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 WSTĘP 
  „W filozofii dąży się do poglądu na świat wolnego od złudzeń — od upiększających 

fałszów. Obraz staje się wtedy coraz bardziej realistyczny, ale — jak się przekonujemy — 

coraz mniej swojski i miły.  Dlatego prawdziwa filozofia razi dzisiejsze odczucie"1. Trudno 

nie zgodzić się z  Wolniewiczem, że rzeczywistość jawi się w momencie, gdy nasza wola, czy 

nasze pragnienia trafiają na opór: zderzają się z czymś, co od nas nie zależy i wcale się o nas 

nie troszczy2. Często nie chcemy przyjąć rzeczywistości do wiadomości, bo bywa ona 

okropna — łatwiej wtedy uciec w piękny fałsz. „Coś, co spotyka się z gwałtownym 

sprzeciwem może być prawdziwe, a może być fałszywe, ale na pewno nie jest trywialne”3 

Niniejsza praca dotyczy właśnie takiej szpetnej prawdy, prawdy o człowieku, a sprzeciw, 

który wzbudza, świadczy, że trywialna nie jest. 

 Antropologia filozoficzna Wolniewicza nie przystaje do aktualnie panującej wiary w 

człowieka — wiary, że można kształtować świat i ludzi według własnej woli i wyobrażeń, 

„niczym Bóg w dni w stworzenia”4; przekonanej, że wystarczy „mocno chcieć, myśleć 

pozytywnie, zlikwidować dyskryminację”, a reszta „jakoś sama się ułoży”. Proponowane 

przez Wolniewicza stanowisko, to realistyczny fatalizm — przekonanie, że nie wszystko od 

nas zależy, w tym także nasza natura. W stosunku do natury ludzkiej pełen jest rezerwy — jak 

twierdzi, tkwi w niej skłonność do zła. Taka postawa autora wzbudzać może sprzeciw, bo 

burzy mit o wszechmocy sprawczej człowieka, a także, bo opiera swoje stanowisko na 

chrześcijaństwie, nie lękając się przy tym posługiwania terminami teologicznymi5 — w 

dzisiejszych czasach kultu nauki praktyka niepopularna. Wpisuje się tym samym Wolniewicz 

w dyskusję antropologiczną pomiędzy melioryzmem a pejoryzmem. Melioryzm to 

przekonanie, że człowiek jest z natury dobry. Fakt, ludzie czasem czynią zło, ale na gruncie 

tego stanowiska tłumaczy się je czynnikami względem natury ludzkiej zewnętrznymi. 

Wolniewicz nie akceptuje takiego poglądu i opowiada się za stanowiskiem pejoryzmu. 

Ugruntowane jest ono na przekonaniu, że w naturze ludzkiej obecne są skłonności do zła, i 

właśnie tam należy szukać źródła złych czynów.  

 Niniejsza praca przedstawia stanowisko Wolniewicza w sporze pomiędzy 

	

1	B.	Wolniewicz,	Filozofia	i	wartości,	3,	Warszawa	2018,	s.	12.	
2	Tenże,	W	stronę	rozumu,	Warszawa	2015,	s.	9.	
3	Tamże.	
4	Tenże,	O	Polsce	i	życiu,	Komorów	2011,	s.	115.	
5	„Diabeł	objawia	się	przez	człowieka.	Mieszka	gdzieś	w	naszym	systemie	nerwowym”	(tenże,	Filozofia	i	
	 wartości.	Post	factum,	Komorów	2021,	s.	244).	
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melioryzmem a pejoryzmem. O atrakcyjności myśli Bogusława Wolniewicza decyduje, 

zdaniem autora niniejszej pracy, nie tylko brak trywialności — problematyka zła to przecież 

odwieczny temat rozmyślań, ale i przekonanie, że to właśnie pejoryzm odsłania 

rzeczywistość, o którą rozbijają się dążenia i pragnienia — melioryzmu. Sposób 

filozofowania Wolniewicza — odważny w twierdzeniach, a powściągany rygorem logiki, 

sprawia, że zdanie „w człowieku mieszka diabeł!” nie tylko nie brzmi fantastycznie czy 

śmiesznie, ale okazuje się racjonalną i trafną diagnozą antropologiczną. Niniejsza praca jest 

próbą prezentacji tej diagnozy.  

 Filozofia Bogusława Wolniewicza nie jest obecna w głównym nurcie aktualnych 

zainteresowań akademickich. Nie są to może „katakumby myśli filozoficznej”, choć 

zgłaszane były zastrzeżenia przy okazji, choćby, ostatniego wydawnictwa, złożonego z   

tekstów rozproszonych autora6. Brak jest również większych systemowych opracowań myśli 

Wolniewicza. Jak dotąd, jedyną książkową próbą ujęcia fragmentów jego filozofii jest 

rozprawa doktorska napisana przez Joannę Smakulską7. Żywa jest natomiast myśl 

Wolniewicza w licznych artykułach jego uczniów, by wymienić Pawła Okołowskiego8 czy 

Jana Zubelewicza9, a także w tekstach młodszych zwolenników jego filozofii, jak Patryk 

Kossowski10. 

 W niniejszej pracy opierałem się głównie na pismach samego Wolniewicza11 (plus 

wyżej wymienionych12), chętnie jednak uzupełnianych przez dzieła innych, zwłaszcza tych, 

których wskazał autor jako prekursorów własnej antropologii filozoficznej. Nie brak więc 

	

