństwo Boskie” – zatem chodzi o przymioty Boże, o dążność by im upodabniać […] 
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emanacji polega na tym, że wszystko, co istnieje, wypływa w sposób konieczny, z jednej 

boskiej substancji, a proces wyłaniania się bytów przebiega od form wyższych do 

niższych.   

 Klasyczną formę poglądom emanacyjnym nadał Plotyn w III w. po Chr. Istotne dla 

jego metafizyki były idee jedności bytu oraz stawania się. Twierdził, że choć istnieją 

różnorodne formy bytu, to faktycznie istnieje tylko jeden, który uczestniczy w ciągłym 

procesie rozwoju. Wszystko, co istnieje, ma swoje źródło w Prajedni - Dobru, z której 

wyłania się Umysł (nous - świat ducha, świat idealny), z niego zaś dusza (psyche - świat 

dusz jednostkowych), jako czynnik udzielający życia temu, co materialne. Świat materii 

jest kresem procesu emanacyjnego726. Wśród bytów istnieje hierarchia, byt jest tym 

doskonalszy, im posiada większą moc twórczą, a ma ją tym większą, im bliżej znajduje się 

źródła emanacji727. W emanacji, w dobro, wpisana jest konieczność udzielania się. Kiedy 

ten pogląd zastosuje się do Prajedni, jako Dobra Najwyższego, to okazuje się, że musi ona 

emanować, a to oznacza, że cała rzeczywistość powstała w procesie deterministycznym728. 

W emanatyzmie koncentracja następuje na przyczynie sprawczej, Prajednia jest przyczyną 

sprawczą emanatów, jest ich przyczyną formalną i materialną, ale nie celową. Dlatego nie 

można odkryć sensu rzeczywistości, ani też sensu życia człowieka, jedynym sensem jest 

konieczność procesu emanacji729  

 Religijne poglądy o emanacji władcy z bóstwa (lub inkarnacji bóstwa w postać 

władcy) przeniesione w sferę polityczno-społeczną, przyniosły ideę absolutyzacji władcy 

lub państwa, ze wszelkimi tego konsekwencjami. Poddani takiej władzy, mogli żyć  

w takich ustrojach, w których obowiązywała całkowita zależność od władcy730. Źródłem 

prawa i przyczyną jego umocowania stawała się jego wola: zmienna, a często okrutna731. 

Wszelkie rozporządzenia i zarządzenia miały charakter bezdyskusyjny, a krytyka władzy 

odbierana była jako naruszenie wyższego boskiego porządku (hierarchii emanatów),  

a przez to surowo karana.   

          W bardziej rozbudowanych systemach rządzenia, zasada ta prowadzi do statolatrii  

i totalitaryzmu. Wynika to z emanacyjnej koncepcji bytu, gdzie dominuje ogół i abstrakt 

nad jednostkowością i konkretem. W hierachii emanatów wyższą doskonałość posiadają 
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hipostazy ogólne, dlatego to państwo przyjmuje taką formę względem konkretnych 

jednostek732. W emanatyzmie byt relacyjny jakim jest państwo, uznany zostaje za byt 

substancjalny, a jednostki za jego części733, tak więc to nie one są podmiotami 

posiadającymi niezależność bytową. Nie są substancjami ale przypadłościami. W swojej 

koncepcji, Koneczny nazwał to prymatem sił materialnych nad duchowymi, co oznacza, że 

wolność człowieka w systemie politycznym jest całkowicie podporządkowana przymusowi 

reprezentowanemu przez władzę734. W tym kontekście zrozumiałe stają się przestrogi 

badacza, że poglądy emanacyjne stanowią zagrożenie dla cywilizacji łacińskiej, 

pielęgnującej personalizm wyrażany przez ludzką wolność, samorządność społeczeństw 

czy dobrowolność wspólnoty narodowej.    

 

2.4. Personalizm jak idea Logosu i Ethosu narodowego 

 

 

Feliks Koneczny w jednej z definicji określił naród, jako zrzeszenie personalistyczne, 

właściwe dla osób o światopoglądzie kreacjonistycznym735. Podkreślał fakt, że poczucie 

narodowe nie wytworzyło się w zrzeszeniach o charaktrze emanatystycznym.  

         Ślady personalizmu odnalazł badacz, między innymi w starożytnej Grecji. Rozwijał 

się on dzięki wykonywaniu niektórych zawodów, takich jak: żeglarz, kupiec, czy żołnierz 

zaciężny, przez które to zajęcia, następowało rozrywanie więzi rodowych, dzięki czemu 

jednostki wykonujące te zawody, mogły zakładać samodzielne rodziny736. To jednak za 

mało, aby mówić o personalizmie, albowiem i w innych cywilizacjach mężczyźni 

zajmowali się tymi profesjami. Pojawiły się jednak idee personalizmu w poezji, filozofii  

i prawie helleńskim. Między innymi, w dziełach Homera bohaterowie zwracali się do 

swoich bóstw, jako oddzielne jednostki akcentując własną odpowiedzialność, a starogrecka 

literatura prawna i filozoficzna uzasadniała rozdzielenie sfery prywatnej od publicznej, co 

pomogło jednostkom zachować wolność indywidualną i obywatelską737.  

  W starożytnym Rzymie, czynnikiem kształtującym personalizm był obowiązkowy 

pobór do armii na czas wojny. Wolny obywatel powołany w ten sposób do służby, brał 
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odpowiedzialność za własne losy na rzecz społeczeństwa i państwa, ale przede wszystkim 

swojej rodziny738. Oddzielność prawa prywatnego (trójprawa) i publicznego gwarantowała 

przestrzeganie indywidualnych swobód obywatelskich. 

 Personalizm rozwinął się w cywilizacji, łacińskiej z niego to wyprowadzono idee 

organizujące życie społeczne739. Źródła personalizmu znajdują się w poglądzie kreacyjnym, 

szczególnie w aspekcie relacji między osobowym Bogiem a osobą ludzką, w której 

człowiek pozostaje w zależności ontycznej i moralnej740.  Bóg postawił przed człowiekiem 

zadanie realizacji swojego powołania a przez to aktualizacji osobowości i możliwości 

osiągnięcia świętości741. Dlatego w personalizmie istotne jest przekonanie, że każdy 

człowiek jest kimś niepowtarzalnym, który ma do spełnienia własne zadania. Doskonale 

ujął to Henryk Kiereś, pisząc, że: „Osobowa teoria człowieka legła u podstaw cywilizacji 

personalistycznej [...] zwanej także łacińską, cywilizacji głoszącej, że wyłącznym celem  

– dobrem życia społecznego, jego dobrem wspólnym, dobrem uniwersalnym, czyli 

będącym własnością każdego człowieka i niepodzielnym, czyli przysługującym wszystkim 

ludziom w równym stopniu, jest życie konkretnego, żyjącego hic et nunc człowieka. 

Społeczna uprawa człowieka polega na stworzeniu warunków dla pełnej aktualizacji jego 

osobowych potencjalności [...] Życie społeczne, jako wspólnota osób, stwarza każdemu 

człowiekowi rękojmię samoświadomego budowania własnej niepowtarzalnej 

osobowości"
742

. Z tego też można wyciągnąć wniosek, że nawet osoba niewierzącą  

w Boga, zapoznając się z ideą personalistyczną ma możliwość odczytania własnej 

godności oraz powołania do indywidualnego, osobowego rozwoju.  

 W przypadku cywilizacji łacińskiej, etyka katolicka, formowała wartości społeczne, 

które okazały sie ważne dla rozwoju personalizmu i ważne dla rozwoju narodów. Kiedy 

bierze się pod uwagę wpływ tej etyki na życie publiczne, należy mieć na uwadze, że  

katolicyzm, nie uzależnił, życia społecznego i działań twórczych od prawa kanonicznego 

(sakralnego), ale oparł refleksję etyczną, o poznanie natur; ludzkiej i zjawisk, w które 

zaangażowany jest człowiek743.   
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egocentryzm, lub indywidualizm. Słowo der Personalismus w 1799 r. użył Friedrich Daniel Schleiemacher 

w Dysputach. Na szerszą skalę termin personalizm zaczął się przyjmować w II połowie XIX wieku  

w Niemczech, Anglii, Francji, Stanach Zjednoczonych. Zob. Cz. Bartnik, Personalizm, Lublin 2000, s. 128. 
742 H. Kiereś, Człowiek i …., s. 140. 
743 F. Koneczny, Polskie..., t. 2., dz. cyt., s. 289. 
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 Od samego początku, kiedy chrześcijaństwo zetknęło się ze światem greckim  

i rzymskim, przemieniało je mentalnie i obyczajowo, zachowując wartości i instytucje 

życia jednostkowego i społecznego, które nie były sprzeczne z etyką ewangeliczną. Cesarz 

Konstantyn na mocy edyktu mediolańskiego z 313 r. wprowadził wolność wyznania, od 

tego momentu chrześcijanie mogli bez obaw praktykować swoją wiarę oraz angażować się 

w życie państwa i je zmieniać. Wtedy to, skrystalizowaly się trzy formy relacji państwa  

i Kościoła. Pierwsza bliska cesarzowi Konstantynowi, polegała na umocowaniu pozycji 

chrześcijaństwa, zapewnieniu bezpieczeństwa materialnego (Kościól został zwolniony  

z danin na rzecz państwa, mógł przyjmować dary i zapisy testamentalne), rozdziale 

sądownictwa na świeckie i kościelne, uznaniu niedzieli za święto państwowe. Obecna była, 

choć nieznaczna ingerencją państwa w spory doktrynalne (np. walka z herezją Ariusza)744. 

Druga związana z cesarzem Walentynianem, charakteryzowała się neutralnością państwa 

wobec sporów doktrynalnych, potwierdzeniem przywilejów kościelnych, jednak  

z ograniczeniem możliwości przyjmowania darowizn i spadków, próbą wcielania 

zakonników do wojska oraz umożliwieniem rozwoju religii żydowskiej, kultów 

pogańskich oraz sekt chrześcijańskich745. Trzecia forma relacji związana z cesarzem 

Teodozjuszem I (po części z Gracjanem i Walentynianem II) charakteryzowała się 

podporządkowaniem spraw religijnych w państwie Kościołowi, realizacją postulatów 

moralnych w życiu świeckim, zarówno prywatnym jak i publicznym, uznaniem 

chrześcijaństwa za religię państwową, liczeniem się z autorytetami kościelnymi746.  

Ten ostatni model stał się obowiązujący w późniejszej Europie. Ważnym wydarzeniem  

z czasów panowania cesarza Teodozjusza, które śmiało można określić, jako przełomowe 

cywilizacyjnie, była publiczna pokuta cesarza, do której wezwał go biskup Ambroży, po 

tym jak władca w 390 r., nakazał zabicie kilku tysięcy tesaloniczan w odwecie za 

zamordowanie jego urzędników. Teodozjusz jako pierwszy władca potężnego państwa 

uznał, że zasady moralne powinny obowiązywać w prowadzonej polityce oraz, że nad jego 

władzą, istnieje wyższa747. Ponadto, po raz pierwszy najwyższa władza w państwie poddała 

się autorytetowi moralnemu Kościoła748.  

 

                                                 
744 J. Siewierski, Chrześcijaństwo a ekspansja cywilizacji zachodniej, Warszawa 2009, s. 48-49. 
745 Tamże, s. 49-50. 
746 Tamże, s. 50. Za czasów cesarza Teodozjusza I wprowadzono kalendarz oparty na świętach kościelnych, 

wprowadzono święta Bożego Narodzenia i Trzech Króli, jako oficjalne, zwalczano kulty pogańskie, herezje, 

chroniono judaizm. W edykcie tesalskim (380) cesarze Gracjan, Walentynian II oraz Teodozjusz I oficjalnie 

określili chrześcijan trzymających się wiary umocowanej autorytem papieża chrześcijanami katolickimi.  
747 Tamże, s. 51-52. Por. F. Koneczny Cywilizacja bizantyjska...., dz. cyt., s. 134-135. 
748 F. Koneczny Cywilizacja bizantyjska...., dz. cyt., s. 135. 
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  W ciągu wieków rosło znaczenie biskupów zarówno w sferze duchowej jak  

i świeckiej. Nastąpiło nierozerwalne utożsamienie biskupa z Kościołem, pojawiło się 

określenie nie ma Kościoła bez biskupa (Nulla Ecclesia sine Episcopo). Biskupi stali się 

pośrednikami między apostołami Jezusa Chrystusa a wiernymi, nad którymi sprawowali 

opiekę i władzę. Funkcję swoją pełnili na mocy sukcesji apostolskiej. Oni to wybierali  

i wyświęcali kapłanów swoich pomocników. Dosyć wcześnie, wytworzyła się tradycja 

zwoływania synodów przez biskupów, na których poruszano sprawy doktryny  

i dyscypliny. Coraz wyraźniej do głosu dochodził prymat biskupa Rzymu. Oficjalnie został 

on ogłoszony pod koniec IV w. przez biskupa Damazego I, który nawiązał do sukcesji po 

świętym Piotrze i ogłosił swoje biskupstwo — Stolicą Apostolską. Trzeci z kolei jego 

następca Innocenty I przyjął tytuł papieża, żądając od innych biskupów uznania jego 

zarządzeń oraz przedkładania mu wszystkich najważniejszych spraw. Pozycję biskupa 

Rzymu umocnił papież Leon I, ponadto przypadła mu rola obrońcy Wiecznego Miasta 

przed Hunami i po części przed Wandalami.   

  Po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 r. faktycznie istniało jedno 

cesarstwo ze stolicą w Konstantynopolu. Tereny pocesarskie w Europie objęły  

w posiadanie w większości pogańskie ludy germańskie, tworząc swoje państwa. Kościół 

rzymski o ustalonej pozycji i autorytecie, po schrystianizowaniu imperium rozpoczął 

wielowiekową działalność misyjną. Sytuację komplikował fakt, że docierały idee 

ariańskie. Wieki potrzebne były do tego, aby doprowadzić ludy do prawowierności wiary. 

Na terenach Słowian dochodziło do rywalizacji w działalności misyjnej między kościołem 

rzymskim a bizantyjskim. Praktycznie do XI w. uformowano łacińską chrześcijańską 

Europę, do której dołączyło Wielkie Księstwo Litewskie, które katolicyzm przyjęło w XIV 

w. jako ostatni kraj w Europie.  

