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Lekceważę sobie filozofa, który ani razu w 

swoim życiu nie spróbował wyjaśnić jakiegoś 

szczegółu.  

                Ernest Renan 

 
Żaden inny obszar ludzkiej działalności nie jest tak bardzo zagrożony 

nicością, problematycznością i sceptycyzmem, jak ma to miejsce w filo-

zofii. Nie tylko dlatego, że jej przedmiotu nie można pokazać poza nią 

samą i zagraża tu zawsze niebezpieczeństwo zamknięcia się w akade-

mickich szufladkach, ale głównie dlatego, że filozofia ma być wiedzą, 

której poszukujemy ze względu na nią samą. W takim myśleniu siebie 

samej, czynieniu się własnym przedmiotem, ukryte jest zarazem wielkie 

niebezpieczeństwo. Sytuacja ta, będąca podkreśleniem teoretycznego na-

stawienia świadomości, buduje bowiem określony stosunek filozofa do 

rzeczywistości. Już Platon odkrył, że doświadczenie filozoficzne oznacza 

odwrócenie się od codziennego świata ludzkich spraw, zaś filozofia jest 
skazana na to, aby wzbudzać "śmiech służących". Wystarczy tu przy-

pomnieć dialog Teajtet, w którym Platon dowodzi konstytutywnej obco-

ści filozofii wobec świata.  

W rozważaniach filozoficznych, szczególnie w metafizyce, mamy 

dlatego do czynienie z wielkim ryzykiem nicości, jako działań zawie-

szonych w próżni. Ciągle zagraża tu niebezpieczeństwo, że filozof będzie 

mówił tylko o samym sobie, do siebie i nie jest nikomu potrzebny poza 

sobą. Postawa ta wyróżnia się bowiem tym, że świat nie jest w niej czymś 

oczywistym, skończonym, określonym. Dlatego myśliciel jest narażony 



Marek Szulakiewicz 
 

8 

na to, że musi ciągle zawieszać swe zakorzenienie w świecie i tym, co 

wydaje się oczywiste. Filozofia jest ujawnianiem niepewności otaczają-

cego świata i nie daje w zamian posiadania tego, co daje oparcie i ukoje-

nie. Często odwrotnie, odbiera człowiekowi pewność co do tego, czym 

rzeczy są i oferuje nowe możliwości pokazując, czym one jeszcze być 

mogą.   

Niektórzy myśliciele z tego zagrożenia nicością i niezgodności mię-

dzy myśleniem filozoficznym, a codziennym światem, czynią cnotę fi-

lozofii. Niemożność praktycznego zastosowania teorii staje się dla nich 
swoistą podstawą wartościowania. Pozwala bowiem filozofii uciekać w 

stan niezaskarżalności, czyli sytuacji w której nie można jej odnaleźć, 

zidentyfikować i o cokolwiek oskarżyć. Jest filozofia bowiem  tu zawsze 

"nie z tego świata" i nigdy "nie jest u siebie" .  

Lecz jest i kierunek odwrotny. Chcąc uniknąć tego zagrożenia i nie 

bacząc na to, że filozofowanie samo się uzasadnia, niekiedy poszukuje się 

sztucznych, pozafilozoficznych środków bezpieczeństwa, które by po-

zwalały uniknąć ryzyka i zagrożenia nicością. Podejmuje się tu próby 

usunięcia niezgodności między filozofią, a codziennym, praktycznym 

życiem. Czynią to często sami filozofowie. Można powiedzieć, iż jest to 

poszukiwanie zapału, siły i odwagi do prezentowania swych wywodów. 

Takich przypadków, gdy filozof ucieka od nicości i sam siebie zaczyna 
rozumieć jako potrzebnego (niezbędnego) dla świata można w dziejach 

filozofii wskazać wiele. Zawsze jednak oznaczają one próbę bezpośred-

niego udziału filozofa w dziejącym się świecie i wypowiedzi na aktualne 

tematy. Obserwując na przykład jak zasady nauk przyrodniczych odno-

siły sukces filozofia dążyła do tego, aby stać się nauką ścisłą. U podstaw 

leżały tu zawsze zwroty myślenia ku zainteresowaniom praktycznym. To 

znaczy, im bliżej życia, konkretnych problemów życiowych, tym wyda-

wała się bezpieczniejsza pozycja filozofii w kulturze. Wydawało się tu 

samym filozofom, że ich myślenie, które będzie zmierzało do działania, 

opuści pole teoretyczne i zyska w ten sposób doniosłość praktyczną.  