6	„Kiedy	 książka	 była	w	 pełni	 zredagowana	 (bez	 jakichkolwiek	 ingerencji	w	 treść)	 i	 gotowa	 do	 druku,	
	 WUW	 (Wydawnictwa	Uniwersytetu	Warszawskiego	 –	 przyp.	 P.J.)	 «odstąpiły	 od	 jej	wydania»	w	
	 imię	 «polityki	 równościowej	 UW».	 Rozkaz	 musiał	 przyjść	 z	 góry.	 To	 wstyd	 i	 hańba	 dla	
	 Uniwersytetu	 Warszawskiego:	 dławienie	 dążenia	 do	 prawdy	 złączone	 z	 napaścią	 małości	 na	
	 wielkość,	miernoty	na	chlubę”	—	tak	dosadnie	o	trudnościach	z	wydaniem	ostatniego	dzieła	pisze	
	 P.	Okołowski,	zob.	B.	Wolniewicz,	Filozofia...Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	11-12.		
7	J.	Smakulska,	Bogusława	Wolniewicza	etyka	życia,	praca	doktorska,	UŚ,	Katowice	2011.	
8	P.	Okołowski,	Myśl	Wolniewicza.	Zrąb	systemu,	„Przegląd	Filozoficzny”,	3/2018,	s.	239-266;	Wolniewicz	a	
	 chrześcijaństwo,	 „Logos	 i	Ethos,	2019,	2(50),	s.	227-232;	Filozofia	 i	 los.	Szkice	 tychiczne,	Kraków	
	 2015.	
9	Ostatnie	rozmowy	z	profesorem	Wolniewiczem:	wola	a	rozum	według	Schopenhauera,	„Edukacja	
	 Filozoficzna”	64/2017,	s.	245-250;	Antropologia	filozoficzna	Bogusława	Wolniewicza,	
	 „Edukacja	Filozoficzna”	69/2020,	s.	181-208.		
10	Zob.:		https://wolniewicz.org/2021/05/28/patryk-kossowski-filozofia-boguslawa-wolniewicza/	
11	Na	które	składało	się	łącznie	9	pozycji:	cztery	tomy	Filozofii	i	wartości,	Ksenofobia	i	wspólnota,	O	Polsce	
	 i	życiu,	W	stronę	rozumu,	Zdanie	własne	oraz	wydany	w	2021	roku	tom	Filozofia	 i	wartości.	Post	
	 factum.		
12	Z	wyróżnieniem	 osoby	 Pawła	Okołowskiego,	 którego	 seria	wykładów	 i	 publikacji	 (wymienionych	w	
	 bibliografii)	okazała	się	szczególnie	przydatna	dla	piszącego	niniejszą	pracę.		
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odwołań do: św. Anzelma13, św. Augustyna14, Jonathana Edwardsa15, Artura 

Schopenhauera16, czy Jose Ortegi y Gasseta17. Wzorem Wolniewicza czerpałem również z 

myśli autorów literackiej proweniencji, których głębia i przenikliwość umysłu była 

szczególnie przez Wolniewicza ceniona; stąd w tekście znaleźć można odwołania do: Lema18, 

Miłosza19, Szałamowa20, czy Leca21.  

 Struktura pracy przedstawia się następująco. W rozdziale pierwszym przedstawione 

zostało zagadnienie „epifanii diabła” — jak to określał Wolniewicz - czyli ujawnienia się w 

XX wieku na skalę masową nikczemności natury ludzkiej. Traktować będziemy ten fakt, z 

jednej strony jako przykład impulsu życiowego, który skłonił autora do szukania fundamentu 

dla własnej antropologii w pismach Augustyna, Anzelma, czy Schopenhauera, z drugiej zaś 

strony, jako pretekst do zdefiniowania istotnych, na późniejszym etapie rozważań, terminów. 

 Rozdział drugi pełni rolę wprowadzającą w spór między melioryzmem a pejoryzmem. 

Definiuje się w nim oba stanowiska, a także precyzuje istotę tego sporu przy pomocy zasady 

Sokratesa. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia wychwycenie subtelnych,  

a kluczowych różnic w obu stanowiskach. 

 W rozdziale trzecim omówiona zostaje ogólnie antropologia Wolniewicza. Zwracamy 

w nim uwagę, że przyjęta przez autora definicja natury ludzkiej sytuuje go w kontekście nie 

tylko sporu między meliorystami a pejorystami, ale także między natywistami a empirystami 

antropologicznymi.  Przedstawiona zostaje tu także antropologia Schopenhauera, stanowiąca 

fundament filozofii człowieka w ujęciu Wolniewicza. Przyglądamy się również w tym 

rozdziale definicji sumienia oraz schematowi motywacji etycznej — oba zagadnienia są 

bowiem antropologicznie kluczowe.  

 Rozdział czwarty poświęcony jest zagadnieniu tak zwanej antropodycei, czyli 

filozoficznych prób usprawiedliwienia człowieka ze złych uczynków. Omawia się w nim 

dokładnie trzy drogi antropodycei: intelektualizację zła, wiążącą zło z błędem rozumu;  

	

13 	Św.	 Anzelm	 z	 Canterbury,	 Monologion.	 Proslogion,	 tł.	 T.	 Włodarczyk,	 Warszawa	 1992;	 tenże,		
	 O	prawdzie.	O	wolności	woli.	O	upadku	diabła,	tł.	A.	P.	Stefańczyk,	Kęty	2011.	
14	Św.	Augustyn,	Wyznania,	tł.	Z.	Kubiak,	Kraków	2018.	
15	J.	Edwards,	Original	Sin,	New	Heaven–London	1970.	
16	A.	Schopenhauer,	O	podstawie	moralności,	tłum.	Z.	Bossakówna,	Kraków	2018;	O	wolności	ludzkiej	woli,	
	 tł.	 A.	 Stogbauer,	 Kraków	 2014;	 tenże,	 Świat	 jako	 wola	 i	 przedstawienie,	 t.	 1,	 tł.	 J.	 Garewicz,	
	 Warszawa	2012.	
17	J.	Ortega	y	Gasset,		Bunt	mas,	tł.	P.	Niklewicz,	Poznań	2020.	
18	S.	Lem,	Lubią	albo	muszą,	„Znak”,	1998,	nr	5,	s.	17-18;	S.	Bereś,	S.	Lem,	Tako	rzecze	Lem,	Kraków	2018.	
19	C.	Miłosz,	Rok	myśliwego,	Kraków	1994.	
20	W.	Szałamow,	Opowiadania	kołymskie,	tł.	J.	Baczyński,	Poznań	2021.	
21	S.	J.	Lec,	Myśli	nieuczesane	wszystkie,	Warszawa	2006.	
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biologizację zła, która dopatruje się jego źródła w materii, tj. ciele; oraz socjalizację zła, która 

za zło ludzkiego działania obwinia wadliwe urządzenia społeczne. Przy tej okazji 

przedstawiony zostaje obecny w pismach Wolniewicza  podział na dwie wrogie sobie 

formacje duchowe: prawo- i lewoskrętnych,  ze szczególnym uwzględnieniem 

chrześcijaństwa, które ze względu na obecną w nim ideę grzechu pierworodnego, było przez 

Wolniewicza wysoko cenione. Na koniec opisany zostaje szczególny paradoks: choć 

pejoryzm jest spójniejszy logicznie i niesprzeczny z empirią, melioryzm ma stale 

wyznawców, nawet wielkich (Leibniz), a dziś wręcz dominuje. Da się, zdaniem Wolniewicza,  

ten fakt wyjaśnić. 
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           I. EPIFANIA DIABŁA  

 1. Impuls dziejowy 
       „(...) W diabła wierzę, a mówiąc mniej obrazowo — w diabelstwo. Zbyt widoczna jest w 

świecie jego obecność, jej oznaki nazywam "epifaniami diabła"”22  — wyznaje Wolniewicz.  