  Kościół przez wieki wprowadzał zasady etyki pośród ludów, do których trafiał  

z ewangelią o Jezusie Chrystusie. Ludy te tworzyły społeczności, które Kościól krok po 

kroku przemieniał w społeczeństwa i narody, a ponadto kładł fundamenty pod ustroje 

państwowe749. Dzięki niemu, metody ustrojowe mogły się przekształcać w metodę łacińską 

i w ten sposób stał się Kościół  rzeczywistym wychowawcą narodów. Do najistotniejszych 

zasad, które tworzyły personalistyczny porządek społeczny wśród nawracanych ludów 

należały nierozerwalność monogamicznego małżeństwa, dążenie do likwidacji 

                                                 
749 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s.111- 112. Koneczny dostrzegł trzy zadania, przed jakimi stanął świat 

zachodniego chrześcijaństwa. Pierwszym było ocalenie wszystkiego, co przyniosła cywilizacja rzymska, a co 

dało się pogodzić z chrześcijaństwem, pomoc w rozwoju społecznym oraz tworzenie nowych państw. 
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niewolnictwa, zniesienie zemsty krewnych i przekazanie jej w ręce wladzy państwowej 

oraz niezależność Kościoła od władzy państwowej750.  

  W sferze małżeńskiej etyka katolicka uznała monogamię dożywotnią. Opozycyjny 

wobec niej model poligamiczny, według Konecznego narodził się w czasie wojen, które 

toczyły ze sobą plemiona. Kobiety były zabierane, jako branki wojenne, stawały się 

własnością zwycięzców a wobec ich żon służącymi. Nastąpił w ten sposób podział zajęć  

w domu, na bardziej i mniej zaszczytne751. W czasie zaś pokoju, wielu zamożnych 

mężczyzn mogło pozwolić sobie na kupno i utrzymanie wielu kobiet, dlatego też rozwinęła 

się poligamia. Kobieta będąc własnością, nie mogła sobą dysponować, ani nie mogła 

niczego posiadać752.  

  Kościól przyczynił się do emancypacji rodziny (zarówno mężczyzny jak i kobiety)  

z zależności rodowej753. Chodziło o możliwość uwolnienia się spod władzy rodu,  

podjęcie samodzielnego życia; w tym założenia własnej rodziny, odrębnego 

gospodarowania i wyboru zawodu. Zasadnicza różnica pomiędzy ustrojem rodowym  

a rodzinnym polegała na tym, że w tym drugim, każdy pełnoletni człowiek mógł posiadać 

własny majątek. Prawo to przyczyniło się do powiększenia dobrobytu, ale również było 

środkiem do doskonalenia moralnego i społecznego754.  

  Istotną rolę odegrał w tym postulat monogamii przyznającej kobietom równe prawa 

z mężczyznami755. Nie były już własnością ojca ani męża, a dodatkowo poprzez nadanie 

małżeństwu charakteru sakramentu, tworzyły wraz mężem "jedno ciało" (Mt.19,6). Ten 

wymiar małżeństwa wskazywał wyraźnie na równość osób. Z biegiem czasu, kobiety 

zyskały prawo do posiadania majątku i spadku. Koneczny zwrócił uwagę na fakt, że 

monogamia przyczyniła się i do tego, że kobiety stały się twórczymi podmiotami 

cywilizacji, odpowiedzialnymi za realizację wszystkich kategorii życia ludzkiego. 

Monogamia pociągnęła za sobą jeszcze jedną k onsekwencję ważną dla rozwoju Kościoła. 

Aby móc uniezależnić się ekonomicznie od władz i głosić swobodnie zasady moralne, 

Kościół musiał korzystać z darów, darowizn, zapisów testamentalnych, co było możliwe 

jedynie przy posiadaniu własności indywidualnej przez mężczyzn jak i kobiety756. 

                                                 
750 Tamże, s. 112. 
751 F. Koneczny, O wielości..., s. 110-111. 
752 Tamże, s. 113. 
753 Podstawą do tego są słowa Jezusa Chrystusa: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako 

mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje 

jednym ciałem (Mt, 19-4-5) 
754

 F. Koneczny, Państwo..., dz. cyt., s. 24-25. 
755

 F. Koneczny, Kościół..., dz. cyt., s. 14. 
756 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 112-113. 
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 Drugi postulat etyki katolickiej, czyli zniesienie niewolnictwa należy rozpatrywać 

w kontekście uzyskania wolności osobistej, ale i dowartościowania pracy fizycznej. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że przeważnie to niewolnicy wykonywali pracę fizyczną. 

Postawa św. Pawła, który także zajmował się wytwarzaniem namiotów, wyrażona 

słowami: ,,Niech każdy pracuje, robiąc to co dobre rękami swymi, aby miał skąd udzielić 

potrzebującym’’
757, stała się podstawą przemiany cywilizacyjnej. Przez dowartościowanie 

pracy fizycznej, nastąpił rozwój rękodzieła, a także techniki. Olbrzymią rolę w tym, 

odegrały zakony. Zajmowały się one obok pracy duszparsterskiej, także rolnictwem, 

browarnictwem, winiarstwem, budownictwem. Wokól klasztorów powstawały wioski, 

utrzymywali zakonnicy doskonałe folwarki, na których wzorowali się okoliczni chłopi, lub 

też mogli znaleźć w nich pracę. W klasztorach potrzebne były również zawody 

rzemieślnicze, często nieznane na danym terenie, dlatego ludność miejscowała mogła się 

ich uczyć od obcych, co powodowało różnicowanie społeczne i dawało nowe możliwości 

utrzymania się i zdobycia majątku. Koneczny zauważył, że wszystkie te wspólnoty, które 

przyjęły katolicyzm nie tylko wzniosły się na szczebel społeczeństw, ale rozwijały się 

wszechstronnie (moralnie, intelektualnie, materialnie). Dzięki temu społeczeństwa 

katolickie osiągnęły wysoki poziom rozwoju758. 

  Sprzeciw wobec niewolnictwa pozwolił nauce katolickiej, wprowadzać ideę 

zrzeszenia ludzi wolnych, w którym każdy człowiek mógł dysponować sobą i wykonywać 

swój zawód zgodnie z możliwościami i umiejętnościami, bez piętna wykonywania pracy 

fizycznej jako niewolniczej.   

 Trzecią zasadą etyki katolickiej rodzącą personalizm stała się walka z zemstą 

rodową. Zemsta stanowiła powinność obyczajową, zaś ten sposób wymierzania 

sprawiedliwości, prowadził często do nadużyć i krzywd oraz do niepokojów w państwie. 

Dlatego duchowni starali się przenieść obyczaj wymierzania kary przez ród, na prawo  

i obowiązek władzy państwowej. Walka z zemstą zaowocowała z biegiem czasu rozwojem 

sądownictwa państwowego oraz powstrzymała krwawe, trwające wiele pokoleń walki 

między członkami rodów. Powiększyło to przestrzeń bezpieczeństwa życia, zdrowia  

i własności759. Od tej pory konsekwencje za wyrządzone zło miał ponosić ten, który zła się 

dopuścił, nie zaś wspólnota, do której należał złoczyńca. Wyzwoliło to odpowiedzialność 

indywidualną oraz zabezpieczało przed niesprawiedliwym, kolektywnym jej ponoszeniem. 

                                                 
757

 Ef. 4, 28, Biblia..., dz. cyt., s. 1352. 
758 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 113. 
759

 F. Koneczny, Kościół..., dz. cyt., s. 12-13. 
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Czwartą zasadą etyki katolickiej formującą społeczeństwa było uznanie przewagi 

sił duchowych nad materialnymi, co znalazło odbicie między innymi w relacjach etyki  

i prawa oraz niezależności działania Kościoła od władzy świeckiej. W pierwszym 

przypadku, oparto się na zasadzie, że z etyki tworzy się prawo. Próby jej kwestionowania 

skutkują relatywizacją wartości i etyką sytuacyjną, a obowiązujące moralnie staje się to, co 

aktualnie obowiązuje w prawie760. Każda zmiana w prawie staje się wtenczas zmianą  

w obrębie etyki. Dominacja prawa nad etyką prowadzi do wszechwładzy państwa761, gdyż 

zawsze można przyjąć takie prawa, które będa ograniczały wolność obywateli762.  

Istnieje niebezpieczeństwo dla relacji społecznych, w postaci nadmiaru przepisów 

prawnych, wprowadzanych kosztem zasad moralnych i obyczajowych. Koneczny 

zauważył, że im więcej przepisów tym mniej prawości763. Przy nadmiarze praw pozostają 

one na ogół niepoznane i niezrozumiałe, są także często zmieniane. Nadmiar praw osłabia 

inicjatywę i chęć działania. Coraz bardziej zmniejszający się zakres samodzielności 

powoduje, że osoby zaczynają funkcjonować przede wszystkim, w kategoriach sankcji  

w środowisku, w którym od odpowiedzialności ważniejszy staje się przepis. Gdy regulacje 

prawne wkraczają w sferę prywatną obywateli, podporządkowują ją państwu.  

Państwo w cywilizacji łacińskiej, jako zależne od społeczeństwa i narodu, 

uwzględnia prawa obywateli i nie może rozporządzać nimi, ich życiem oraz majątkiem  

w sposób dowolny764. Etyka cywilizacji łacińskiej wyklucza rozwój wszechwładzy 

państwa765, wyrażony poprzez etatyzm, biurokratyzm, przerost ustawodawczy, czy też 

faktyczne bezprawie w czasach pokoju. Relacje w społeczeństwie opierają się na zasadach 

etycznych oraz obyczajowych, państwo zaś do realizacji własnych zadań potrzebuje prawa 

oraz siły do jego egzekwowania. Społeczeństwo ze swej natury posiada więcej wolności  

i dzięki temu może się organizować w struktury niezależne od państwa. Kiedy jednak 

państwo nabiera charakteru totalnego, tę niezależność ogranicza lub likwiduje, roszcząc 

sobie prawa do sprawowania władzy nad wszelkimi przejawami ludzkiej aktywności, co 

rodzi bierność.  

 

                                                 
760

 F. Koneczny, Państwo..., dz. cyt. s. 18. 
761

 Tamże, s. 19-20. 
762

 Tamże, s. 20. Por. M. Graban, Supremacja sił duchowych w cywilizacji łacińskiej, w: J. Skoczyński [red.] 

Feliks Koneczny dzisiaj..., dz. cyt., s. 150. 
763

 F. Koneczny, Państwo..., dz. cyt., , s. 90. 
764

 J. Kossecki, Podstawy..., dz. cyt., s. 71. 
765 Koneczny wprowadził pojęcie państwa wścibskiego, które charakteryzuje się tym, że administracja 

zajmuje się sprawami, które do niej nie należą a zaniedbuje to co czym zajmować się powinna. F. Koneczny 

Elephantiasis prawodawcza, w: "Myśl Narodowa", r. XVI, nr 55/1936.   
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W drugim aspekcie postulatu prymatu sił duchowych nad materialnymi chodzi  

o niezależności władzy kościelnej od świeckiej. Należy go rozumieć, jako swobodny 

wybór członków stanu duchownego, na wyższe urzędy kościelne, bez ingerencji władzy 

świeckiej. Ma to gwarantować niezależność duchownych oraz umożliwić wyrażenie 

słusznego sprzeciwu wobec zła, niesprawiedliwych praw, czy uroszczeń władzy  

i administracji państwowej766.       

Te cztery zasady cywilizacji łacińskiej miały dla nawracanych na wiarę 

chrześcijańską ludów olbrzymie znaczenie. Wychowywały je w duchu poszanowania 

wolności i godności osobistej, nierozerwalności małżeństwa i wartości rodziny, szacunku 

wobec każdego typu pracy (umysłowej i fizycznej) i własności prywatnej. Umożliwiły 

rozwój różnorodnych profesji, budziły osobistą odpowiedzialność za czyny,  

wskazywały na znaczenie moralności w życiu prywatnym i publicznym, ale jednocześnie  

uczyły szacunku wobec władzy państwowej oraz podkreślały znaczenie prawa naturalnego 

i Bożego w życiu wspólnot767.  

 

2.5. Finalizm 

 

       2.5.1. Pojęcie celu a natura narodu 

            W jednej z wielu definicji, Koneczny określił naród, jako „zrzeszenie cywilizacyjne  

pokrewnych ludów do celów ponadmaterialnej walki o byt”768. Na szczególną uwagę 

zasługuje w tym miejscu sformułowanie „do celów ponadmaterialnej walki o byt”, które  

w innym miejscu określone są jako duchowe769. Badacz wprowadził do rozważań nad 

narodem kategorię celowości, pomimo, że jak twierdził, nie cieszyła się ona opinią 

„naukowości”770. Istota narodu jako zrzeszenia powstałego do realizacji celów, może być 

poznana o tyle o ile podda się te cele analizie771. Aby jednak to rozmyślanie nie było 

jałowe, zależy ono od wyboru metody, ale i od odpowiedzi na pytanie, czy samo 

rozważanie znaczenia i celu jakiegoś narodu jest dopuszczalne naukowo? Koneczny dał 

                                                 
766

 M. Jabłoński, Zasady etyczne w życiu publicznym. Rola Kościoła katolickiego w formacji społeczeństw 

cywilizacji zachodnio-chrześcijańskiej (łacińskiej), w: Śladami św. Stanisława w 940. rocznicę śmierci 

biskupa męczennika  M. Jabłonski [red.], Kraków 2019, s. 172. 
767 Tamże. 
768

 F. Koneczny, Państwo..., dz. cyt., s. 135. 
769

 Tamże, s. 134. 
770 F. Koneczny,  Polskie..., t.1, dz. cyt., s. 14. 
771

 Tamże, s. 4. 
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odpowiedź twierdzącą772. Uzasadnił ją tym, że skoro naród wytycza swoje cele, to zmienia 

się w ciągu dziejów, a to może być przedmiotem badań historycznych. Należy także 

zwrócić uwagę na fakt, że w każdym czasie ścierają się ze sobą różne dążenia; pojawiają 

się wątpliwości, co do wyboru celów. Na szali położone są dobra, które także stanowią 

przedmiot naukowej dyskusji773.  

 To fundamentalne pytanie o naukowość związał z pytaniem o to, czy narody mogą 

posiadać jakieś cele, wykraczające poza zachowanie ich istnienia?. Odpowiedź na ten 

problem ujawnił się, kiedy Koneczny porównał narody do zrzeszeń azjatyckich, które były 

związkami formowanymi wokół celów ekonomiczno-politycznych.  

 Ludy azjatyckie to zrzeszenia polityczne lub ekonomiczne. Ulegały głębokim 

przemianom pod względem ilościowym, etnicznym, terytorialnym, używanych języków, 

metod prowadzenia wojen, celów politycznych774. Społeczności te spajać musiał czynnik 

siły oraz świadomość ewentualnego zysku, gdyż inne jak; tradycja, kultura, język, 

ojczyzna, nie mogły się dostatecznie wykształcić w trakcie ciągłych wojen i wędrówek. 

Zjawiska te umieścił Koneczny w kontekście cywilizacji, pisząc, że jeśli cywilizacje nie 

nakładają na własne wspólnoty obowiązków innych jak tylko te, ze sfery materialnej, nie 

dochodzi do sformułowania pojęcia narodu. Walka o byt materialny, nie stanowi dla 

narodu celu samego w sobie, ale jest środkiem do realizacji celów duchowych775.   