Dróg powrotu teoretycznych rozważań filozofów, które są zagrożone 
nicością,  do banalnej, naiwnej i codziennej rzeczywistości jest wiele. Są 

to zawsze wkraczania pytań filozoficznych w świat człowieka praktycz-

nego. W dziejach filozofii i kultury były one też częstym obszarem 

praktycznego uwiarygodnienia filozofii. Jedną z nich jest "pomoc" w 

rozpoznawaniu złudzeń i iluzji, i pokazywanie ludziom spraw takimi, ja-

kimi są one w rzeczywistości. Jest to swoiste odwartościowywanie do-

tychczasowego świata. Jednak ta droga sokratejska jest niebezpieczna. 

Wkracza ona w świat życia nie pomagając wcale w rozwiązaniu kon-
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kretnych problemów, lecz szukając zasad ich rozwiązywania. Kończy się 

ona śmiercią filozofa, który niczego nie oferuje, lecz każe tylko namyślać 

się nad prawdą, wartościami itp. 

Ale jest i inna droga. Ujawnia się ona wtedy, gdy filozof zamiast 

pomagać w indywidualnych poszukiwaniach przynosi gotowe rozwiąza-

nia, które sam odnalazł w swych poszukiwaniach filozoficznych. Taką 

rolę też odrywały filozoficzne projekty polityczne.  

Kiedy filozof odwracał się na chwilę od swego rozumu by zająć się 

aktualnymi tematami politycznymi, albo gdy czynił politykę ważną czę-
ścią swej filozofii, to najczęściej zdobywał wrogów i agresywnych opo-

nentów. Nie przeszkadzało na przykład politykom, gdy Karl Jaspers 

tworzył swoją filozofię wolności. Lecz gdy zajął stanowisko w ważnych 

politycznych problemach współczesności nazwano go "sługusem komu-

nizmu" i "inteligentnym czytelnikiem gazet" (Habermas). A gdy Heide-

gger w tym, co polityczne dostrzegł główny aspekt dziania się prawdy, to 

musiał zapłacić cenę kopania okopów. Można też przypomnieć wypę-

dzenie Platona jak i to, że nie kończyły się dobrze królewsko-książęce 

przyjaźnie filozofów. Niedobrze oczywiście dla tych ostatnich. Wolter z 

goryczą narzekał, iż Fryderyk II, pruski "filozof na tronie" okazał większe 

przywiązanie do tronu, niż do filozofii.  

Takie osłabianie filozoficznego zagrożenia nicością przez politykę 
odbywało się w różny sposób. Filozofowie poddawali się też naciskom 

wielkiej polityki i nie tylko tworzyli dzieła na polityczne zamówienie, ale 

też stawali się często wielkimi propagatorami działań wyrastających z 

polityki. Filozoficzne pióro F. Bacona zostało świetnie wykorzystane do 

politycznego uzasadnienia  wyroku na Essexa przez Elżbietę. Wystarczy 

tu przypomnieć tez wystąpienia H. Cohena, P. Natorpa, gloryfikację 

wojny przez M. Schelera, czy wreszcie złudzenia polityczne M. Heide-

ggera.  

Jeden z największych filozofów politycznych XX wieku Karl Jaspers 

dowodził, że obszar działań politycznych wyznaczony jest dwoma bie-

gunami:  z jednej strony jest to  możliwość przemocy, z drugiej możli-
wość wolnego współistnienia. Ta dwuznaczność działań politycznych - 

odwoływanie się do przemocy lub do wolności - określa też cel polityki. 

Celem działań politycznych powinno być ograniczanie przemocy na 

rzecz władzy prawa i wolności osobistej. Lecz nie można mieć nadziei na 

realizację tego zamiaru bez przewodnictwa filozofii, etosu, rozumu. 