To gorzka i mroczna konstatacja. Nie powinno więc dziwić, że określa się pogląd 

Wolniewicza w tej sprawie jako pesymizm, wskazując przy tym  na dwa bezpośrednie źródła 

takiego stanowiska23: jedno życiowe — wydarzenia XX wieku, a drugie filozoficzne — 

poglądy Henryka Elzenberga24. 

 Wydarzenia minionego wieku Wolniewicz często poddawał analizie. Twierdził, że 

odkryły one w człowieku coś zasadniczo szpetnego. Dwie wojny światowe, czyli, jak to 

określał,  w istocie „jedna wojna trzydziestoletnia z pauzą na dozbrojenie”, odsłoniły jakąś 

straszną prawdę o człowieku. Wiek XX pokazał jak wątła jest cywilizacja białego człowieka 

— czołowe imperia: Francuzów, Anglików i Niemców, a zarazem najwyżej cywilizowane 

wówczas narody, w brutalny i barbarzyński sposób skoczyły sobie do gardeł25. Bestialstwo 

ludzkich zachowań — tak dobitnie wydobyte na światło dzienne w XX wieku, domagało się, 

zdaniem Wolniewicza, by ponownie przyjrzeć się ludzkiej naturze26.  

 W analizach antropologicznych Wolniewicz podąża radykalniejszym niż 

Elzenbergowski tropem — Augustyna, Anzelma, Edwardsa, a zwłaszcza Schopenhauera. Oto 

myśliciele, którzy, jego zdaniem,  o człowieku mieli coś prawdziwego do powiedzenia. 

Prawdy to pochopnie dziś unieważnione i zapomniane, a wciąż aktualne. W skondensowanej 

formie można by je wysłowić w postaci trzech aksjomatów (stanowiących fundament 

antropologii Wolniewicza): manichejskiego — mówiącego, że w genach przejawia się łaska 

Boża albo jej brak (anty-łaska),  antynaturalistycznego — stwierdzającego, że człowiek to byt  

wykraczający poza naturę, i paulińskiego — zakładającego, że realizować dobro można 

wyłącznie w dobrej wspólnocie27.  

  

	

22	B.	Wolniewicz,	Zdanie	własne,	Warszawa	2020,	s.	120.	
23	Wolniewicz	dodałby	źródło	trzecie,	i	to	decydujące:	nastawienia	wrodzone.	
24	Por.	 np.:	 Ł.	 Kowalik,	Pesymizm,	 determinizm,	 konserwatyzm,	 „Przegląd	 Filozoficzny”,	 3/2018,	 s.	 413-
	 414.	
25	B.	Wolniewicz,	W	stronę	rozumu,	dz.	cyt.,	s.	50.	
26	O	wpływie	wydarzeń	XX	wieku	na	manicheizm	w	stanowiskach	antropologicznych	zob.:	P.	Okołowski,	
	 Głos	Pana	Lema,	Kraków	2021,	s.	74-75.	
27	P.	Okołowski,	Myśl	Wolniewicza...,	dz.	cyt.,	s.	258.	
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 2. Manicheizm 
 Przykładem filozoficznego namysłu Wolniewicza nad zagadnieniem zła, które w jakimś 

niepohamowanym natężeniu naznaczyło wydarzenia XX wieku, jest opublikowany w roku 

1992 esej  „Epifania diabła”28. Bilans poprzedniego wieku, te straszliwe doświadczenia, jakie 

zgotowały ludzkości totalitarne reżymy z liczbą zamordowanych szacowaną na około 200 

mln29 jest dla Wolniewicza jasny w ocenie — „jest to wiek, w którym diabeł został spuszczony 

z łańcucha”30. Do problemu autor zabiera się w swoim stylu i jak na reprezentanta „tendencji 

jasnościowej” w filozofii przystało — zaczyna od definicji 31 . „Epifanię” definiuje jako 

objawienie się w świecie ludzkim (rozumianym jako świat, o którym piszą gazety) czegoś, co 

jest spoza porządku takiego świata. „Epifania jest to więc pewien stosunek — „x jest epifanią 

y-greka” — którego pierwszy człon leży w sferze zwykłego ludzkiego doświadczenia, a drugi 

leży poza nią”32. Ideę diabła próbuje Wolniewicz uchwycić najpierw w religijnych mitach i 

dochodzi do wniosku, że diabeł obecny jest tylko w religiach diteistycznych. Zauważa, że o 

diteizmie w religii mówić można tylko wtedy, gdy panteon jej bóstw jest spolaryzowany na 

walczące ze sobą przeciwstawne zastępy, a każdy z nich ma swego „króla” czy „księcia”; ma 

Boga i Przeciwboga33. Polaryzacja takich panteonów musi przy tym przebiegać wzdłuż osi: 

duchowe dobro - duchowe zło. Wolniewicz bowiem wyraźnie odróżnia zło fizyczne od zła 

duchowego34. Tylko w przypadku tego drugiego, można mówić, że zły duch jest źródłem 

grzechu. W przypadku zła fizycznego byłby on najwyżej źródłem nieszczęść i przykrości, a 

więc wyrządzone szkody miałyby charakter utylitarny, a nie moralny 35 . Wszelki diteizm 

wywodzi się, zdaniem Wolniewicza,  ze starożytnego Iranu i mazdaizmu36. Później, na przykład 

w staroperskich wierzeniach, spotkać można rozróżnienie na dwie sfery: Królestwo Światła i 

Królestwo Mroku, na Pana Światła (Ahura Mazda) i Ducha Zła (Aryman) — obie równorzędne 

i zaciekle ze sobą walczące. Idea równorzędnych antagonistów przeniknęła następnie do 

	