  

 2.5.2. Celowość w kontekście myślenia o narodzie 

 

 

 Problem myślenia celowego w kontekście narodu ma dwie płaszczyzny. Pierwszą 

stanowi jego charakter i odniesienie do myślenia które Koneczny nazwał przyczynowym, 

drugą zaś jest odniesienie do kultury czynu. Obydwa te sposoby myślenia odgrywają 

ważną rolę w poznaniu rzeczywistości. Dlatego Koneczny zalecał, aby badania źródeł 

zjawisk i faktów, nie uważać za jedyny sposób myślenia „naukowego”, a jednocześnie nie 

zaniedbywać myślenia celowego776. Powód jest słuszny; w samej kategorii przyczynowości 

istnieje bowiem bariera uniemożliwiająca wzbogacenie zasobów kultury777. Doszukiwanie 

się nowych przyczyn sprawczych, dla badanych zjawisk, pozwala wprawdzie na ich 

                                                 
772

 Tamże, s. 19. 
773

 Tamże, s. 22. 
774

 Tamże, s. 11. 
775

 Tamże, s. 13. 
776

 Tamże, s. 17. 
777

 Tamże. 
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pełniejsze wyjaśnienie, jednak nie daje możliwości adekwatnego zastosowania do nowego 

zjawiska. Możliwe jest również używanie tego sposobu myślenia do tłumaczenia 

największych absurdów. Myślenie przyczynowe może również zrodzić i utwierdzić 

determinizm. Dzieje się to wtedy, gdy pojmie się świat, jako związek przyczyn i skutków, 

które nieuchronnie muszą nastąpić. Wtedy działalność poznawcza nakierowana jest na 

odkrycie tych czynników i dostosowanie się do nich. Przypomina to w pewien sposób 

wróżbiarstwo, które „pomaga” odkryć rzekomo zakodowany ciąg wydarzeń w przyszłości 

i dobrać do niego odpowiedni zestaw zachowań. 

 Myślenie celowe pobudza aktywność, kieruje siły ku pragnieniom cywilizacyjnym 

do tego, co można osiągnąć. To dzięki tej metodzie można tworzyć kulturę myśli i czynu, 

która polega na zdolności twórczego myślenia i racjonalnego działania. Takie połączenie 

myśli i działania jest dla społeczności narodowej nader pożyteczne. Koneczny uzasadnił 

jego potrzebę w ten sposób, że popularyzowanie refleksji nad przyszłością narodu  

i realizacją celów pomnaża zdolność do działania. Przejęcie się celem wzmaga pragnienie, 

aby go zrealizować, a to prowadzi do myślenia, w jaki sposób ten cel osiągnąć.  

 Cele narodu nie mogą pochodzić z różnych cywilizacji, gdyż powoduje to 

wewnętrzne konflikty. Koneczny porównał tę sytuację do rydwanu, zaprzężonego w pary 

koni – z przodu i z tyłu, które pogania się do tego, aby ruszyły z miejsca, co powoduje 

nieracjonalne wykorzystanie siły oraz zepsucie lub zniszczenie pojazdu778. Metafora ta 

unaocznia skutki stosowania różnych metod do celów związanych z rozwojem życia 

narodowego. Gdy zabraknie jedności celów, naród utraci wiele sił na wewnętrzną walkę  

która doprowadzi do jego rozbicia i wewnętrznej wrogości779.  

 

2.5.3. Dobro wspólne a cel narodu 

 

 

 Źródeł pojęcia dobra wspólnego należy szukać w filozofii greckiej. Już Platon 

mówił o wspólnym pożytku obywateli780, Arystoteles wskazywał na potrzeby: przebywania 

ze sobą, okazywania pomocy, ochrony życia i doskonalenia się, jako na powody, dla 

których ludzie są ze sobą. Cicero wskazywał na działania władzy, które są właściwe, o ile 

przynoszą korzyść państwu i jego obywatelom781. Augustyn mówił o takiej społeczności,  

w której będą dominować miłość i dobroć, zaś Izydor z Sewilli wzywał prawodawców do 

                                                 
778

 Tenże, Państwo..., s. 135. 
779

 Tamże, s. 66. 
780

 J. Koperek, Dobro wspólne, w: B. Szlachta [red.] Słownik społeczny, Kraków 2004, s.139. 
781

 Tamże. 
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zabezpieczenia ,,ogólnego pożytku obywateli”. Według Tomasza z Akwinu dobrami 

wspólnymi wszystkich bytów są: Bóg, porządek świata, dobro ludzkiej społeczności782.  

 Koneczny nawiązał do poglądów Tomasza, kiedy pisał, że: „wszelkie działania 

społeczne, narodowe, państwowe mają być przejawem tego, że kocha się Boga  

a w związku z tym realizuje przykazania […] Gdyby więc kto zalecał w imię dobra 

publicznego coś takiego, co według pojęć katolickich sprzeciwiałoby się miłości Boga, 

będziemy w opozycji”783. Przejawem realizacji dobra wspólnego jest – między innymi  

miłość do bliźniego784, zaprowadzenie moralności w życiu publicznym, ochrona etyki 

katolickiej (etyki cywilizacji łacińskiej). 

 Dobrem wspólnym jest również ład w dziejach. Koneczny, badając cywilizacje, 

doszedł do wniosku, że kierują się one własnymi prawami. Znając je wspólnota narodowa 

ma wiedzę na temat tego, w jaki sposób postępować, czyli jak w bezpieczny sposób 

kształtować własne dzieje. Pisał również o dobru wspólnym określonych społeczności, 

które jest wpisane w ich strukturę785. Każda społeczność ma swój cel, dla którego powstała 

i w nim jest zawarta jej wartość. Można uznać, że badacz widział znaczenie narodu 

poprzez cel, jaki przyświecał jego istnieniu.   

 W cywilizacji zachodniej istnieją dwie tradycje rozumienia dobra wspólnego: 

emanacjonistyczna (Platon-Plotyn) oraz finalistyczna (Arystoteles)786. Według pierwszej 

jest to dobro ekstatyczne, to znaczy posiadające naturę koniecznego udzielania się, 

posiadające cechę ,,wylewności’’787. Dobro to emanuje ze swej natury całą rzeczywistość  

i ją gradualizuje. Tak rozumiane dobro łączy się z determinizmem. Drugie jego rozumienie 

ukazuje je jako cel dążeń człowieka, co podkreśla wolność wyboru i zaangażowanie 

człowieka. Dobro istnieje pod postacią celu. Cel odzwierciedla naturę dobra  

– jaki ten byt jest i po co jest788.W kontekście społecznym pojawiają się pytania, czy 

istnieje dobro, które stanowi wspólny cel dla wspólnoty narodowej, cywilizacyjnej, lub też 

od strony podmiotowej – czy istnieje dobro, które staje się racją działania wspólnoty?   

 Można wyróżnić dwa sposoby akcentowania tego problemu. Pierwszy polega  

na położeniu akcentu na wspólnotowości dobra, drugi na samym dobru, które ,,ma się stać 

                                                 
782

 St. Kowalczyk, Człowiek i społeczność, Lublin 1996, s. 232. 
 

783
 F. Koneczny, Państwo..., dz. cyt., s. 102-103. 

784
 Tamże, s. 112. 

785
 Tamże, s. 139-140. 

786
 M. A. Krąpiec, Dobro wspólne, w: A. Maryniarczyk [red. nacz.], Powszechna Encyklopedia Filozofii,  

      t. 2., C-D, Lublin 2001, s. 628 
 

787
 M. A. Krąpiec, Sens państwa w oczach klasyków-Arystotelesa i św. Tomasza,w:  http://ptta.pl/krapiec/        

     teksty_filpol _sens.pdf [20.02.2015]. 
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 Zob. A. Maryniarczyk, Zeszyty z metafizyki..., dz. cyt., s. 82. 
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dla członków społeczności rzeczywistym dobrem, w którym i poprzez które każdy staje się 

lepszym lub przynajmniej ma możliwość takim się stać’’789. Akcentowanie wspólnotowości 

dobra charakteryzuje koncepcje, które nie respektują podmiotowości i substancjalności 

poszczególnych osób, dla których realną substancją jest społeczność. To takie dobro  

z którego mogą korzystać członkowie wspólnoty na mocy udzielonego przywileju 

,,podmiotowości’’ we wspólnocie790. Istota tego dobra opiera się na obowiązującej  

w danym czasie ideologii, nie zaś na przynależnych człowiekowi prawach naturalnych.  

To oznacza także, że dobro wspólne może się zmieniać wraz ze zmianą systemu 

ideologicznego czy politycznego.   

 Akcentowanie samego dobra oznacza, że każdy człowiek, który jest członkiem 

wspólnoty, z racji swojej natury pragnie rzeczywistego dobra, które stanowi o jego 

rozwoju, a więc aktualizuje jego zdolności poznawania, miłości oraz tworzenia.  

Aktualizacja zdolności poznawczych, wolitywnych oraz twórczych każdego człowieka  

we wspólnocie jest dobrem realnym i atrakcyjnym społecznie791. Dlatego też o realnie 

istniejącym dobru wspólnym można mówić jedynie wtedy, kiedy stanowi ono  

cel aktualizowania potencjalności, każdego członka wspólnoty. Jest to zasada zdrowego 

ustroju społeczeństwa, o którym myślał Arystoteles.  

Idea dobra wspólnego jako troski o realizację ludzkich potencjalności, współbrzmi 

z myśleniem Konecznego, dla którego prawidłowo funkcjonujące społeczeństwo opiera się 

na równomiernym rozwoju sfery duchowej oraz cielesnej. Taka wspólnota jest naturalnie 

organizującym się zrzeszeniem, które cechuje różnorodność ludzkich możliwości i relacji; 

w której formowana jest kultura czynu jako wyraz wolności i odpowiedzialności 

prowadząca do rozwoju twórczości, którą Koneczny nazwał ,,przymiotem stanowczo 

personalistycznym”792. 

 

2.6. Logos i Ethos narodu zawarty w Quincunxie  

 

 "Wszystkie okoliczności życia, wszystkie kategorie quincunxa, wszystkie etapy 

personalistycznego szeregu naczelnego pojęć, zamieniały się pod opieką Kościoła  

w abstrakty, w ideały religijne, etyczne, społeczne, polityczne, jako też naukowe  

                                                 
789

 M. A. Krąpiec,  Dobro..., dz. cyt., s. 628. 
 

790
 Tamże. 

791
 Tamże. 

792
 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 153. 
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i artystyczne. Celem zaś wszystkiego tu na ziemi supremacja sił duchowych - a to jest 

abstrakt generalny, podnoszący niezmiernie godność ludzką"793.  

 W życiu indywidualnym człowieka, zachodzi jedność pomiędzy czynnikiem 

materialnym a duchowym, kiedy ciało oddziałuje na ducha, duch zaś wyraża się w ciele.  

W życiu społecznym jedność ducha i ciała ujawnia się w trosce o wspólmierną realizację 

wartości związanych zarówno z życiem materialnym jak i duchowym. Ten równomierny 

rozwój obydwu sfer, staje się podstawą pełnego rozwoju społecznego oraz kryterium 

oceny stanu zrzeszeń cywilizacyjnych794, więc i podstawą oceny kultur narodowych. 

Pięciomian wartości materialnych i duchowych w cywilizacji łacińskiej został tak 

ukształtowany, aby móc rozwijać je wszystkie w harmonii, przy stałej obecności 

przekonania, że dobra duchowe i materialne nie należy traktować jedynie, jako odrębne  

a jako te, które wciąż na siebie oddziaływują. Jak pisał Koneczny podobnie jak  

w człowieku nie da się rozdzielić duszy od ciała, tak w życiu zrzeszeń stale obecna jest 

zależność obu sfer duchowej i materialnej795. W cywilizacji łacińskiej przekonania  

o obecności obu czynników, wzajemnej między nimi zależności oraz dominacja sfery 

duchowej nad materialną, stanowią podstawę intelektualną (Logos) dla praktyki  

i twórczości cywilizacyjnej (Ethosu)  

 Poniższa prezentacja Quincunxa w łacińskiej odmianie cywilizacyjnej ma na celu 

wskazanie fundamentalnych idei, jakie ją charakteryzują oraz jakie ma to znaczenie dla 

wspólnot narodowych.  

      

2.6.1. Troska o zdrowie i życie ludzkie 

 

 Koneczny związał zdrowie z zagadnieniem relacji między sferą duchową  

a materialną. Można nawet określić zdrowie, jako prawidlowe działanie organów ludzkich  

zintegrowanie z działaniem władz umysłowych i wolitywnych. Zaprzeczeniem zdrowia 

jest ból, jako dysharmonia w funkcjonowania narządów ciała oraz cierpienie psychiczne, 

moralne i duchowe. Cierpienie psychiczne to zaburzenia występujące w procesach 

myślenia, w świadomości, w postrzeganiu rzeczywistosci, w braku opanowania życia 

uczuciowego oraz w zakłóceniu zachowania. Cierpienia duchowe to przeżycia związane  

                                                 
793 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 115.  
794

 „Są to kryteria teoretyczne i praktyczne, opisują bowiem istotę cywilizacji łacińskiej oraz ustanwiają 

obiektywną i neutralną (absolutną) miarę oceny konkretnych działań społecznych człowieka”. H. Kiereś, 

Człowiek i...., s. 146. 
795 F. Koneczny, Rozwój..., dz. cyt., s. 111. 
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z brakiem doświadczania miłości, z brakiem akceptacji siebie, z poczuciem bezsensu, 

niepokoju egzystencjalnego związanego ze śmiercią796.  

 Cierpienie jest doświadczeniem, a więc jest czymś przeżywanym i odczuwalnym 

jako długotrwająca przykrość ograniczająca lub uniemożliwiająca normalne 

funkcjonowanie. Jest także doświadczeniem zła, które dotyka ludzkiej cielesności oraz 

osobowości, to rzeczywistość niepożądana, której ludzie pragną się pozbyć, i z którą  

w miarę możliwości podejmują walkę. Rozmyślający o cierpieniu wskazują nadto, że 

należy dokonać zdecydowane rozróżnienia między istotą cierpienia, która jest złem  

a skutkami, jakie mogą okazać sie zbawienne dla przeżywających cierpienie, dla ich 

postawy moralnej, wrażliwości, czy rozwoju cierpliwości i zrozumienia dla innych797. 

Cierpienie jest także nieusuwalnym elementem ludzkiego życia, przynależnym do niego, 

pozostanie na zawsze wyzwaniem, z jakim ludzie będą się zmagać798.   

 Troska o zachowanie życia i zdrowia stała się w cywilizacji łacińskiej nie tylko 

zadaniem moralnym, którego celem jest walka ze złem, ale pomocą w utrzymaniu 

jednostek w odpowiedniej sprawności, aby mogły realizować zadania, jakie stają przed 

nimi. Istnieje zależność między zachowaniem zdrowia członków wspolnoty narodowej  

a ich działaniem na rzecz realizacji i pomnażania dóbr i korzyści materialnych  

oraz duchowych799.  