Kiedy mówimy o związku filozofii z polityką, mamy zazwyczaj na 

uwadze systemy polityczne, które były wypracowane przez filozofów. 

Polityka nierzadko bowiem była zastosowaniem filozofii w praktyce. 
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Lecz wszystko to wydaje się już należeć do przeszłości. Polityka jako fi-

lozofia stosowana należy już do czasów minionych. Częściowo zapewne 

dlatego, że wielka systemowa filozofia, która ujmowała całą rzeczywi-

stość została odrzucona. Polityka dzisiaj rzadko już chce się zjawiać jako 

filozofia, znacznie częściej filozofia pojawia się jako polityka. Filozofia 

nie wdziera się już na teren polityki jako kreator wielkich idei i systemów, 

które polityk miał realizować i przenosić ze świata idei, w świat rzeczy-

wisty.  

Klasycznie rozumiana filozofia cechowała się zazwyczaj nadrzędno-
ścią całości wobec części. Wbrew pozorom polityka ma z tym wiele 

wspólnego. Mimo tego bowiem, że często ucieka ona ku szczegółom, to 

jednak jest też sztuką harmonijnego prowadzenia całości społeczeństwa. 

Filozofia i polityka formułują pytania dotyczące rzeczywistości. Czynią 

to jednak z odmiennej perspektywy. Filozofia zajmuje się "światem w 

sobie", starając się wyłączyć warunki historyczne, społeczne i osobiste. 

Wszystko to może bowiem zdeformować świat, jakim się ona zajmuje. 

Polityka natomiast, w przeciwieństwie do filozofii, nie może nigdy od-

rywać się od świata rzeczywistego i musi być z nim maksymalnie zwią-

zana. W trakcie rozwoju naszej kultury wydawało się, że to właśnie fi-

lozofia może i powinna decydować o istotnych formach rzeczywistości, 

gdyż potrafi przekraczać czas i sięgać ku temu, co ogólne i uniwersalne. 
Lecz wiek XX zmienił sens działań politycznych. Nie jest to już wycinek 

świata zamknięty geograficznie, historycznie i kulturowo. Polityka stała 

się megapolityką. Takie nowe myślenie polityczne zbliża się do filozofii 

oznaczając, że filozof z natury rzeczy czuje się dobrze w gronie polity-

ków. Działalność polityczna zakłada bowiem pewien rodzaj filozofii, fi-

lozofia coraz częściej zaczyna występować jako polityka, a rzadziej na-

tomiast polityka pojawia się jako filozofia.  

Ten ostatni przypadek, gdy sięgało się po język filozoficzny w obliczu 

brutalnej rzeczywistości politycznej należy już do przeszłości. Niegdyś 

oznaczał on potrzebę nadania działaniom politycznym nowego sensu i 

wskazania, iż z tego jak jest, nie można wnosić, jak być powinno. Często 
związane było to z wizją jakiejś nowej rzeczywistości, nowej kultury. 

Wystarczy przypomnieć, że faszystowska organizacja społeczeństwa 

wymagała zmiany charakteru kultury i taką rolę odgrywali często filo-

zofowie. Nowa niemiecka filozofia III Rzeszy musiała wypowiedzieć 

walkę idealizmowi niemieckiemu, który wyrastał w zgodzie z ideą re-

spektowania praw prywatnych. Należało unicestwić filozofię (np. Hegla), 

która broniła praw jednostki i która wskazywała, że rozum i wolność 

urzeczywistniały się właśnie przez jednostkę. Filozofia przeciwstawiała 
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się traktowaniu jednostek jako masy i podporządkowaniu ich sprawują-

cym rządy siłom społecznym. Hannah Arendt  sugerowała nawet, że u 

wielkich myślicieli (wyłączając Kanta) występuje naturalna skłonność do 

tyranów. Wydaje się jakby oni właśnie, "wielcy filozofowie" znajdowali 

jakąś atrakcyjność w tyranii, która działała niczym magnes, uwodząc 

myśl.  