28	B.	Wolniewicz,	Filozofia	i	wartości,	1,	Warszawa	2018	(1993),	s.	222-237.	
29	Zob.:	P.	Okołowski,	Głos	Pana	Lema,	Kraków	2021,	s.	75.	
30	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	1,	dz.	cyt.,	s.	233.	
31	Sformułowanie	„tendencja	jasnościowa”	zapożycza	Wolniewicz	od	T.	Kotarbińskiego.	Chodzi	o	sposób	
	 filozofowania,	wyrażający	się	w	dążeniu	do	pojęciowego	ładu.	„(...)	we	wszelkiej	filozofii	tyle	jest	
	 nauki,	 ile	 jest	 w	 niej	 logiki.	 Czysta	 logika	 stanowi	 jedyną	 naukową	 komponentę	 filozofii	 (...)	
	 Jednakże	 logika	 to	nie	 są	 formalne	 rachunki.	 Logika	 to	 jest	 czystość	myślenia.	 Formalizacja	 jest	
	 tylko	 pomocą,	 podobnie	 jak	 zwięzłość	 stylu	 i	 prostota	 wyrazu.	 Łącznie	 wszystkie	 one	 służą	
	 jasności	 myśli,	 a	 ta	 prawdzie”	 (B.	 Wolniewicz,	 Filozofia…,1,	 dz.	 cyt.,	 s.	 9-10).	 A	 także:	 „W	
	 filozofii	zwięzłość	jest	cnotą	kardynalną"	(tenże,	Filozofia…,	t.	2,	s.	7).	
32	Tenże,	Filozofia…,	1,	s.	224.	
33	Tamże,	s.	225.	
34	Zob.	B.	Wolniewicz,	Filozofia...Post	fatum,	dz.	cyt.,	s.	243.	
35	Tenże,	Filozofia…,	1,	dz.	cyt.,	s.	226.	
36	Opieramy	się	na	cytowanym	tekście	Wolniewicza,	zob.	też:	P.	Okołowski,	Głos...,	dz.	cyt.,	s.	74-75.	
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judaizmu, chrześcijaństwa, manicheizmu i islamu. I tylko w tych religiach, zdaniem 

Wolniewicza, mamy do czynienia z ideą diabła. Tam, gdzie są bogowie Dobra i Zła, oraz 

antagonizm między nimi i ich walka o dominację w świecie, mamy do czynienia z diteizmem. 

Za Wolniewiczem, chrześcijaństwo także nim jest, bo choć Bóg w nim jeden, diabeł pełni rolę 

Arymana. Najkrócej można powiedzieć, że idea manicheizmu antropologicznego to idea diabła 

wywodząca się ze staroirańskich i perskich religii dualistycznych — z mazdaizmu i 

zaratusztrianizmu. Teza manichejska jest subtelna: najogólniej głosi, że, i w  zewnętrznym 

świecie, i w każdej duszy toczy się nieustanna walka dwóch bogów albo dwóch moralnie 

opozycyjnych pierwiastków37. Tyle w kwestii mitu i idei diabła. 

 3. Diabeł, czyli bezinteresowna miłość zła 
 Pojęcie diabła Wolniewicz definiuje następująco: "diabeł to miłość do zła". Nie jest to 

żadna osoba (demon), a pewna siła kosmiczna niewiadomego pochodzenia, która działa w nas 

i poprzez nas38. Wyróżnia przy tym dwa komponenty tej siły, w których się ona objawia. 

Czynny — złą wolę, będącą świadomym dążeniem do czegoś, o czym wiemy, że jest złem; 

oraz bierny — złą radość, będącą czerpaniem uciechy z urzeczywistniającego się w świecie 

zła. Komponenty te są ze sobą sprzężone i od siebie zależne. Zapisuje je Wolniewicz za 

pomocą quasi-równania w następującej postaci: miłość zła = zła wola + zła radość39. A 

wzajemne ich sprzężenie wyraża w ten sposób: jeżeli ktoś ma złą wolę, to odczuwa również 

złą radość, kto zaś odczuwa złą radość, ten, bez wątpienia, ma też złą wolę. Jak mówi autor, 

tak skonstruowana definicja "stawia sprawę istnienia diabła od razu na realnym gruncie, choć 

jej oczywiście nie przesądza. Pytać, czy istnieje diabeł, to pytać, czy istnieje miłość zła: czy 

gdzieś we wszechświecie da się takie godne uwagi zjawisko zaobserwować”40. Sprzężenie 

komponentów miłości do zła umożliwia uzyskanie następującego ciągu równoważności:  

a/ diabeł istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje miłość zła; b/ diabeł istnieje wtedy i tylko 

wtedy, gdy istnieje zła wola; c/ diabeł istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje zła radość. 

Uznanie którejkolwiek z formuł prawostronnych (w a, b, c) oznacza uznanie istnienia diabła, 

co też Wolniewicz czyni, przyjmując aksjomatycznie istnienie miłości zła41. Przewiduje przy 

tym możliwe zarzuty, dotyczące sformułowanej przez siebie definicji. Ktoś może stwierdzić, 

	

37	Tamże,	s.	76.	
38	B.	Wolniewicz,	Filozofia...,	1,	dz.	cyt.,	s.	228.	 	
39	Tamże,	s.	229.	
40	Tamże.	
41	„Uznając	którąkolwiek	 z	 trzech	 formuł	prawostronnych,	uznajemy	 tym	samym	 istnienie	diabła.	 i	 tak	
	 właśnie	czynimy,	przyjmując	aksjomatycznie	założenie:	(3)	Istnieje	miłość	zła”	(tamże,	s.	229).	
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że zła wola i zła radość, jeżeli istnieją, nie są żadną kosmiczną siłą, a zwykłymi cechami 

ludzkimi, zupełnie jak sobkostwo czy głupota, niepotrzebnie tutaj wyolbrzymionymi do 

demonicznych rozmiarów. „Są to właśnie cechy demoniczne, a ich zwykłość w człowieku 

winna przejmować grozą”42 —  replikuje zdecydowanie Wolniewicz. To jest owa „kosmiczna 

siła”, człowiek jest bowiem częścią wszechświata i jego emanacją, a cechy ludzkie są 

manifestacją sił i potencji obecnych w świecie . Tkwiły te siły w kosmosie zawsze, zanim 

człowiek się w nim pojawił, i mogą objawić się gdzie indziej. W człowieku dochodzą one do 

głosu, ale nie znikną wraz z jego zniknięciem.  

 Diabeł, zdaniem Wolniewicza,  gnieździ się już na poziomie żywiołów, choć jeszcze 

niewidoczny, mianowicie w ludzkim DNA. Emanacja jego następuje, z tego stanu ukrytego, 

latentnego, z pominięciem dwóch sfer przyrody (roślin i zwierząt), na  poziomie istot 

rozumnych (u świadomego człowiek). Tu się diabeł urzeczywistnia. Na poziomie istot 

czujących pojawia się natomiast zło fizyczne, czyli cierpienie. I tutaj zaznacza się sfera 

diabelska, w sensie działalności — diabeł bowiem posługuje się bólem fizycznym, dręczy 

zwierzęta. Zła wola i zła radość ujawniają się jednak w pełni dopiero na poziomie 

najwyższym, i to tam mamy do czynienia ze złem moralnym — jakąś czarną intencją43. 