 Obowiązek ten został nałożony nie tylko na poszczególne jednostki, ale również na 

władze państwowe, co oznacza, że pozostaje on sprawą publiczną800. Dzięki temu, mógł 

nastąpić rozwój sztuki lekarskiej, rozwój nauk medycznych i szerzenie oświaty 

                                                 
796 "Uczucia te odróżnia się od towarzyszących cierpieniu psychicznemu jak strach, bunt, agresja, smutek, 

żal. Towarzysząc umierającym spotykamy niekiedy chorych zdeklarowanych jako niewierzących lub 

niepraktykujących, mówiących wobliczu śmierci: zawsze się w coś wierzy! W każdym chorym istnieje 

potrzeba zakorzenienia własnej egzystencji w Transcendencji, która upewnia go, że życie warto było przeżyć, 

że nie zostanie pochłonięte przez zapomnienie. Należy podkreślić, że u cierpiącego, a także umierającego, 

człowieka poczucie własnej wartości może być w dramatyczny sposób zdeprecjonowane, poprzez narastające 

ograniczenie sprawności, uzależnienie od innych ludzi, odrażający wygląd lub zapach, które w istotnym 

stopniu ograniczają możliwość kontaktowania się chorego ze „światem”. Nie wolno zapominać, że 

cierpiącemu człowiekowi szczególnie zależy na dobrym kontakcie z otoczeniem, że pragnie akceptacji  

i cierpi nie tylko z powodu rozwijającej się choroby, ale także narastającego kalectwa, osamotnienia  

i izolacji. I. Filipczak-Bryniarska, J. Wordliczek, Lekarz wobec bólu i cierpienia człowieka, "Anestezjologia  

i Ratownictwo" (2) 2008, s. 105. https://www.akademiamedycyny.pl/wp-content/uploads /2016/ 05/ 200802 

_AiR_014.pdf [4.03.2020] 
797 T. Bąk, K.J. Zabłocki, Cierpienie duchowe w ujęciu Antoniego Kępińskiego,"Łódzkie Studia Teologiczne" 

2009, 18, s. 36-37. Por. F. Koneczny, Rozwój..., dz. cyt., s. 136. 
798 Tamże, s. 37. 
799 Koneczny dla uzasadnienia tego stwierdzenia posłużył się myślą lekarza Rene Biota, dla którego jedność 

ducha i ciała wymaga tego, aby ciało zachować w takim stanie, aby mogło służyć, jako dobre narzędzie dla 

ducha. R. Biot, Les relations du physique et du moral, s. 49-50, cyt za F. Koneczny, Rozwój..., dz. cyt., s. 241. 
800

 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 321. 
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zdrowotnej801. Koneczny powiązał troskę o zdrowie z nauką i z etyką (to jest z kategoriami 

prawdy i dobra), gdyż zdawał sobie sprawę z tego, że wiedza medyczna może zostać 

wykorzystana przeciwko człowiekowi. Według badacza, musi iść w parze kształcenie 

zawodowe i odpowiednie wychowanie etyczne lekarzy, dzięki którym będą oni mogli 

wykonywać należycie swoją pracę i nie odmówią nigdy pomocy potrzebującym802. Dobro 

pacjenta będzie dla nich zasadniczą motywacją do wykonywania obowiązków803.  

 Koneczny za sprzeczne z cywilizacją łacińską uznał poglądy, w których zawarta 

była idea rezygnacja z opieki medycznej dla osób nieuleczalnie chorych, czy też 

niesprawnych fizycznie i umysłowo. Uważał przyjęcie tych poglądów za niedopuszczalne, 

cofające naród do poziomu Spartan, bezwzględnych wobec słabych i niesprawnych 

noworodków804.  

 Troska o zdrowie i życie ludzkie jest obowiązkiem etycznym i społecznym, 

również takim obowiązkiem jest przeznaczanie środków materialnych na rozwój nauk 

medycznych i oświatę oraz organizację systemu lecznictwa. Przez to, powiązane one są  

z kategorią dobrobytu narodu. Postulat otoczenia opieką zdrowotną i medyczną jednostek, 

stanowi wyraz uznania dla niepowtarzalnej wartości życia każdego człowieka oraz dla 

realizacji jego indywidualnego zadania w życiu. 

 

2.6.2. Dobrobyt materialny, jako pożądany stan wspólnoty narodowej 

 

  

W jednym ze swoich artykułów Koneczny podał lapidarną definicję dobrobytu. Stwierdził, 

że powinno się więcej zarabiać, aniżeli się koniecznie potrzebuje. Pisał, że dobrobyt 

zaczyna się w momencie, gdy ma się środki na takie wydatki, bez których można się 

obejść805. Status majątkowy posiada swoją stopniowalność. Nędza to stan, w którym 

człowiek niezaleźnie od włożonej pracy i wysiłku nie jest w stanie zaspokoić swoich 

biologicznych i materialnych potrzeb806. Nieco wyżej jest bieda, czyli stan,  

w którym człowiek może zaspokoić swoje biologiczne i materialne potrzeby, ale brak mu 

środków oraz sił na zaspokojenie innych potrzeb. W dostatku, jednostka może sobie 

                                                 
801

 Koneczny przypomniał, że kler katolicki od zawsze dbał o zawód lekarza, podkreślał jego znaczenie  

w społeczeństwie a nadto w trosce o zdrowie powoływał na uniwersytetach katedry medycyny oraz zabiegał  

o budowanie szpitali i opiekę nad chorymi i potrzebującymi.  Zob. F. Koneczny, Rozwój..., dz. cyt., s. 239. 
802

 Tamże, s. 256. 
803

 Tamże, s. 249-251, 254-255. 
804

 Tamże, s. 240. 
805 F. Koneczny, Potrójna walka o byt, "Niedziela" nr 4 /1947, s. 1. 
806

 Tamże. 
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pozwolić na zaspokojenie wszystkich potrzeb biologicznych, materialnych, a także części 

tych, które są uważane za wyższe. Według tej klasyfikacji dobrobyt, to stan, w którym 

człowiek dysponuje dobrami potrzebnymi do działania zgodnie z własną wolą807.  

 Podstawą dobrobytu w cywilizacji łacińskiej jest produkcja808. Zdolność do 

wytwarzania dóbr zarówno materialnych jak i duchowych decyduje w dużej mierze  

o bogactwie narodu. W wyniku wzrostu poziomu intelektualnego oraz zróżnicowania 

społecznego powstają nowe dziedziny gospodarki a wraz z nimi nowe profesje. Wtedy to 

wzrasta liczba produkujących, którzy wypracowują środki na to, aby móc korzystać  

z wytworów pracy innych. Zachowanie tej różnorodności zawodowej oraz wzrost liczby 

osób zamożnych, możliwe jest w cywilizacji łacińskiej w czasie pokoju809. Cywilizacji 

łacińskiej, obce są idee życia jednostkowego na koszt innych, a w życiu zbiorowym na 

szkodę innych narodów czy społeczeństw810.   

 Koneczny propagował między innymi dwie zasady ekonomii średniowiecznej 

zwiększające dobrobyt – to jest umożliwienie bogacenia się jak największej liczbie osób 

oraz zapewnienie ochrony słabszym podmiotom gospodarki przed eliminacją z rynku811. 

Chodziło o istnienie największej liczby niezawisłych ekonomicznie jednostek oraz, aby 

źródeł dochodu nie koncentrować w nielicznych rękach. Dzięki tym zasadom, wiele 

jednostek mogło osiągnąć wysoki poziom materialny i żyć stosownie do swojej pozycji 

społecznej, jednocześnie ciesząc się poczuciem bezpieczeństwa i wolnością. 

 Koneczny postawił tezę, że warunkiem rozwoju gospodarczego jest zwiększenie 

liczby osób posiadających własne firmy812. Zagadnienie powstawania prywatnych firm,  

z ekonomicznego punktu widzenia ma dwie zalety. Pierwsza związana jest z realizacją 

ludzkiej potrzeby aktywności, nakierowanej na troskę o zaspokojenie potrzeb materialnych  

i polepszeniem warunków bytowania. Druga to taka, że przedsiębiorczość jest tą 

aktywnością, która ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu dobrobytu danego kraju813.  

Jest działaniem celowym, umiejętnością przystosowania się do zmiennych warunków, 

poszukiwaniem nowych i lepszych rozwiązań, stawianiem sobie ambitnych wyzwań, aby 

móc osiągnąć korzyści.  

 

                                                 
807 K. Karoń, Historia antykultury ..., dz. cyt., s. 84.  
808

  F. Koneczny Prawa..., dz. cyt., s. 321. 
809

 Tamże, s. 323. 
810

 Tamże, s. 321. 
811

 F. Koneczny, Rozwój..., dz. cyt., s. 290. 
812 P. Karaś, Wątki ekonomiczne w twórczości Feliksa Konecznego, w: J. Skoczyński [red.] Feliks Koneczny 

dzisiaj...., dz., cyt., s. 263. 
813 Tamże, s. 264. 
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 Tym, co jest charakterystyczne dla cywilizacji łacińskiej, to pierwszeństwo, jakie 

przyznaje się własności nieruchomej nad ruchomą814. Chodzi przede wszystkim  

o własność gruntu, ale również o własny dom, mieszkanie oraz firmę, co w istocie ma 

gwarantować właścicielowi i jego potomkom osobistą niezależność. Posiadający, może 

być: ,,zawsze sam sobą, nikomu nie musi podlegać i nikt do niego nic nie ma”815.   

          W cywilizacji łacińskiej doceniana jest postawa pracowitości, co oznacza, że osoba, 

która wykonuje swoją pracę w sposób rzetelny i uczciwy, ma prawo do korzystania z jej 

owoców, a więc do posiadania, gromadzenia i dysponowania majątkiem, To wiąże się  

z prawem jego dziedziczenia, co działa motywująco na jednostki, które chcą pozostawić 

dobra materialne swojej rodzinie lub przeznaczyć je na właściwe dla siebie cele. 

 Gospodarka państwowa musi mieć mocny pieniądz, a podatki nie mogą być 

wygórowane, aby nie niszczyć produkcji, której upadek pociąga za sobą zubożenie 

obywateli i zmniejsza wpływy do skarbu państwa816. Za obowiązek państwa należy uznać 

troskę o własność i o rozwój dobrobytu w kraju, albowiem pozwalają one na zachowanie 

niezależności od innych oraz na suwerenne wytyczanie i realizowanie celów narodowych  

i państwowych. Koneczny zwrócił uwagę na znaczenie handlu dla narodów. Jest 

dobrodziejstwem, albowiem generuje olbrzymie dochody a przez to umożliwia wszelką 

twórczość817.  

 Dobrobyt, nie był nigdy głównym celem działań narodu, lecz jedynie środkiem, 

zapewniającym życie biologiczne, rozwój intelektualny i moralny oraz obronę 

niezależności. Z drugiej strony materialne ubóstwo nie było celem czy ideałem naszej 

cywilizacji, pomimo poglądów wielu wierzących, utożsamiających je niesłusznie  

z duchem chrześcijaństwa818. Uprzywilejowanie ubóstwa i jego propagowanie, wiedzie do 

nędzy oraz hamuje rozwój społeczny, nie tylko w sferze materialnej, ale i duchowej. Łatwy 

do wyobrażenia staje się stan, w którym ludzie pozbawieni środków do życia oraz 

własności, narażeni są na choroby, głód, warunki atmosferyczne. Brak finansów skutecznie 

uniemożliwiłby możliwość kształcenia, zamykałby drogę do rozwoju, do utrzymania 

rodziny,  wychowania dzieci oraz zagwarantowania odpowiedniej pozycji społecznej.   

   

                                                 
814

 Tamże, s. 326. 
815

 F. Koneczny, Rozwój..., dz. cyt., s. 352. 
816

 Tamże, s. 327. 
817

 F. Koneczny, O sprawach ekonomicznych, Wybór tekstów i red. naukowa J. Skoczyński, P. Karaś, Kraków 

2000, s. 74. 
818

 F. Koneczny,, Rozwój..., dz. cyt., s. 262. 
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2.6.3. Piękno - kategoria między światami ducha a materii 

 

 

  Piękno jest rozumiane przez Konecznego, jako kategoria stanowiąca pomost 

pomiędzy światem materialnym a duchowym819. Jako kategoria estetyczna, związane jest 

ono ze sztuką, jako kategoria metafizyczna utożsamione z doskonałością820. Sztuka posiada 

swoje źródła w tworzeniu ozdobnej odzieży, w trosce o utrzymanie pięknego ciała,  

w staraniach o wystrój miejsca życia oraz jego otoczenia821. Kiedy narodziła się użyteczna 

sztuka ozdobnictwa, uświadomiona także została rożnica między pięknem a brzydotą oraz 

pojawiła się skala stopniowania piękna. W tym rozróżnieniu Koneczny dostrzegł istotę 

sztuki, która polega na tworzeniu tego, co piękniejsze. Piękno obecne w sztukach, 

zdobnictwie, poezji czy muzyce wpływa na ludzkie emocje, ale i stan ludzkiego ducha822.  

 Zdolność tworzenia związana z pięknem jako kategorią metafizyczną, to 

działalność polegająca na celowym wytwarzaniu, którego racją jest doskonalenie świata  

i człowieka. Sfera piękna nie ogranicza się do sztuk pięknych, zgodnie już ze starogreckim 

ideałem była związana z tym, co obecnie określa się jako kunszt, fachowość, precyzyjność  

i dokładność wykonywanej pracy. Dziedziny jak na przykład: medycyna, technika, 

rolnictwo, wnoszą w życie piękno, udoskonalające człowieka. Sztuka jest obecna tam, 

gdzie człowiek przekształca rzeczywistość lub wytwarza dobra i robi to, w sposób 

racjonalny oraz celowy.  

 

2.6.4. Prawda- wiedza o rzeczywistości, nauka, oświata, zaufanie  

 

 

 Do kategorii prawdy należy system nauki i edukacji823. Celem nauki jest odkrycie 

prawdy, a więc wprowadzenie jedności między rzeczywistoscią a wiedzą o niej824. Aby 

umożliwić pełny rozwój osobowy człowieka, potrzebne są zarówno nauki humanistyczne 

jak i przyrodnicze. Pozytywizm spowodował rozdział humanistyki od nauk 

przyrodniczych, tymczasem Koneczny widział potrzebę wiedzy integralnej (od stanu 

której uzależnił stopień cywilizacji), a więc dobrze uzasadnionej wiedzy scalającej 

                                                 
819

 Tamże, s. 307. 
820

 Tamże, s. 316. 
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 "Strojność stanowi genezę sztuki, zaś kobiecość jest kołem napędowym jej żywotności", Tamże, s. 298. 
822

 Tamże, s. 301-303.  
823

 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 328. 
824

 F. Koneczny, Rozwój..., dz. cyt., s. 358. 
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odkrycia nauk przyrodniczych i humanistycznych, w tym filozofii i teologii825. W życiu 

społecznym dużą rolę przypisał naukom politycznym, a więc działowi nauk społecznych, 

dzięki którym istnieje możliwość prowadzenia dyskusji nad pomyślnością narodów826. 