Filozofia jako polityka ma zawsze trzy wymiary. Po pierwsze, jest 

myśleniem siebie samej jako myślenia zaangażowanego. Po drugie, jest 

myśleniem o rzeczywistości (o dzisiaj), zawierając krytykę współcze-
snego świata i - po trzecie - jest apelem o urzeczywistnienie. Krytyka 

współczesnego świata bardzo często przedstawia się jako analiza współ-

czesnego stanu i realizowana jest tylko jako pomoc w osiągnięciu ro-

zumniejszej (lepszej) przyszłości. W tym wszystkim dostrzec można 

jednak pewną ogólną tendencję, która zmienia sens obecności filozofii. 

Jest to uznanie pierwotności i nadrzędności praktycznej sfery działania 

nad teoretyczną sferą poznania. Filozofię, która staje się polityką i filo-

zofów, którzy stają się politykami cechują mocne poczucie rzeczywisto-

ści.  

Zakresy filozofii i polityki nie mogą być dokładnie określone. Bez 

wątpienia role filozofii i polityki w kulturze można rozdzielić. Jedna 

wszak jest sprawą myśli, druga sprawą praktyki. Polityka nie posiada celu 
sama w sobie. Filozofia nadaje prawdziwą wartość polityce. I czasem 

rozdział taki jest pożądany dla obu działalności. Szczególnie niebez-

pieczne tak dla polityki, jak i filozofii są "partyjne filozofie", które mogą 

stać się niebezpiecznymi mitami społecznymi. Każda z nich ma też do 

spełnienia swoje funkcje i powinna spełniać je dobrze. Jednak działalno-

ści filozofii i polityki muszą mieć też ze sobą bliski kontakt. Nigdzie 

bardziej niż w filozofii polityka nie znajdzie rozprawy z bezmyślnością, 

egoistycznym samopotwierdzeniem  i populizmem. Nie ulega też wąt-

pliwości, że filozofowie zwróceni ku problemom "dobra wspólnego" 

wywarli wpływ na wielu sobie współczesnych i późniejszych polityków. 

Również nigdzie bardziej niż w sferze "dobra wspólnego" filozof nie 
może się przekonać, że bogactwo prawd tkwi nie w wyśnionym świecie 

idealnym, lecz w zmaganiu się z oporem konkretnej rzeczywistości.   

Dzisiaj, wśród sił kształtujących rzeczywistość, polityka należy do 

najważniejszych. Jeśli chce się na relację "polityki i filozofii" spojrzeć z 

perspektywy nadrzędności jednej z nich, to wydaje się, że stoimy na 

progu niebezpiecznej tendencji: pierwszeństwa polityki nad filozofią. 

Przez samych filozofów myśl filozoficzna jest deprecjonowana i wska-

zuje się, że filozofia przestała być instrumentem kształtowania świata. Jej 
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miejsce chce zająć polityka. Lecz polityka niekiedy źle rozumiana. Staje 

się ona utożsamiana z przedsięwzięciami, które należy urzeczywistnić w 

interesie zbiorowości (dla dobra wspólnego). Zapomina się jednak, iż 

polityka powinna być czymś znacznie więcej, powinna mianowicie 

kształtować usposobienia (wartości), które służą zbiorowości. Tylko w 

ten sposób polityk nie będzie tylko strażnikiem zbiorowych interesów. 

Polityk powinien troszczyć się nie tylko o efekty, jakie ma uzyskać, ale 

również o usposobienie, jakie trzeba tworzyć. To ostatnie nie jest możliwe 

bez filozofii.  
 

 

*  *  * 

Na zakończenie ubiegłego wieku i otwierając wiek XXI z inicjatywy 

Katedry Politologii odbyła się w Toruniu konferencja na temat Filozofia i 

polityka w XX wieku. W roku 2001 ukazał się w krakowskim wydaw-

nictwie Aureus pierwszy tom, prezentujący tylko część referatów przed-

stawionych podczas tej konferencji. Materiał był bowiem tak duży, że nie 

dało się wszystkich tekstów umieścić w tym pierwszym tomie bez utraty 

podstawowego wątku rozważań. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 

obecna publikacja stanowi tom drugi i ma być prezentacją materiałów z 

obrad konferencji, jak też referatów złożonych do protokołu.  
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