„Pamiętajcie o tym, że jeśli diabeł chce kogoś kopnąć, nie uczyni tego nigdy swym końskim 

kopytem, lecz ludzką nogą”44. Zła wola to kwestia złego charakteru, a ten, zgodnie z przyjętą 

przez Wolniewicza antropologią, jest wrodzony, czyli zdeterminowany  już na poziomie 

molekuły DNA 45. Wpisana jest więc w chemiczny ustrój świata siła ciemna i złowroga 

nieznanego pochodzenia, a ujawniająca się najdobitniej właśnie w człowieku, co celnie ujął 

inny współczesny manichejczyk — Czesław Miłosz — następującymi słowami: „Gdyby nie 

było człowieka, nie byłoby diabła”46. Na widoku, rzecz jasna, bo in potentia był już w świecie 

obecny, zdaniem Wolniewicza, choć jeszcze niewidoczny47.  

	 Podsumowanie	

	 Kwestionowanie aksjomatu o istnieniu diabła i stwierdzenie, że ani w świecie, ani w 

człowieku żadnej miłości do zła nie ma, może mieć swoje źródło, jak twierdzi Wolniewicz, w 

tym, że zło rzadko pojawia się w postaci czystej. Zwykle nikczemność ludzkich charakterów  

	

42	Tamże.	
43	Tamże,	s.	230.	
44	S	.J.	Lec,	Myśli	...,	dz.	cyt.		s.		8.	
45	Teraz	tę	kwestię	tylko	sygnalizujemy.	Omówiona	dokładniej	zostanie	w	dalszej	części.	
46	C.	Miłosz,	cyt.	za:	P.	Okołowski,	Lewicowy	manicheizm	Czesława	Miłosza,	w:		tegoż,	Filozofia	i	los,	dz.	cyt.,	
	 s.	254.	
47	B.	Wolniewicz,	Filozofia...,	1,	dz.	cyt.,	s.	231.	
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objawia się w tak małym natężeniu, że rozpuszcza się w morzu innych przywar. Przez to 

tłumaczone jest często utylitarną miarą — „doniósł, bo się mu to opłacało”; zbywane jako 

krótkowzroczność czy niepoczytalność.  Bywają jednak „zdarzenia i czyny, a także całe 

obszary życia i okresy dziejów, w których następuje niejako kondensac j a  z ł a”48, i punkt 

takiej kondensacji nazywa Wolniewicz „epifanią diabła”. Wskazuje wiek XX jako czas, w 

którym diabeł został spuszczony z łańcucha. I wojna światowa dała początek ogromnej 

dewaluacji życia ludzkiego, przynosząc komunizm, narodowy socjalizm, a dalej II wojnę 

światową, Czerwonych Khmerów. To, co uderza, zdaniem Wolniewicza, w tych 

kondensacjach zła, to ich utylitarny bezsens. Przywołuje wydarzenia w Katyniu, kiedy w roku 

1940 Rosja znajdowała się przecież w sytuacji politycznej i militarnej nader niepewnej. 

Rozsądek nakazywałby powstrzymanie się od radykalnych rozwiązań, a jednak pada rozkaz 

mordu. „I wprost nie sposób odmówić sobie tej nieporównanej radości, jaką daje deptanie i 

tratowanie wszystkiego (...) co leży przecież w zasięgu naszej ręki. Po co? Just for the fun of 

it, dla czystej przyjemności. Utylitarnie jest to bezsens, ale na tym polega właśnie chemiczna 

czystość epifanii diabła” 49. Zło objawiło się w całej okazałości, a wszelkie ludzkie miary 

zostały przekroczone. Erupcja złej woli w wieku XX nasuwa nieodparcie, zdaniem 

Wolniewicza, dwa wnioski: po pierwsze, że w naturze ludzkiej kryją się całe złoża zła i 

czekają gotowe, by coś wydobyło je na powierzchnie, a po drugie, by te złoża zła zgruntować, 

należy rozwijać dziedzinę bardzo zaniedbaną — teologię diabła. Wzorem w tym powinien 

być św. Anzelm i jego traktat „O upadku diabła”50.  

	  

	

48	Tamże,	s.	232.	
49	Tamże,	s.	235.	
50	Św.	Anzelm	z	Canterbury,	O	prawdzie.	O	wolności	woli.	O	upadku	diabła,		dz.	cyt.	
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 II. PEJORYZM CONTRA MELIORYZM  
 Konstatacja Wolniewicza o „nędzy człowieka” — to jest o tkwiących w ludzkiej naturze 

skłonnościach do zła — stoi w sprzeczności z aktualnym duchem epoki — egalitarnym, 

utylitarystycznym  i hedonistycznym. Dzisiaj górę bierze wiara, że człowiek jest ze swej  natury 

dobry, choć powoli przebija się znów do ludzkiej świadomości myśl mniej optymistyczna — 

być może źródło zła czai się w nas samych? Odsyła nas to pytanie do wielkiej dyskusji 

dotyczącej natury ludzkiej, w której ścierają się ze sobą dwa stanowiska antropologiczne: 

melioryzmu i pejoryzmu. Wedle Wolniewicza natura ludzka oznacza istnienie ogółu 

hipotetycznych skłonności i dążeń, które powodowałyby obserwowane u wszystkich ludzi 

elementy zachowań. Od czasów Oświecenia przewagę zdobyło przekonanie, że człowiek jest z 

natury dobry, a jego przywary wynikają z wadliwych instytucji społecznych czy błędów 

wychowawczych. Zgodnie z tym poglądem człowiek jest „czystą tablicą”, a wrodzone 

skłonności nie istnieją. Wolniewicz nie zgadza się, oczywiście, z tą doktryną i zdecydowanie 

opowiada się za tezą głoszącą, że natura ludzka skażona jest złem. Spór o najistotniejsze cechy 

ludzkiej natury można wyobrazić sobie jako starcie dwóch stanowisk właśnie:	

antropologicznego melioryzmu z takimż pejoryzmem51.  „Melioryzm głosi, że człowiek dąży 

zawsze do tego, co obiektywnie lepsze (melius), chyba że zaćmiona jest jego jasność sądu (...). 

Pejoryzm jest jego negacją: człowiek nie zawsze dąży do tego, co obiektywnie lepsze, nawet 

gdy jasność jego sądu jest pełna. A zatem niekiedy, przy pełnej jasności sądu, dąży do tego, co 

gorsze (peius)”52.  