Wszelkie ograniczenia analiz, wymiany myśli badań, czy też zakaz udostępnienia ich 

wyników stanowi zagrożenie dla społeczeństw. Rozwój gospodarczy, działalność 

polityczna i oświatowa, bezpieczeństwo, zakładają obecność informacji w przestrzeni 

publicznej, po to, by obywatele mogli podejmować decyzje odpowiednie dla swej 

pomyślności. Wynika to z zasady prymatu społeczeństwa czy narodu nad państwem. 

 Ważną wartością w relacjach międzyludzkich jest prawdomówność827. Wpływa ona 

na wzrost zaufania między ludźmi, kształtuje realny obraz rzeczywistości a przez to daje 

możliwość zmiany i rozwoju. Poznanie prawdy oraz jej mówienie, stało się w cywilizacji 

łacińskiej obowiązkiem moralnym.   

  

2.6.5. Dobro - zwornik innych kategorii  

 

 Dobro związane jest ze sferą moralną, prawną oraz celowością działania.  

W cywilizacji łacińskiej stanowi łącznik innych kategorii. Etyka jako nauka o dobru  

a rozumiana także jako drogowskaz postępowania, obowiązuje zarówno w życiu 

osobistym jak i społecznym. Koneczny określił to, jako totalizm etyczny828.  

Etyka wymaga doskonalenia, co jest związane z nowymi wyzwaniami moralnymi, 

jakie rodzą się wraz z rozwojem techniki, nauki oraz poruszaniem się w świecie obcych 

kultur i cywilizacji. Nieznajomość jej, jako uporządkowanej wiedzy, nie jest równoznaczna 

z życiem niemoralnym, ale przy większej świadomości obowiązków i wyzwań, człowiek 

jest zobowiązany do poznania zasad etycznych i ich uzasadnień, aby móc prawidłowo 

wybierać. Koneczny uwzględnił również aspekt praktyczny braku wiedzy etycznej w życiu 

społecznym. Zło może się utrzymywać tak długo, jak długo wspierają je nieświadomie 

ludzie o dobrych charakterach, jednak nieorientujący się w świecie sił społecznych  

i politycznych829. Dlatego utwierdzenie w świadomości norm etycznych może przyczynić 

się do tego, że naród zacznie orientować się, co do oddziaływania ideologii, za którymi 

stoją obce cywilizacje, chcące rozłożyć porządek aksjologiczny rodzimej cywilizacji. 
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Koneczny pisał o potrzebie rozwoju pięci kategorii ludzkiego życia, pośród których 

toczy się ludzkie życie. Od ich realizacji zawisł szczebel rozwoju każdego zrzeszenia. 

Rozwój społeczny zależy od zdolności jego członków do takiego wysiłku, aby każde 

następne pokolenie, nie uznawało za trudne, tego wszystkiego, co takim było, dla 

poprzednich. Kolejne pokolenia mają być silniejsze, intelektualnie lepiej przygotowane, 

coraz bardziej wytrzymałe i przedsiębiorcze, gdyż chodzi o to, aby we wszystkich 

kategoriach życia odkrywać nowe aspekty i móc je rozwijać. Chodzi więc, aby 

udoskonalać metodę zreszenia i wciąż dżwigać cywilizację na wyższe stopnie830.   

 

3. Miłość narodu a kultura czynu 

 

3.1. Miłość narodu ujęta w Dekalogu 

 

Dla Konecznego, miłość jest największą siłą duchową, tworzącą więzy narodu. 

Uważał za niekorzystne dla narodu, skreślanie z życia publicznego miłości Boga  

i bliźniego. Zależało mu na tym, aby miłość panowała nad ludzką działalnością, zarówno  

w sferze prywatnej jak i publicznej. Dostrzegł w niej siłę, umożliwiającą rozwój 

wszystkich aspektów ludzkiego życia. Nie jest ona jedynie emocjonalnym dążeniem ku 

drugiemu, ale realizacją dobra831. Wzorem ludzkiej miłości, powinna być miłość Boga do 

każdego człowieka (wyrażana nawet pomimo trudno akceptowalnych cech chrakteru i zla 

jakie człowiek wyrządził), pragnienie tego, czego Bóg chce dla ludzi oraz dzialanie 

przyczyniające się do ich dobra832. Naród jest zrzeszeniem etycznym, dlatego obowiązują 

w relacjach pomiędzy jego członkami zasady moralne. Na tej podstawie etyka katolicka 

nakłada obowiązki na wiernych względem Boga i człowieka. Są one ujęte w ramach 

dziesięciu przykazań.  

W przypadku pierwszego, chodzi o zobowiązanie trzymania się wiary katolickiej. 

Dla narodu ma to i takie znaczenie, że wyznanie to, wzywa do stosowania zasad 

moralnych jednocześnie w życiu prywatnym, i publicznym. Ma to chronić autorytet 

wladzy, ale i dobro rządzonych. Koneczny bardzo mocno zaakcentował szkodliwość 

dopuszczania zasad moralnych innych cywilizacji we własne życie społeczne, uznał je za 

                                                 
830 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 121-122. 
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 F. Koneczny, Państwo..., dz. cyt., s. 102. 
832 J. Woroniecki, Katolicka Etyka Wychowawcza, t. II/1, Lublin 1995, s. 216.  
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formę bałwochwalstwa, czyli złamanie pierwszego przykazania. To są według niego "bogi 

cudze"833.   

           Przykazanie drugie wzywa do zachowaniu umiaru w powoływaniu się na imię 

Boga. Chodzi o ochronę przed hipokryzją i świętoszkowatością, polegającą na tym, że 

jednostki podkreślają słownie związki z wiarą czy Kościołem, a swoim postępowaniem 

przeczą tym deklaracjom, z obojętnością przyglądają się szyderstwom, kpinom z wiary czy 

wprowadzaniu w życie społeczne, obcych cywilizacyjnie przekonań i obyczajow834.   

 W przypadku trzeciego przykazania i obowiązku świętowania, Koneczny zwrócił 

uwagę na potrzebę jego ochrony ze strony państwa. Czas wolny od pracy, dany jest 

ludziom, aby mogli oderwać się od codziennych zajęć, i skierować swe myśli ku Bogu  

i Go uczcić. Dlatego Koneczny przeciwny był prowadzeniu handlu w niedzielę a ponadto 

uważal, za istotne, uznanie świąt dwudniowych (niektórych), gdyż dopiero wtedy, osoby 

pracujące poza miejscem zamieszkania, mogą udać się do rodzin i świętować z bliskimi. 

Uważał, że wyznawcom innych religii niż katolicyzm, prawo nie powinno zabraniać 

świętowania, ani też w żaden sposób przeszkadzać. Jako praktykę naganną uznał 

wprowadzanie różnorakich „świąt” na cześć wszystkiego, co wzbudza w ludziach uczucia. 

Widział w tym celowe dzialanie mające na celu obniżenie rangi świąt kościelnych835. 

  Podobnie jak w przypadku miłości do Boga, za sprawę publiczną uznał Koneczny 

troskę o miłość bliźniego. Przypomnieć należy, że dobro publiczne, to ilość jej zastosowań, 

w sytuacjach życia codziennego. Naród jest zrzeszeniem etycznym, dlatego obowiązują  

w relacjach pomiędzy jego członkami zasady moralne. Podstawą dla miłości narodu  

w etyce cywilizacji łacińskiej jest realizacja czwartego przykazanie Dekalogu: Czcij ojca 

twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Jak zauważył 

badacz, przykazanie czwarte wykracza poza obowiązek czci wobec rodziców, sięga 

dziadków, pradziadów i dalszych przodków836, z którymi łączą „węzły niezniszczalne”837. 

Przykazanie czwarte dotyczy nauczycieli, przełożonych, kapłanów, rządzących, a więc 

tych, którzy sprawują szeroko pojęte funkcje ojcowskie i macierzyńskie. Życie rodzinne, 

choć niezbędne zasadnicze, jest niewystarczające. Człowiekowi potrzebna jest szersza 

wspólnota, która pozwoli rozwinąć mu zdolności i da możliwości działania. Zastosowanie 

tego przykazania jest możliwe jedynie, gdy naród pojmie się, jako wspólnotę organiczną 
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 i naturalną, nie zaś jako konstrukt czy wspólnotę prawną. Tak rozumiany naród, staje się 

przedłużeniem rodziny, wiąże ludzi, którzy przeżywają ze sobą wspólną życiową drogę838.  

Przykazanie czwarte można powiązać z tradycją oraz z wszystkimi elementami 

budującymi byt i tożsamość narodu, rozwijanymi w ciągu dłuższego czasu przez 

pokolenia, co pozwala na ich obcowanie839. Kiedy naród pojmie się, jako jako wspólnotę 

pokoleń, to wszelkie dobra duchowe i materialne stają się dziedzictwem, które podejmują 

kolejne pokolenia840.  

Miłość staje się postawą aktywną, która uzdalnia do twórczego działania841. Staje 

się siłą pokonującą trudności i przeciwności życiowe842 wyrażającą tożsamość  

i przynależność843. Praca, czy też działalność na rzecz wspólnoty narodowej, opiera się na 

długotrwałym wysiłku mającym na celu zabezpieczenie oraz powiększenie materialne  

i duchowe jej dóbr. W ten sposób indywidualne zadania wynikające ze stanu oraz zawodu 

łączą się ze służbą narodowi. Naród kreuje wymagania, które dają jednostkom możliwość 

rozwoju, a jednocześnie powodują zmiany w sprawach publicznych, które muszą być 

ciągle poprawiane844. W tym kontekście miłość do narodu odzwierciedla możliwości 

służenia wspólnocie, tymi środkami i sposobami, które najbardziej odpowiadają 

właściwościom człowieka i jego możliwościom oraz pozwalają rozwinąć pełnię sprawność 

w działaniu845. 

Piąte przykazanie chroni życie i zdrowie ludzkie846. Naród winien walczyć 

bezwzględnie i skutecznie z przestępczością, za pomoca struktur państwa. Za działanie 

chroniące życie, uznał badacz ochronę zdrowia, nawet tych, którzy są nieuleczalnie 

chorzy. Zwrócił uwagę, na potrzebę odpowiednich ubezpieczeń, zapewnienia chorym 

opieki przez wydolną służbę zdrowia. Podkreślił również, że ochrona życia człowieka nie 

wyczerpuje się w jego cielesności, ale dotyczy i duchowości. Niszczenie charakterów 

                                                 
838

 F. Koneczny, O wielości..., dz. cyt., s. 301.  Jacek Woroniecki w Katolickiej Etyce Wychowawczej 

precyzyjnie wywiódł miłość ojczyzny (patriotyzm) własnie z miłości i czci dla rodziców i rodziny. Według 

niego patriotyzm jest zespołem cnót, na które składają się: miłość do najbliższych, z którymi się przebywa na 

codzień, sprawiedliwość współdzielcza polegająca na respektowaniu przez jednostkę uprawnień grupy, która 

przedkłada dobro ojczyzny nad swoje własne a co wyraża się poprzez poszanowanie praw ojczyzny, pracę 

zwielokrotniająca jej dobrobyt, sumienne płacenie podatków i gotowość do świadczeń na jej korzyść,  

a nawet do poświęcenia życia w jej obronie. Ostatnim elementem patriotyzmu jest cześć dla społeczeństwa 

czy narodu, od którego otrzymało się formację życia fizycznego, moralnego i intelektualnego, 
839

 F. Koneczny, Polskie..., t.1, dz. cyt., s. 33.   
840

 F. Koneczny, O wielości..., dz. cyt., s. 301.   
841 F. Koneczny, Polskie..., dz. cyt., s. 35.   
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 F. Koneczny, Rozwój..., dz. cyt., s. 374-375. 
843 F. Koneczny O wielości..., dz. cyt., s. 301.   
844 F. Koneczny, Od czego zacząć?, w: ,,Niedziela”, nr 49 z 1947  
845

 F. Koneczny, Kościół..., dz. cyt., s. 20-21. 
846 F. Koneczny, Państwo..., dz. cyt., s. 116-120. 
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stanowi również formę zabicia ducha, realizuje się, gdy w instytucjach przełożeni 

wymagają od podwładnych służalczości, pochlebstwa, donoszenia, jakiejś formy kłamstwa 

i fałszu. Brak szacunku wobec ludzkiego życia sprowadza na społeczeństwo zdziczenie, na 

państwo utratę sił i autorytetu, na naród zastój w rozwoju847.  

Szóste przykazanie, chroni małżeństwa monogamiczne dożywotnie. Za sprawę 

obcą cywilizacyjnie, uważał Koneczny propagowanie rozwodow i konkubinatu848.  

Za niekorzystne zjawisko badacz uznał fakt, iż mężczyźni żenią się w późniejszym wieku  

i że mimo tego, brakuje im stablizacji finansowej. To może wytworzyć niechęć do 

zawierania stałych związków i brania na siebie obowiązków małżeńskich i rodzicielskich. 

 Jednym ze sposobów walki o zachowanie małżeństwa, powinno być eliminowanie 

pornografii z przestrzeni publicznej, aby ta nie skłaniała do pozamałżeńskiej aktywności 

seksualnej849.  

Siódme przykazanie nie kradnij, stoi na straży ochrony własności. Koneczny 

analizując je, zwrócił uwagę na państwo, które może okazać sie zbiorowym złodziejem, 

oszustem i rabusiem. Koneczny podał przykłady nieuczciwości państwa, które naraziły na 

szkodę obywateli: źle przeprowadzona zmiana waluty, redukcje oszczędności  

w publicznych kasach oszczędnościowych, ingerowanie w umowy i działanie na szkodę 

jednej ze stron, nadawanie praw dysponowania czyjąś własnością, reforma agrarna850.  

Tym, co naraża obywateli na utratę ich przychodów ale i możliwość inwestowania  

jest nadmierny fiskalizm. Pobieranie nowych i uciążliwych podatków powoduje obniżenie 

poziomu życia społeczeństwa. Z drugiej strony siódme przykazanie dotyczy tych, którzy 

nie chcą płacić racjonalnie ustalonych podatków. 

Inną formą kradzieży są defraudacje publicznych pieniędzy lub też wydawanie ich 

na rzeczy zbędne. Koneczny chciał powołania urzędu, który by wynajdywał w budżecie te 

zbędne wydatki851. W polityce międzynarodowej kradzieżą jest zajmowanie terenów 

jednego państwa przez drugie, lub też eksploatacja jakiegoś kraju przez obce państwo852. 

Na straży prawdy stoi ósme przykazanie. W państwie może dojść do szerzenia 

kłamstwa ze strony władzy, może także zostać wprowadzona  cenzura, która uniemożliwi 

swobodną dyskusję na tematy związane z życiem publicznym. Kłamstwo może również 

zagościć między innymi w oświacie, sądownictwie, urzędach, wojsku, prasie i mediach.  