 1. Zło fizyczne a zło duchowe 
 O różnicy między stanowiskami pejoryzmu i melioryzmu decyduje brak zgodności w 

kwestii odpowiedzi na fundamentalne pytanie odniesione do człowieka: Unde malum? — skąd 

zło (pochodzi)? Nim przejdziemy do rozwiązania, przypomnijmy, że Wolniewicz trzyma się 

rozróżnienia: „Jest zło duchowe i jest zło fizyczne. Tym drugim jest cierpienie. Zło duchowe 

natomiast to zła wola: radość z tego, że zadaje się cierpienie drugiemu człowiekowi albo 

zwierzęciu - jakiejkolwiek istocie czującej”53. Zło fizyczne wiąże się z jakąś antywartością 

utylitarną, podczas gdy zła wola związana jest z antywartością duchową. Różnica tkwi, 

zdaniem Wolniewicza,  w intencji54.  Jeżeli podczas popołudniowego spaceru z mijanego 

właśnie okna spadnie nam na głowę doniczka, to możemy być pewni, że odczujemy ból — 

	

51	Por.	np.:	J.	Smakulska,	Bogusława	Wolniewicza	etyka	życia,	dz.	cyt.,	s.	157-158.	
52	B.	Wolniewicz,	Filozofia.…,	1,	dz.	cyt.,	s.	232.	
53	Tenże,	Filozofia...	Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	243	
54	Tenże,	Filozofia...,	t.	1,	dz.	cyt.,	s.	226,	230.	
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cierpienie fizyczne. Jeżeli to porywisty podmuch wiatru wprawił w ruch doniczkę, to mamy do 

czynienia ze z ł ą  do l ą . Co innego, gdy okaże się, że ktoś w nas tą doniczką rzucił — wtedy 

już mowa o z ł e j  wo l i  — pojawiła się intencja zadania cierpienia fizycznego. Przyroda bywa 

straszliwa, okrutna i pełna cierpienia,  jest czasem niczym „bezmózgi, zimny jaszczur”55 — 

potworna, ale bez intencji. To zaś, co naprawdę, zdaniem Wolniewicza, wzbudza grozę,  to 

właśnie czarna intencja posługująca się biologicznym bólem.  Ukontentowanie czyimś 

nieszczęściem, szkodą lub cierpieniem jest, według niego, punktem kardynalnym wszelkiej 

antropologii etycznej 56. Czarna intencja jest przedmiotem sporu pejoryzmu z melioryzmem.  

 2. Unde malum? 
     W centrum sporu antropologicznego stoi pytanie o źródło zła duchowego. Padało już ono w 

starożytności i od starożytnych czasów odpowiada się na nie dwojako. Zło wypływać może 

jedynie spoza człowieka — z instytucji społecznych na przykład — odpowiedzą melioryści. 

Wolniewicz zaś odpowiada, i zgodny jest w tym z tradycją pejoryzmu, że zło bierze się z 

człowieka, z jego wewnętrznej struktury57. Melioryzm upiera się, że nikt świadomie nie dąży 

do złego: wszyscy dążą stale in meliora, ku lepszemu. Jeżeli człowiek nawet czyni zło, to płynie 

ono spoza jego natury. Ulega ona czasem wpływom zewnętrznym, i to w ich rezultacie pojawia 

się niekiedy zła wola i złe czyny. Pejoryzm jest melioryzmu negacją — mówi, że człowiek nie 

zawsze dąży do tego, co obiektywnie lepsze. Bywa, że przy pełnej jasności sądu, dąży do tego 

co gorsze (peius)58.  

 3. Zasada Sokratesa 
 Tradycję meliorystycznej antropologii wyznaczają, zdaniem Wolniewicza, kolejne 

słupy milowe: Sokrates, stoicy, humanizm Odrodzenia oraz optymistyczny naturalizm 

Oświecenia wraz z jego liberalnymi i socjalistycznymi kontynuacjami w XIX i XX wieku59. 

Myślicielem, który najsilniej wpłynął na zastępy późniejszych optymistów antropologicznych 

jest, zdaniem Wolniewicza, Jan Jakub Rousseau 60 . Jego koncepcją szlachetnego dzikusa, 

dokładniej — zawartym w niej aksjomatem, jakoby człowiek ze swej natury był dobry, a źródeł 

wszelkiego zła należało dopatrywać się w złych urządzeniach społecznych, przesiąknięte jest 

myślenie po dziś dzień, choćby we współczesnej psychologii. Otóż aksjomat Rousseau 

	

55	C.	Miłosz,	Rok	myśliwego,	dz.	cyt.,	s.	46.		
56	B.	Wolniewicz,	Filozofia...	Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	106.	
57	Tenże,	Filozofia…,	1,	dz.	cyt.,	s.	122.	
58	Tenże,	O	Polsce	i	życiu,	dz.	cyt.,	s.	50.	
59	Tenże,	Filozofia…,	1,	dz.	cyt.,	s.	362.	
60	Tenże,	Filozofia...Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	245.	
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("człowiek ze swej natury jest dobry") jest zbyt ogólny i wymaga doprecyzowania. Bardziej 

zwięzłym, a przez to celniejszym 61  ujęciem stanowiska meliorystycznego jest, powiada 

Wolniewicz,  zasada Sokratesa 62 . Starożytnemu filozofowi przypisuje takie oto słowa: 

„Ktokolwiek widzi wartość, ten też pragnie jej istnienia” 63. Jedno krótkie zdanie, a pełne 

subtelnych założeń — wielce wszak dyskusyjnych.  Mówi ono, że przy pełnej jasności 

zmysłów, mając rozmaite opcje do wyboru, każdy  człowiek zawsze  skłania się ku opcji 

lepszej. Widzieć wartość, znaczy tu tyle, co postrzegać rozumowo, i bez znaczenia jest, czy 

wartościom przypisujemy  istnienie obiektywne, czy subiektywne, bo w tej zasadzie mowa 

tylko o wartości d l a  podmiotu (aspekt subiektywny występuje zawsze). Mówi zasada 

Sokratesa też coś o relacji między wolą a rozumem, bo twierdzi się w niej, że poznanie  wartości 

pociąga za sobą wolę — kto rozpozna wartość, ten jej pragnie. Zasadę Sokratesa, a także 

wyrosły na jej gruncie, ale  bardziej ogólny, a przez to mętny, dogmat Rousseau, można zapisać 

w następującej formie: 

	 	 (ZS)	 	 ∀x	∈	L	[W(x)	→	P	(x)].	
	 Każdy X będący człowiekiem (L) jeżeli rozpozna wartość [W(x)], to pragnie jej 

urzeczywistnienia [P(x)]. Ale czy na pewno? — zapyta pejorysta. Otóż za zasadą Sokratesa 

poszła niemal cała filozofia Grecji i Rzymu, wyjątkiem był może jedynie Lukrecjusz i jego 

dzieło: poetyckie w formie i pesymistyczne w wydźwięku — O naturze wszechrzeczy. 

Dopiero chrześcijaństwo, ze swoją przyniesioną do Europy ideą diabła i ideą grzechu 

pierworodnego podważyło optymizm antropologiczny pogańskiego melioryzmu. Idea diabła, 

jak wspomniano, przedostała się do chrześcijaństwa z irańskiego mazdaizmu, za 

pośrednictwem Persji i Żydów. Tradycja ta miała coś istotnego do powiedzenia na temat 

ludzkiej natury. Otóż ideę grzechu pierworodnego da się formalnie zapisać w postaci negacji 

zasady Sokratesa: 

  (~ ZS)   ∃x	∈	L	[W(x)	∧			~	P(x)]. 

 Istnieje taki X należący do zbioru ludzi (L), który rozpoznaje wartość [W(x)] i nie 

pragnie jej urzeczywistnienia[ ~	P(x)].	Pejoryzm wyrażałby się więc w stwierdzeniu, że 

	

61	„Brak	zwięzłości	jest	brakiem	celności”	–	jak	mawiał	S.	Lem,	cyt.	za:	B.	Wolniewicz,	Filozofia...,	2,	dz.	cyt.,	
	 s.	7.	
62	O	zasadzie	Sokratesa	zob.:	J.	M.	Bocheński,	Logika	i	filozofia,	Warszawa	1993,	s.	270	(za:	P.	Okołowski,	
	 Głos	Pana	Lema,	dz.	cyt.,	s.	73).		
63	Zob.	 P.	 Okołowski,	wykład	Zasada	 Sokratesa,	 https://wolniewicz.org/2021/01/10/pawel-okolowski-
	 zasada-sokratesa/.	
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przy pełnej jasności umysłu, mając rozmaite opcje działania, można wybrać opcję 

aksjologicznie gorszą. Należy przy tym zwrócić uwagę, że wyrażenie „nie pragnąć wartości”  

rozumieć można na dwa sposoby, słabszy i mocniejszy. Słabsza, platońsko-gnostycka 

interpretacja wywodzi zło z materii, czyli z ciała. Według niej człowiek po rozpoznaniu 

wartości chce jej urzeczywistnienia, ale w tym dążeniu staje mu na drodze własne ciało, a 

konkretnie — zwierzęce skłonności człowieka. W myśl tej interpretacji chcemy dobra, ale 

ulegamy słabościom ciała.  Chrześcijaństwo natomiast, a wraz z nim pejoryzm 

antropologiczny, tłumaczy zło na wzór mazdejsko-manichejski. „Nie pragnąć wartości” 

znaczy tu tyle, co chcieć tę wartość zniszczyć, a chęć jej zniszczenia pojawia się właśnie 

dlatego, że została woli przedstawiona przez rozum jako coś wartościowego. Sama wola 

bywa więc zła. Możliwość istnienia takiej czarnej intencji, ukierunkowanej na niszczenie 

dobra jest dla meliorysty (także pejorysty-gnostyka) nie do przyjęcia. Otóż pogląd 

meliorystyczny dominuje nieprzerwanie od Oświecenia — przeważa w ludziach wiara w 

przyrodzoną dobroć człowieka. Ta optymistyczna antropologia, ufundowana na zasadzie 

Sokratesa i dogmacie Rousseau, wypycha na margines stanowisko pejorystyczne. To ostatnie, 

obecne niegdyś w filozofii Augustyna, Anzelma, Edwardsa i Schopenhauera,  powraca z całą 

mocą w antropologii Wolniewicza64. 

	  

	

64	Całość	niniejszego	podrozdziału	opieramy	na	wykładzie	P.	Okołowskiego,	O	zasadzie	Sokratesa,	
https://wolniewicz.org/2021/01/10/pawel-okolowski-zasada-sokratesa/		
oraz	P.	Okołowski,	Głos	Pana	Lema,	dz.	cyt.,	s.	73-77.	
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 III. ANTROPOLOGIA WOLNIEWICZA 
      Na wstępie zaznaczmy, że antropologia filozoficzna, a więc „wszelki jako tako 

uporządkowany logicznie pogląd na naturę ludzką”65, jest podstawą dla aksjologii, politologii 

czy prakseologii. Nie bez znaczenia jest więc jaki pogląd uznamy za prawdziwy w kwestii 

natury ludzkiej. Błędnie przyjęte założenia w tym zakresie mogą bowiem prowadzić do 

fałszywych konsekwencji. Warto więc najpierw wprowadzić jasne ustalenia wstępne.  

 1. Natura ludzka 
 Zacznijmy od tego, iż Wolniewicz przyjmuje, że na tu r a  l udzka  istnieje. Ktoś, kto 

jej istnieniu przeczy jest po prostu nierozważny66. Odrzucanie, czy raczej negowanie,  istnienia 

natury ludzkiej jest błędem, a opiera się on na przeświadczeniu, że ludzka różnorodność 

osobnicza świadczy o braku trwałego podłoża, tj. jakiejś jednej ludzkiej substancji. Natura 

ludzka to, według Wolniewicza, ogół hipotetycznych dążeń i skłonności, które tłumaczą 

zachowania ludzkie zawsze i wszędzie67. Jest to więc ogół typów predyspozycji do zachowań, 

tkwiących w ludzkim genomie. Ze względu właśnie na te predyspozycje zrozumiałe są dla nas, 

na przykład, zachowania bohaterów Homera. Pomimo upływu wieków mówią coś o nas, bo 

świadczą o naturze ludzkiej w ogóle. Różnorodność osobniczych zachowań nie ma tu nic do 

rzeczy. Wynikanie bowiem zachodzi w drugą stronę: jeżeli coś tkwi w konkretnej osobie, to 

tkwi też w naturze ludzkiej, ale nie na odwrót. Natura ludzka to, inaczej rzecz ujmując, osoba 

abstrakcyjna — złożona z typów skłonności, ale bez konkretnych ich wielkości. Dopiero w 

konkretnej osobie mamy do czynienia z konkretnymi wielkościami dążeń, włącznie z 

zerowymi. (Ktoś może być choćby niezdolny do miłości, a przecież  skłonność do miłości w 

naturze ludzkiej tkwi). Wolniewicz definiował osobę ludzką modalnie, co zgodne z 

Arystotelesem i Czeżowskim68  — jako ogół tkwiących w kimś dyspozycji do zachowań69.  