                                                 
847 Tamże, s. 120 
848 Tamże, s. 120-121 
849 Tamże, s. 122. 
850 Tamże, s. 123. 
851 Tamże. 
852 Tamże, s. 126-127. 
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W cywilizacji łacińskiej ideałem jest oparcie życia prywatnego i publicznego na prawdzie. 

Aby móc go zrealizować, istotna jest zarówno pielęgnacja prawdomówności w relacjach 

pomiędzy jednostkami, jak i oparcie działania instytucji państwowych na zasadach 

kompetemcji i uczciwości. Prawda tam jest tłamszona, gdzie człowiek nie może wyrazić 

tego, co myśli, stąd systemy oparte na strachu i przemocy nie będą nigdy traktowały 

prawdy, jako wartości potrzebnej w życiu społecznym. 

Dziewiąte i dziesiąte przykazanie dotyczy sfery pragnień i motywacji człowieka. 

Koneczny zwrócił uwagę, iż są one powtórzeniem odpowiednio szóstego i siódmego 

przykazania, tym, co je różni, to wezwanie, do tego, aby swoje nieodpowiednie pożądania 

opanować już zaraz, gdy one się pojawią. Koneczny rozumiał to w ten sposób, że 

człowiek, zamin popełni zło czynem, popełnia go myślą. Zło więc rodzi się we wnętrzu 

człowieku, aby następnie ujawnić się w działaniu. Co jednak powoduje powstanie myśli 

pożądliwych? Według badacz to zawiść i zazdrość, jako reakcja na własne braki kogoś lub 

czegoś. Lekarstwem na nie jest odnalezienie miłości ale i radości życia czy szukanie 

zadowolenia na przykład z wykonywanej pracy, z doskonalenia zawodowego, czy też 

wytyczania pozytywnych celów i ich realizacja853.  

Ważne jest, aby pańswo wspierało obywateli w działaniu przeciwdziałało ubóstwu  

i umożliwiało rozwój obywateli, a oni obywatele zdawali sobie sprawę z konsekwencji 

nieopanowania własnych pożądliwości, zarówno tych seksualnych, ale i tych związanych  

z posiadaniem przedmiotów, czy realizacją własnych wygórowanych ambicji.  

W czasach Konecznego, rozpowszechnione były poglądy, że moralność dotyczy 

życia prywatnego, natomiast w życiu publicznym nie ma dla niej miejsca. Jak wielokrotnie 

powtarzał, prawo winno opierać sie na etyce, dlatego powinna być ona brana pod uwagę  

w procesie jego tworzenia, a jej zasady obowiązywać w przestrzeni publicznej. Dekalog 

można stosować, lub też nie brać go pod uwagę, lecz oparcie na nim życia publicznego  

jest korzystne dla członków zrzeszeń takich jak naród, społeczeństwo i państwo,  

a konieczne dla przetrwania cywilizacji łacińskiej. Korzystne, ze względu na to, że nakazy 

zawarte w Dekalogu, chronią relacje międzyludzkie i powodują, że ludzie mogą rozwijać  

w sobie to co mają nalepszego a niwelować egoizm.  

 

 

                                                 
853 Tamże, s. 132-133. 
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3.1.1. Manowce miłości narodu 

  

 Miłość do narodu, jak każda inna miłość, posiada swoje manowce. Pierwszy polega 

na tym, że dla dobra własnego narodu dopuszcza się działania nakierowane na szkodę 

innych narodów, w skrajnych przypadkach, po chęć ich unicestwienia. Jest to więc wyraz 

nienawiści wobec nich i pogardy dla tego wszystkiego, co one reprezentują (szowinizm). 

Drugi polega na braku miłości, na zaniedbaniu troski o własny naród, na jego zdradzie,  

na pogardzie wobec tego, co rodzime, swojskie oraz przesadnym i niesprawiedliwym 

wyróżnianiem tego, co obce.  

 Badacz uznał egoizm narodowy, za ideę i postawę szkodliwą dla narodów
854

. 

Zwrócił uwagę na to, że przy dominacji wartości utylitarnych i pragmatycznych  

w narodzie, może dojść do zepchnięcia etyki na margines życia społecznego. Wtedy 

egoizm narodowy staje się logicznym wyborem, dla realizacji postaw przynoszących 

wszelkie korzyści narodowi kosztem innych855. Badacz prognozował opłakane jego skutki, 

do których zaliczył rozbicie porządku moralnego, utratę tożsamości narodowej, osłabienie 

poczucia narodowego, przekształcenie narodów w społeczności zbiurokratyzowane  

i poddane dominacji państwa, osłabienie cywilizacji łacińskiej856.  

 Obca była też Konecznemu postawa niedoceniania własnej narodowości, lub też 

nienawiści względem niej. Przypomnieć należy, jego słowa, że narodowość "tak nam jest 

droga [...] jako wcielenie wszystkich ideałów życia, bo ona jest wytworem pracy, 

nabytkiem rozwoju, świadectwem udoskonalenia, do którego doszło się ciężkim trudem 

licznych pokoleń, wśród walk, bólów, zawodów, ale też z myślą przewodnią, mającą wieść 

do coraz wyższego uduchowienia"857. Z tego wynika, że niechęć czy wrogość skierowane 

wobec własnej narodowości, są faktycznie wymierzone w samego człowieka, w jego 

rozumność i tożsamość, w sensowność jego działań, w poświęcenie, w zasadność 

podejmowania walki, w tym o wartości duchowe. Są także wymierzone w więzi 

wspólnotowe, w obecnych rodaków, z którymi podejmuje się pracę lub walkę, ale  

i przeszłych, od których przejmuje się dziedzictwo. 

 Wynarodowienie realizowane w imię różnych ideologii globalistystycznych, pod 

hasłami ochrony środowiska, braterstwa ludzi, gwarancji pokoju, rozwiązywania 
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 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt.,, s. 139.   
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 Tamże, s. 141. 
856 Tamże, s. 139-140. 
857 F. Koneczny, Polskie..., t. 1, dz. cyt., s. 6. 
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problemów globalnych, jawi się, jako agresja wobec narodu858. Jest formą nienawiści, która 

stanowi poważne wykroczenie wobec braterstwa ludzi, ponieważ jest tożsame z wolą 

niszczenia środowiska duchowego tych, z którymi podziela się jedną naturę ludzką wraz  

z nastawieniem domagającym się negacji ich tożsamości i wartości pracy, wielu pokoleń 

ich rodaków. 

 

3.2. Kultura czynu a realizacja szczęścia   

 

 Dla Feliksa Konecznego niezwykle ważna dla rozwoju narodu jest kultura czynu. 

Przypomnieć należy, że nazwą tą oznaczał trwałą zdolność do podejmowania działań 

rozumnych i moralnych859. Użył słowa kultura, albowiem jak tłumaczył, nie chodzi  

o zachciankę czy pochopność w realizacji czegoś, ale o trwałą dyspozycję do 

wykonywania czynów przemyślanych860. Badacz zwrócił również uwagę na to, że wielkim 

nieszczęściem dla narodu jest jej zanik861, uważał, że związek racjonalnego myślenia  

i systematycznego działania, uzdalnia jednostki, do tworzenia dóbr materialnych  

i duchowych862. Kulturę czynu badacz nazwał również sztuką wykonywania, za kryterium 

oceny której, przyjął relację między myśleniem a działaniem. Chodziło o realizację 

działania rozumnego, a jednocześnie o budzenie myślenia produktywnego, to jest 

nakierowanego na cel. Skoro Ethos wywodzi się z Logosu, to oznacza, że działanie 

powinno mieć swój sens, wynikający z zamierzonego celu863.  

 Koneczny czerpał inspirację od niemieckiego filozofa Rudolfa Euckena, który  

w "postulacie siły żywotnej" kładł nacisk na aktywność jednostek, które winny zdobywać 

wewnętrzną motywację do działania, a następnie realizować konkrektne zadania864. 

Koneczny nazywał to etyką produktywną, czy też czynną, której przeciwstawił etykę 

bierną, która charakteryzowała jednostki, przypatrujące się szerzącemu złu, a które niczego 

nie zrobiły, aby to zło zwalczyć. Niewłaściwe jest zwlekanie z realizacją dobra, gdyż 

ogranicza to jego zakres oraz możliwość doskonalenia się 865.   
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863 F. Koneczny, Rozwój..., dz. cyt., s. 376. 
864 Tamże, s. 372. 
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 Wizję ludzkiej aktywności Koneczny powiązał ze szczęściem. Badacz  powołał się 

na etyków, którzy pobudzali do życia czynnego i realizacji dobra, wiążąc je z osiągnieciem 

szczęścia866. Dla niego szczęście polega na czynach867, na podejmowaniu zadań, które 

wiążą się z udoskonaleniem siebie i własnego środowiska868. Przychodzi ono, gdy człowiek 

konfrontuje się z kłopotami i problemami („kłopotami wyższego rzędu”)869 i aby im 

sprostać, musi stawać się coraz bardziej twórczy, przedsiębiorczy i bardziej się angażować. 

Koneczny pisał o nich, jako o kłopotach „inwestycyjnych”870. Istniały dla niego kłopoty: 

dobre i złe, pożyteczne i szkodliwe, wiodące do szczęścia i od niego odwodzące. Te 

„inwestycyjne” służą rozwojowi, pożytkowi oraz szczęściu  jednostki871.  

 Można za Konecznym przyjąć taką zasadę, że im więcej osób wypracowało  

w sobie zdolność do aktywnego, racjonalnego i moralnego działania, tym jest to 

korzystniejsze dla rozwoju narodu. Osoby takie, nabyły zdolność do wytwarzania dzieł 

kultury, zwiększając zasób dziedzictwa wspólnoty872. Twórczy członkowie narodu nadają 

wspólnocie kierunek, zachowują stabilność, stymulują innych do działania, są szczęsliwi. 

Ludzie zaś bierni żyją bez celów, stają się apatyczni, zobojętniali na sprawy własne  

i publiczne, a jeżeli je podejmują, nierzadko czynią to, w sposób nieprzemyślany i ze złym 

nastawieniem mentalnym i uczuciowym. W takim stanie trudno im utrzymać spokój  

i zachować równowagę umysłu, a często występująca u nich świadomość marnowania 

czasu, sił i życia, co rodzi złość, żal i bunt. Te postawy są niepożądane dla wspólnoty873. 

 Koneczny nie podzielał poglądów, że szczęście przychodzi do człowieka 

niezależnie od jego wysiłków. Nie zamykał drogi darom losu, jednak zasadniczy sposób 

osiągnięcia szczęścia, widział w pracy874. Wyraźnie zarysował różnicę w pojmowaniu 

szczęścia, jaka istnieje między szukaniem i doznawaniem przyjemności, a realizowaniem 

celów wynikłych z zasad moralnych. Często te elementy współistnieją ze sobą, nieraz 

jednak stoją wobec siebie w opozycji. Niejednokrotnie wbrew dążeniom do osiągnięcia 

                                                 
866 Tamże, s. 372-375. 
867 Tamże, s. 375. 
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przyjemności, człowiek realizuje swoje zadania i obowiązki, nieraz jednak ulegając 

emocjom i odczuciom, zaniedbuje bądź sprzeniewierza się ich realizacji875.  

 Koneczny powiązał ze sobą tematykę szczęścia publicznego i prywatnego. Pisał, że 

potrzebni są narodowi i państwu ludzie szczęśliwi – aktywni, rozumni i moralni. Badacz 

uznał zadowolenie jednostek ze stanu tych ich wspólnot oraz posiadanie możliwości 

swobodnego podejmowania celów i ich realizację, za wskaźniki szczęścia876. Warto 

wspomnieć, że podobna myśl zawarta jest w Deklaracji Niepodległości Stanów 

Zjednoczonych, Zapisano w niej, że Stwórca obdarzył ludzi prawami; do życia, do 

wolności oraz do ubiegania się o szczęście877. Władze państwowe miały te prawa 

zabezpieczać a samo szczęście rozumiano jako ,,szczęście publiczne’’878. Polegało ono na 

możliwości brania udziału w życiu publicznym, na wspólnym debatowaniu, na 

podejmowaniu decyzji dotyczących wspólnoty879.  

W ciągu kolejnych dziesięcioleci, to wspólnotowe rozumienie szczęścia, stawało 

się dla wielu anachroniczne i coraz bardziej zyskiwało na aktualności rozumienie 

indywidualistyczne. Prawo do szczęścia, stawało się dążeniem do realizacji prywatnych 

interesów i troski o ich pomyślność. Sprawy publiczne czy polityczne, odeszły na dalszy 

plan880. Od lat 60. ubiegłego wieku zaczęto myśleć o działalności państwa na rzecz 

obywatela, w kategoriach szczęścia. Wspierano obywateli amerykańskich (podobnie było 

w innych krajach zachodnich) w gromadzeniu majątków i zalecano łączenie interesu 
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 ,,Uważamy za oczywiste następujące prawdy: że wszyscy ludzie stworzeni zostali równymi, że Stwórca 
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ze szczęścia innych”). Uważano wtedy, iż luksus, dostatek i chciwość szkodzi nie tylko dobru ogólnemu, 

także indywiduom (jak twierdził Seneka: „za duże szczęście niszczy ludzi”).Tamże.   
880 „Wraz z rozkwitem kapitalizmu w II połowie XIX w. wykładnia prawa dążenia do szczęścia uzyskała 

inny sens. Prawo obywatela do skupienia swojej aktywności na prywatnych interesach i zawieraniu 

zyskownych umów stało się ważniejsze, aniżeli cnotliwe działanie dla dobra ogólnego, nie mówiąc już  

o politycznym zaangażowaniu. Od tego czasu popierane były i podziwiane kariery od przysłowiowego 

pucybuta do milionera (czyli hołdowanie starożytnej zasadzie, którą wyraził Casus, iż „każdy jest swego 

szczęścia kowalem”). I chociaż pojawiały się w mediach ironiczne i krytyczne interpretacje tego trendu, 

autoryzowane przez niektórych myślicieli i intelektualistów – w rodzaju, że jest to bezsensowne polowanie 

na bogactwo i zbytek – przeważająca liczba Amerykanów (od końca wojny domowej w 1865 r. do roku 

1960) tak właśnie pojęcie szczęścia rozumiała i praktykowała”. Tamże.    
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prywatnego z dobrem publicznym)881. Obecne trendy wskazują, że zaczęto rozumieć 

szczęście w przestrzeni publicznej, jako stan człowieka, który żyje życiem sensownym.  

Ta zmiana myślenia potwierdza przekonanie Konecznego, według którego realizacja 

szczęścia powinna stanowić ciąg kroków rozumnych, celowych i etycznych, aż do 

pokonania przeszkód i osiągnięcia dobra882.  

 Krzyżowanie się spraw prywatnych i publicznych, intensyfikuje relację między 

członkiem narodu a wspólnotą, obywatelem a państwem. Zachowanie przedstawicieli 

państwa wpływa na postępowanie członków narodu. Koneczny zauważył, że szczęście jest 

„inicjatywą prywatną” i chociaż wspólnotom: narodowej i państwowej potrzebni są ludzie 

szczęśliwi, to jednak sami muszą to szczęście zdobywać, rozumnością i moralnym 

postępowaniem. 

 Koneczny wskazał na solidarność, jako na ważną cnotę społeczną i najmocniejsze 

narzędzie życia publicznego, służące realizacji szczęścia. Powstaje ona pomiędzy ludźmi, 

dążącymi do wspólnego celu883. Solidarność umożliwia osiągnięcie szczęścia przez 

poszczególne jednostki, a to wpływa na podniesienie poziomu aktywności i ilości czynów, 

służących rozwojowi wspólnoty. Dla szczęścia publicznego, nieodzowne jest również 

budowanie wspólnoty na tych samych wartościach. Ich odkrywanie i interioryzacja, przez 

dużą liczbę jednostek i powoduje zwiększone zaangażowanie w realizację dobra 

wspólnego.  

          Różnorodność rozumienia szczęścia zarówno prywatnego jak i publicznego, 

rozpoznanie dobra i zła oraz odkrycie własnej roli w świecie, wskazuje na fakt, że 

człowiek może odnaleźć się w takiej cywilizacji, której wartości podziela. Cywilizacja 

łacińska, która formowała narody miała zawsze przed sobą ideał człowieka, traktującego 

udoskonalenie samego siebie, własnej rodziny, narodu, wspólnoty religijnej, środowiska  

w którym żyje, jako swój moralny obowiązek, ale i drogę do szczęścia. Wybrzmiewają  

w ten sposób przez wieki słowa z księgi Rodzaju, "czyńcie sobie ziemię poddaną".   

  

  

 

 

 

 

 

                                                 
881

 Tamże. 
882

 F. Koneczny, Prawa..., dz. cyt., s. 135-136.   
883

 Tamże, s. 136.   
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Zakończenie 

 

Celem niniejszej pracy było przedstawienie zagadnienia narodu w cywilizacyjnej 

koncepcji Feliksa Konecznego i umieszczenie go w kontekście współczesności.  

Przeprowadzone analizy mogą skłaniać do wniosku, że są takie narody, które 

kształtowały się na drodze długiego rozwoju społecznego. Jako takie zostały uwolnione od 

kontekstu politycznego i ideologicznego, co oznacza, że nie były skutkiem umowy 

społecznej, czy też konstruktem ideologicznym, powstałym w czasach rewolucji 

przemysłowej. Koneczny określił naród jako ,,zrzeszenie cywilizacyjne”, cywilizację zaś 

nazwał ,,metodą ułożenia życia społecznego”. To oznacza, że potraktował naród, jako 

zbiorowość metodyczną, posiadającą idee oraz cele to jest własny Logos i Ethos.  

Nazwanie narodu zrzeszeniem cywilizacyjnym jest niewystarczające, albowiem są inne 

zbiorowości, które mogą przyjąć taką samą nazwę, dlatego też Koneczny tę definicję 

rozbudowywał, odsłaniajac kolejne elementy konstytutywne narodu. Naród to także 

zrzeszenie: aposterioryczne, wytworzone na odpowiednim stopniu kultury, 

personalistyczne, posiadające Ojczyznę, język ojczysty. Jednak określenie zrzeszenie 

cywilizacyjne niesie w sobie tę prawdę, że naród jako wspólnota został zbudowany poprzez 

ludzi, którzy podzielali idee określonej cywilizacji i że jest poddany prawom jakim 

podlegają cywilizacje.  

Naród powstał w rozwoju historycznym, który prowadził od etapu wprowadzenia 

trójprawa w rodzie (to jest prawa małżeńskiego, majątkowego i spadkowego) poprzez 

jednożeństwo oraz prawo własności indywidualnej, wyzwolenie się rodzin z systemu 

rodowego, zróżnicowanie zawodowe a następnie stanowe, aż do wprowadzenia zasady 

rozdzielności prawa prywatnego i publicznego oraz rozwoju pięciu podstawowych 

wartości; to jest dobra, prawdy, piękna, zdrowia, dobrobytu. Obok tego procesu 

rozwojowego przebiegał jeszcze jeden, generujący szersze wspólnoty. Rody łączyły się  

w plemiona, plemiona w ludy, a te tworzyły społeczności. Społeczności w wyniku 

różnicowania zawodowego, stanowego oraz rozwoju urządzeń państwowych stawały się 

społeczeństwami. To one zrodziły narody, generując nadbudowę etyczną. Jednak należy 

pamiętać, że ten proces nie stanowi jakiegoś prawa wspólnego wszystkim. Proces ten może 

zatrzymać się na każdym etapie, a nawet zbiorowość ludzka dochodząca do społeczeństwa 

nie musi wypracować narodowości. 
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Koneczny widział świat, jako podzielony według cywilizacji. Dla niego tylko 

cywilizacja łacińska wypracowała pojęcie narodowości. Nie jest to ustalenie o charakterze 

ideologicznym, ale odczytane z analizy porównawczej tych największych ludzkich 

zrzeszeń. Za takim wnioskiem przemawia fakt wyjątkowość idei, które stoją za cywilizacją 

łacińską. Do fundamentalnych idei należą: kreacjonizm, personalizm, finalizm, kolejne to 

między innymi opanowanie czasu, które rodzi historyzm, rozdzielenie prawa prywatnego  

i publicznego, przewaga etyki nad prawem oraz dobra nad innymi kategoriami bytu, 

dominacja prawdy w życiu osobistym jak i społecznym, w tym swoboda wymiany 

poglądów oraz dostęp do informacji, rozumienie wspólnoty, jako organicznej, to jest 

powstającej ewolucyjnie w trakcie procesu przekazywania i podejmowania dorobku 

pokoleń przez ich następców.  

Wolność jest tą właściwością człowieka i jednocześnie wartością, która umożliwiła 

wypracowanie idei narodowości oraz uformowanie narodu, jako wspólnoty, która 

odpowiada osobowej naturze człowieka. Naród, tak jak go rozumiał Koneczny, jest 

wspólnotą dobrowolną, zaś człowiek, jako istota wolna i twórcza, ma za zadanie odkryć 

sens i cel własnego życia i realizować je tak, aby móc osiągnąć szczęście. Polega ono na 

podejmowaniu zadań udoskonalających siebie i środowisko, zgodnie z własnymi 

zdolnościami i umiejętnościami. Ludzie aktywni poprzez twórcze myślenie i działanie, 

zaangażowanie, przedsiębiorczość nadają wspólnocie kierunek, gwarantują stabilność oraz 

powodują rozwój. 

 Kultura każdego narodu powinna uwzględniać znaczenie wartości ją formujących 

nadając im odpowiednią rangę a troska o ich realizację, winna mieć na względzie 

materialno-duchową strukturę człowieka. Zlekceważenie sfery duchowej doprowadzi do 

dominacji celów materialnych i wtedy zaczynają panować w narodzie wartości utylitarne 

i hedonistyczne, w odwrotnej zaś sytuacji brak troski o środki materialne i zdrowie 

doprowadzi do ograniczenia możliwości realizacji wartości duchowych. Pełnia człowieka 

wymaga istnienia obydwóch.   

 Dla Konecznego, miłość jest największą siłą duchową, tworzącą więzy narodu. 

Uważał, że niekorzystne jest dla narodu skreślanie z życia publicznego miłości Boga  

i bliźniego. Zależało mu na tym, aby miłość panowała nad ludzką działalnością, zarówno  

w sferze prywatnej jak i publicznej. Dostrzegł w niej siłę, umożliwiającą realizację 

wszystkich aspektów ludzkiego życia. Postawa miłości narodu, pojawia się w momencie, 

kiedy przyjmuje się go jako dziedzictwo, za które chce się być odpowiedzialnym. Ten, 

który dziedziczy, ma świadomość, że dobra, jakie otrzymał powstały dzięki pracy innych. 
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Dlatego też podejmując się ich utrzymania i rozwoju, opiera działanie na miłości, a przez 

to tworzy motywację i siłę do pracy, praca zaś pomaga w urealnieniu miłości jednostki do 

narodu. Człowiek pracuje bowiem, nie tylko dla siebie. Istnieje zależność między stopniem 

miłości a jakością pracy. Im człowiek posiada większą miłość, tym staranniej będzie 

pracował i im lepiej będzie pracował, tym większą okaże miłość.    

 Na fundamencie miłości do narodu kształtuje się szacunek do poprzednich pokoleń. 

Powiązanie z przodkami oznacza również przejęcie ich dorobku. Z tego rodzi się 

świadomość, że jest się częścią zrzeszenia, który ma przeszłość. Obok łączności pokoleń, 

istotnym elementem tradycji narodu jest zespół norm i wartości przejętych i uznanych dla 

zachowania i realizacji których, pracują jego członkowie. Właśnie dla tych wartości naród 

można określić, jako byt etyczny czy też moralny.    

 Tym, co scala narody jest posiadanie Ojczyzny, to jest obszaru ziemi, który jest 

jego siedzibą, na której może kształtować własne dzieje. Ziemia dla narodu posiada 

znaczenie moralne, które Koneczny określił, jako niepodleganie nikomu. Jest to wyraz 

posiadania terytorium na którym naród może być gospodrzem u siebie. 

 Naród tworzy państwo, dlatego troska o własną państwowość stanowi ważny 

element scalający wspólnotę. Każdy członek narodu, jako obywatel państwa, zobowiązany 

jest do dbania o jego siłę, adekwatną do realizacji zadań. Podstawę tego stanowi fakt,  

że państwowość powinna gwarantować bezpieczeństwo narodowi. Aby jednak państwo nie 

uległo demoralizacji i pełniło swoje zadania musi w nim panować zgodność etyki  

i prawa. Podstawą ideową funkcjonowania państwa w cywilizacji łacińskiej jest 

supremacja społeczeństwa (narodu) nad jego strukturami. Koneczny uznał, że obydwa 

zrzeszenia muszą wzajemnie przestrzegać swych uprawnień Prawidłowa relacja polegać 

będzie na podtrzymaniu tych reguł zależności, przy aktywnej postawie sprzeciwu wobec 

osłabiania państwa czy też jego nadmiernego wzmocnienia. 

 Tym, co scala naród, jest cywilizacja. Zależność, jaka istnieje pomiędzy nimi, 

posiada charakter ontyczny. Zanik idei narodowej osłabia jego cywilizację, a osłabienie 

cywilizacji doprowadzi do wynarodowienia. Koneczny przewidywał, że prawdopodobnie 

wystarczą dwa pokolenia, aby doprowadzić do utraty świadomości narodowej. 

Zaniechanie pracy nad podtrzymaniem idei i norm cywilizacji łacińskiej, doprowadzi do 

zobojętnienia na sprawy wspólnoty. Tam, gdzie zwalcza się ideę narodową oraz 

cywilizację łacińską, można być pewnym, że działają przedstawiciele innej bądź innych 

cywilizacji. Naród posiada wynikające z porządku miłości prawo do tego, aby go kochać  

– byle nie robić tego kosztem innych wspólnot.   
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 Od prawidłowego myślenia i działania, Koneczny uzależnił osiągnięcie osobistego 

szczęścia. Według niego, szczęście polega na podejmowaniu zadań, które wiążą się  

z odpowiedzialnością, za udoskonalenie własnej wspólnoty, w tym narodowej. Rodzi się 

ono na drodze pokonywania przeszkód i przeciwności, przez rozwiązywanie problemów 

coraz trudniejszych. Pojawiają się wtedy, gdy człowiek staje przed trudnościami, 

podejmuje coraz poważniejsze zobowiązania i aby im sprostać, musi pokonywać 

przeszkody, które pojawiają się na kolejnych etapach realizacji celów. Uważał, że 

szczęście polega na realizacji czynów i póki trwa w człowieku siła przedsiębiorczości, jest 

duchowo młodym i tę młodość może zachować do późnych lat, byle podejmował coraz 

trudniejsze działania. Życie czynne, uważał za prawdziwe.  

 Kontekst współczesny jako określenie znajdujące się w tytule niniejszej pracy miało 

wskazywać na czasy obecne, w których podejmowane są działania na rzecz likwidacji 

państw narodowych i osłabiania tożsamości narodowej. Zgodnie z teorią Konecznego 

państwo, jakie kształtuje cywilizacja łacińska, musi zależeć od społeczeństwa. To oznacza, 

dużą rolę samorządności obywatelskiej, ograniczenie biurokracji oraz możliwość 

decydowania społeczeństwa o charakterze państwa i jego kierunkach rozwoju. Naczelną 

zasadą prawa w państwie cywilizacji łacińskiej jest oparcie się na normach etycznych, 

szanujących godność obywateli i ich naturalne prawa oraz zachowanie rozdzielności 

między sferą prywatną a państwową. Koneczny pisał: „Prawo wywodzące się od władzy, 

mogło być narzucone bez względu na poglądy etyczne, a towarzyszący takiemu prawu 

przymus prawny mógł być nieuprawniony. Uprawnienie sprzeczne z etyką jest 

bezprawiem’’. Kiedy większość społeczeństwa uznaje jedną etykę, państwo winno do tej 

etyki się dostosować, tworzenie wspólnot istniejących obok siebie o różnych systemach 

etycznych, prowadzi do kryzysu aksjologicznego. 

Wśród zwolenników modnej obecnie ideologii globalizmu, istnienie suwerennego 

państwa narodowego nie ma uzasadnienia. Chociaż nie jest ona nowym zjawiskiem, była 

również obecna w czasach Konecznego (i jeszcze wcześniej) to obecnie poprzez środki 

masowego przekazu jest propagowana na olbrzymią skalę. Globalizm opiera się na trzech 

założeniach: a) narody i państwa wytwarzają egoistyczne formy życia, co stanowi 

przyczynę konfliktów (zagrożenie dla pokoju i stabilizacji), b) państwa mogą naruszać 

prawa własnych obywateli lub też nie będą zdolne do zapewnienia im bezpieczeństwa,  

c) państwa nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie z problemami natury globalnej, jak 

na przykład: terroryzm, nędza, głód.  
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 Członkowie narodu a jednocześnie obywatele państwa mogą odejść od zasad etyki  

i zacząć kształtować własne zrzeszenia w oparciu o egoizm, widząc własną korzyść  

w wykorzystaniu i szkodzeniu innym. Nie jest to jednak powód, dla którego powinno się 

niszczyć narody, czy likwidować ich państwa. Wspólnoty narodowe i państwowe powinny 

pracować nad utrwaleniem własnej tożsamości i powiększaniem przestrzeni suwerenności, 

aby w oparciu o własną kulturę i zasady etyki (nie ideologię) mogły pogłębiać swoje 

duchowe cele i je realizować, nie widząc własnej pomyślności w konfliktach i wojnach.  

 Państwo w cywilizacji łacińskiej z założenia ma na celu ochronę obywateli; winno 

służyć społeczeństwu w realizacji jego celów i od niego zależeć. Naród mający nad sobą 

państwo zapewniające bezpieczeństwo i przestrzegające prawosoby ludzkiej, nie będzie 

przeciw temu państwu występować. Może zdarzyć się, że to administracja państwa 

zdominuje naród, a przymus przekroczy granice zapewniające bezpieczeństwo. Dzieje się 

tak w państwie totalitarnym, wtedy faktycznie mogą być łamane prawa człowieka, jak 

również może dojść do zbrojnych wystąpień przeciw władzy.  

  Problemy globalne, których pojedynczy kraj nie jest w stanie rozwiązać, nie 

stanowią jednak powodu, aby pozbawiać go suwerenności, a są pretekstem do 

nawiązywania współpracy i współdziałania między państwami. Koncentracja  

na globalnych problemach jest odwróceniem porządku społecznego, albowiem celem 

wspólnoty powinien być rozwój poszczególnych jednostek, nie zaś rozwiązywanie tych 

problemów. Państwa posiadają prawa do istnienia i rozwoju, problemy zaś lokalne czy 

globalne stanowią wyzwania czasu, w którym przyszło im funkcjonować. Można te 

problemy potraktować jako zadanie i drogę do realizacji szczęścia obywateli państwa, 

którzy je podejmą i będą pracować nad ich rozwiązaniem. W świetle badań Konecznego 

takie ułożenie relacji między państwem a jego obywatelami, jest pozbawieniem ich praw 

do spełniania kontroli nad własną państwowością, jest więc sprzeczne z cywilizacją 

łacińską i osobową wizją człowieka a odpowiada wzorcowi cywilizacji bizantyjskiej, 

której obywatel jest podporządkowany całkowicie władzy. 

 Innym zjawiskiem współczesności jest multikulturalizm oraz rewolucja kulturowa. 

W ramach multikulturalizmu głoszony jest pogląd o równości kultur. Zgodnie z jej 

pierwotnym znaczeniem chodziło o to, aby uznać występowanie w świecie wielości  

i różnorodności kultur, poznać oraz ocalić to dziedzictwo dla potomnych. Z tak pojętym 

relatywizmem spotkał się Koneczny, który pisał: „...studiowanie ludów i państw 

egzotycznych staje się coraz potrzebniejszym dla życia publicznego nie tylko dla Anglii, 

lecz również wszystkich bez wyjątku państw europejskiego kontynentu [...].  
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 Koneczny twierdził, że wszędzie istnieje życie zbiorowe, które reguluje jakaś 

metoda – od życia rodzinnego, poprzez rodowe, plemienne, aż do struktur społecznych, 

narodu i państwa. Uznawał różnorodność cywilizacji i kultur; pisał, że ich ilość jest 

nieograniczona, z czego wyciągnął wniosek, że nie istnieje ludzkość w sensie 

socjologicznym czy historycznym.   

 Podstawowa zasada równości kultur i cywilizacji w świetle badań Konecznego  

może być utrzymana jedynie w takim znaczeniu, że prawa którym podlegają, stawiają je, 

na jednej płaszczyźnie. Natomiast czynniki determinujące ich charakter wskazują na to, 

jaki osiągnęły poziom intelektualny, moralny oraz materialny. W tym aspekcie nie są 

równe, co zresztą badacz uważał za sytuację naturalną i korzystną. Pisał, że tylko to, co 

sztuczne, może być tak dalece jednakowe, że aż równe. Nierówności istniały zawsze; są 

naturalne i potrzebne dla rozwoju. Postęp zmierza ku rozmaitości, ku różnorodności i to 

jest stan pożądany. Nierówności mobilizują do podnoszenia się w danej dziedzinie, do 

tego, aby być lepszym. Narody i społeczności, toczą walkę o własny byt i robią to na różne 

sposoby, różne też osiągają rezultaty. W odmienny sposób akcentują dobra, które chcą 

osiągnąć, dlatego też ich charakter odzwierciedla, jakimi dobrami są zainteresowane.  

  W przypadku cywilizacji łacińskiej odznacza się ona ideą narodową jako dziełem 

rozwoju pokoleń (historyzmu). Dlatego też, jak zauważył Koneczny narodowość jest 

zaporą przed rewolucyjnością. Rewolucyjność to idea radykalnych zmian struktur 

społecznych, kulturowych, ideowych oparta na przemocy (psychicznej i fizycznej) 

zakładająca eliminację przeciwników. Rewolucja jest narzędziem ekspansji cywilizacyjnej 

na teren innej. Prowadzi ona do wymieszania cywilizacyjnego, a następnie do kryzysu  

i stworzenia nowego ładu. Badacz zwrócił uwagę na to, że rewolucyjność posiada 

charakter antypersonalistyczny. Dlatego trudno znaleźć zwolenników niszczącej rewolucji 

wśród tych, którzy włożyli wiele wysiłku, pracy i poświęcenia w realizację własnego 

powołania zawodowego czy rodzinnego. Ponadto personalizm rodzi aktywność, bierność 

zaś powstaje w systemie gromadnym, w którym czeka się na osobę, która będzie 

zarządzała innymi, wyznaczy im cel, za którym będą mogli pójść. Ruchy rewolucyjne 

wykorzystując tę właściwość organizują zwolenników, tworzą z nich społeczności 

gromadne, jednolite, łatwo sterowalne. Gardzą tradycją i dotychczasowym dorobkiem 

uważając je za nienowoczesne i niepostępowe, natomiast własne idee przedstawiają, jako 

jedyne, prowadzące do stworzenia lepszego świata.   

 Kiedy więc ideologie globalizmu i multukulturalizmu negują potrzebę istnienia 

narodów, to oznacza, że są wykorzystywane jako narzędzie walki. I nie tylko o te ideologie 
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chodzi, ale o każde inne, które podważają zasady i instytucje cywilizacji lacińskiej. Powrót 

więc do tej cywilizacji jest warunkiem zachowania narodów, ale również personalistycznej  

metody ustrojowej, w której człowiek nie jest pozbawiony należnych praw, ale który 

również jest wezwany do tworzenia dóbr materialnych i duchowych. 
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Streszczenie 

Praca Logos i ethos narodu w myśli Feliksa Konecznego a kontekst współczesny 

poświęcona została sprawdzeniu aktualności teorii polskiego badacza cywilizacji, 

historyka, historiozofa. Praca jego zaowocowała powstaniem teorii, która dostarczyla 

wiedzy na temat rozwoju ludzkich wspólnot oraz praw, jakim te wspólnoty podlegają  

 Koneczny wyprowadził pojęcie rozwoju społecznego z determinizmu 

biologicznego – poglądu mówiącego o tym, że wszelkie zrzeszenia podlegają prawom 

podobnym do tych, jakie panują w świecie organizmów, co oznacza, że rodzą się, 

dojrzewają, owocują, a następnie giną. Według badacza historią zrzeszeń cywilizacyjnych 

,,rządzą abstrakty” co oznacza, że za każdą metodą ustrojową stoi zespół idei, które 

formują ich byt. Idee trwają tak długo, jak długo znajdą się ich zwolennicy. Dlatego też 

cywilizacje mogą trwać bez ograniczeń czasowych, nie muszą ginąć. Idee znajdują się  

u początków ustrojów społecznych i różnicują je pod względem systemów wartości, 

przekonań religijnych, dziedzin praw i obyczajów. Istnienie wszelkich wspólnot związane 

jest z ich wewnętrzną współmiernością.  

 Definicja narodu, jaką podawał Koneczny umiejscawia ją w kontekście 

cywilizacyjnym. Badacz nazwał naród ,,zrzeszeniem cywilizacyjnym” a cywilizację 

"metodą ułożenia życia społecznego". To oznacza, że naród jest tworem cywilizacji  

i podlega prawom cywilizacyjnym na równi z innymi wspólnotami. Utożsamienie narodu  

z zrzeszeniem cywilizacyjnym nie jest wystarczające do ujęcia jego istoty, albowiem 

takimi zrzeszeniami mogą być oznaczone, na przykład: ród, plemię, społeczeństwo czy 

państwo. Dlatego Koneczny uzupełnił definicję wspólnoty narodowej o dodatkowe 

określenia jak: zrzeszenie wyższego rzędu zorganizowane do realizacji celów duchowych, 

personalistyczne, dobrowolne.  

 Naród jak go rozumiał Koneczny, jest wspólnotą dobrowolną, wytworzoną na 

pewnym stopniu kultury, jest wcieleniem ideałów i celów, do których doszły pokolenia 

poprzez wysiłek, pracę, trud, poświęcenie, walkę z przeciwnościami i z myślą  

o dobru wspólnoty. Badacz uważał, że wielkim nieporozumieniem jest nazywanie 

etnicznych wspólnot narodami. Związane to jest z tym, że grupy te mogą być niezdolne  

do wypracowania takiego poziomu kultury, która pozwoli im na stworzenie wspólnoty 

narodowej. Ponadto wiele grup etnicznych może tworzyć jeden naród.  

 Przyjęło się używać termin naród na oznaczenie wspólnot obywatelskich, które są 

cywilizacyjnie różne, a podążając tokiem myślenia Konecznego nie każda cywilizacja daje 
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możliwości  powstania wolnego społeczeństwa, które podjęłoby trud realizacji duchowych 

celów. Taką cywilizacją jest jedynie cywilizacja łacińska. Etapy rozwoju społeczeństwa 

jak: wyzwolenie rodziny spod władzy przywódcy rodowego czy plemiennego, uzyskanie 

prawa do posiadania i dziedziczenia majątku, możliwość wyboru zawodu oraz 

decydowania o swoich losach a także oddzielenie prawa prywatnego od publicznego, 

sprzyjały wykształceniu osobowości wolnej i odpowiedzialnej za losy własne  

i najbliższych.   

 Koneczny uniknął definiowania narodu jako wspólnoty ideologicznej; daleki był 

także od poglądów wskazujących na państwo jako źródło narodu. Ukazał go jako 

wspólnotę ludzi wolnych, którzy podjęli dziedzictwo wcześniejszych pokoleń i próbowali 

własną pracą tworzyć dobra kultury a poprzez to czynić siebie szczęśliwym i pomnażać to 

szczęście we wspólnocie. Dorobek Konecznego stanowi adekwatny model interpretacji 

narodu. Realizm poglądów wypływający z badania ludzkich zrzeszeń może uczynić  

z historii narodu „nauczycielkę życia” pozwalającą uniknąć błędów popełnionych  

w przeszłości. 
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Abstract 

 

 The paper Nation's logos and ethos in the thought of Feliks Koneczny and in  

a contemporary context is dedicated to the verification of whether the Polish civilisation 

researcher, historian and historiosophist Feliks Koneczny's theory is still up-to-date. The 

theory concerns the development of human communities and laws that govern them. 

Koneczny derived the notion of social development from biological determinism – the 

belief that all communities are governed by laws not unlike the ones that rule the world  

of living organisms: they are born, develop, achieve the peak of their development and 

then die. Moreover, Koneczny was a supporter of the belief that history is "abstract-

governed," or that behind every civilisation there is a set of ideas which shape the 

existence of a community. They have been in place since the beginnings of social 

structures, which they differentiate according to systems of values, religious beliefs, areas 

of laws and customs. The existence of civilizations is linked to internal matching. The 

principles and ideas regulating communal life must be unified – they cannot contradict one 

another. The beginning of the fall of any community is the confusion of principles and the 

loss of a unified goal.  

 The definition of a nation given by Koneczny places it in a civilisational context. 

The researcher called a nation a ,,civilisational association’’ and a civilisation a ,,method of 

social organization’’. This means that a nation is a creation of a civilisation and is subject 

to civilisational laws on par with other communities. Identifying a nation with  

a civilisational association is not sufficient for capturing its essence, because e.g. society  

or state are similar associations. That is why Koneczny completed his definition with such 

terms to describe associations as: high rank, organized towards achieving spiritual goals, 

personalistic and voluntary. These terms allow us to make conclusions about the ideas and 

principles behind a nation. An important idea is the conviction that there are values which 

transgress the material world. The researcher wrote: ,,Separateness of the spiritual world, 

its aptitude to act, purposefulness of its actions over generations cannot be explained 

otherwise than by assuming the existence of a human soul. In every soul, it is decided 

which forces we will yield to and which we will combat. We, therefore, posses free 

will’’.This material-spiritual dualism, resulting from the human nature, allowed Koneczny 

to define a standard of civilisational fulfilment, in which social life enjoys values which 

help develop both the material sphere (health and well-being) and the spiritual sphere 
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(intellect, morality), as well as beauty, which belongs to both spheres. The culture of every 

nation should take into account the meaning of these spheres, giving them an appropriate 

rank. Disregarding the spiritual sphere leads to the appearance of material-oriented goals 

and the dominance of profit and cult of health, strength and beauty in the society; 

conversely, lack of concern for material goods will lead to a restriction of possibilities  

to incorporate spiritual values. Human fulfilment requires the existence of both spheres. 

Freedom made it possible to create a nation as a community which best corresponds  

to human characteristics.  

 Nation, as understood by Koneczny, is a voluntary community, created at a certain 

level of culture; it is the incorporation of ideals and goals, attained by the effort, sacrifice, 

fight with setbacks of generations who looked to the elevation of their community through 

various forms of cultural activity. The researcher thought it a misunderstanding to call 

ethnic communities nations. It is connected with the fact that these groups may be unable 

to create culture at such a level and quality that would allow them to create a national 

community. Moreover, several ethnic groups can form one nation. 

 It is customary to use the term nation to relate to national communities which 

pertain to different civilisations, while in reality not every civilisation generates the 

opportunity for a free society to arise and embark on the task of fulfilling spiritual goals. 

The only such civilisation is the Latin civilisation. The stages of social development, such 

as: freeing the family from the power of a kin or tribe leader, acquiring the right to posses 

and inherit property, possibility to choose profession and decide about one's own fate, as 

well as separation of private and public law were conductive to the emergence of a free 

personality that takes responsibility for its own fate and the fates of its close ones. In Latin 

civilisation, a belief called personalism appeared, in which a human being is free, active, 

creative, has its own rights and the task to discover the sense and aim of life and fulfil them 

so as to attain happiness. Personalism is not a simple individualism, but rather a vision of a 

human who lives in community with others. Active people, by their creative thinking and 

acting, engagement and entrepreneurship give direction to the community, guarantee its 

stability and lead to its development, through which they also serve it. 

 Koneczny avoided defining the nation as an ideological community; he was also 

reluctant to point to the state as the source of a nation. He rather showed it as a community 

of free people who took the heritage of the previous generations and tried to create culture 

with their own work, becoming happier in the process and multiplying the happiness in the 

community. Koneczny's work is an adequate model of the interpretation of a nation.  
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The realism of beliefs resulting from researching human associations can make history  

a ,,teacher of life’’ enabling us to avoid repeating our mistakes in the future. 
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