 2. Natywizm contra empiryzm. Czy sumienie jest zapisane w genach?  
  Dyspozycji jest cały legion i pojawia się pytanie — jakie w ogóle dyspozycje się na 

nas składają? Ten zbiór dyspozycji dzieli się najogólniej na ga tunkowe  i  i ndywidua lne , 

oraz, niezależnie, na  naby t e  i w r o d z o n e 70. Dyspozycje gatunkowe to te wspólne 

wszystkim ludziom i w takim samym stopniu. Nabytych gatunkowych brak — nie ma 

	

65	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	2,	dz.	cyt.,	s.	112.	
66	Tenże,	Ksenofobia	i	wspólnota,	Komorów	2010,	s.	7.	
67	Tenże,	Filozofia...Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	113.	
68	T.	Czeżowski,	Główne	zasady	nauk	filozoficznych,	Wrocław	1959,	s.	208.	
69	P.	Okołowski,	Myśl	Wolniewicza,	dz.	cyt.,	s.	257.	
70	Zob.:	Aneks,	rysunek	1.		
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żadnych poszlak, by takie występowały: jakieś powszechne ludzkie skłonności kiedyś 

nieobecne, a później tak, albo odwrotnie. Dyspozycje gatunkowe są wrodzone i stanowią je 

instynkty (przyrodnicze popędy): przede wszystkim dwa — płciowy oraz życiowy.  

 Dyspozycje zaś indywidualne stanowią osobowość71 i mają swoją część nabytą (dzięki 

środowisku i wychowaniu) oraz część wrodzoną. Te nabyte, czyli wyuczone, to 

s p r a w n o ś c i  -  kształtowane przez wychowanie (na nie składa się zaś epoka oraz 

wspólnota, w której się wychowujemy72). Na indywidualne wrodzone — osobnicze 

predyspozycje — składałyby się natomiast  t a l en ty  (a talent to łatwość nabywania 

sprawności). K o n s t y t u c j a  o s o b o w a  każdego, a więc ogół jego talentów, zbudowana jest 

ze znanych długiej tradycji Zachodu (od starożytności) komponentów: z inteligencji, 

charakteru, biernej wrażliwości oraz temperamentu. I n t e l i genc j a  to umiejętność 

odróżniania prawdy od fałszu; cha r ak t e r  — czynna zdolność odróżniania dobra od zła; 

b i e rna  wraż l iwość  — leżąca u podłoża treści pamięci i ściśle związana z inteligencją, 

która najwydajniej pracuje właśnie tam, gdzie najsilniej przejawia się bierna wrażliwość — to 

czułość na konkretny obszar rzeczywistości, np. muzykę. Komponenty talentów dopełnia 

t empe ramen t , czyli osobnicza charakterystyka energetyczna zachowań (np. 

„choleryczność”). Wszystkie te dyspozycje dalszego rzędu (a więc inteligencja, charakter, 

bierna wrażliwość i temperament),  sprzężone ze sobą wzajemnym oddziaływaniem składają 

się na talenty. To, że tak rozumiana konstytucja osobowa jest wrodzona, nie kłóci się z 

ustaleniami genetyki molekularnej i nie powinna też wzbudzać kontrowersji — do tego 

miejsca współcześni a szanujący naukę empiryści i natywiści są zgodni — strukturę 

osobowości warunkują geny. Niezgoda dotyczy rozróżnień „w skali jeszcze mniejszej”, a 

dokładniej tego, jakie komponenty składają się na charakter.  

 Przypomnijmy, że spór pomiędzy stanowiskami empiryzmu i natywizmu w 

metafizyce człowieka ciągnie się od starożytności. Zdaniem empirystów, w ich poglądzie 

pierwotnym, cała osobowość jest nabywana na drodze doświadczenia. Natywiści z kolei 

twierdzą, że nie cała osobowość pochodzi z doświadczenia, gdyż są w niej elementy 

wrodzone. Przykładowo, Tatarkiewicz sugeruje, że jedynie sofiści nadają się na przykład 

reprezentatywny skrajnych empirystów antropologicznych,  bo już w poglądach na naturę 

ludzką  Sokratesa, Platona czy Arystotelesa,  a nawet Epikura, pojawiają się komponenty 

	

71	Mamy	tutaj	do	czynienia	z	następującą	definicją:	osoba	=	osobowość	+	dyspozycje	gatunkowe,	zob.	P.	
	 Okołowski,	Spór	natywizmu	z	empiryzmem.	Schopenhauer	a	Czeżowski,	w:	tegoż,	Filozofia	i	los.	dz.	
	 cyt.,	s.	301.	
72	B.	Wolniewicz,	O	Polsce	i	życiu,	dz.	cyt.,	s.	27.	
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wrodzone73. Współcześnie wiedza z zakresu genetyki nie pozostawia złudzeń — genetyczne 

uwarunkowania talentów są faktem.  To, co może i jest kością niezgody we współczesnej 

wersji tego sporu, to osobowy cha rak t e r . Pytanie: czy można go włączyć do wrodzonej 

konstytucji psychicznej (jak czynią to natywiści),  czy też należy go wykluczyć i traktować 

jako coś nabytego?74 Zagadnienie niezwykle istotne dla Wolniewicza, bo jak twierdzi, 

charakter to podstawa sumienia75. W kwestii charakteru Wolniewicz podąża za swoim w tej 

dziedzinie mistrzem — Arturem Schopenhauerem, który pogląd dotyczący natury ludzkiej, 

jasno sprecyzowany i bardzo trzeźwy, przedstawił 200 lat temu76. 

 3. Antropologia filozoficzna Schopenhauera 
      Wydarzenia minionego wieku zrodziły, zdaniem Wolniewicza, niepokój i poczucie 

dezorientacji. Efekt tego taki, że pomimo wciąż jeszcze dominującej wiary w postęp, a zarazem 

w człowieka, jako tego postępu gwaranta i demiurga, przebija się powoli i z trudem do 

świadomości współczesnego człowieka pewna zapomniana prawda: że życie, to być może nie 

radosna przygoda, tylko walka i cierpienie oraz, że inne nie będzie, bo taka jest niezmienna 

natura ludzka. Tym samym wraca aktualność antropologii Schopenhauera. Szkieletem tej teorii 

jest ledwie pięć tez plus definicje, naszkicowane już w 1819 roku w pierwszym tomie Świata 

jako woli i przedstawienia, a dopracowane później w rozprawach O wolności ludzkiej woli 

(1839) oraz O podstawie moralności (1840). Definiuje Schopenhauer charakter jako trzon 

duchowy osoby, wyznaczający jej praktyczny stosunek do świata wartości77. Aksjomatycznie 

utożsamia się w tej definicji charakter i kształt woli (wola płynie z charakteru). Praktyczność 

charakteru oznacza zaś, że wyraża się on w czynach i że to one jedynie pokazują, co naprawdę 

cenimy i do czego rzeczywiście dążymy. Charakter, także ten własny,  poznajemy tylko 

pośrednio z dokonywanych czynów. Na nic tu nasze deklaracje. Czym dokładnie charakter jest, 

objaśnia Schopenhauer w następujących pięciu postulatach. 

 1. Charakter człowieka jest indywidualny. „Moralna różność charakterów dorównywa 

różności intelektualnych zdolności - co wiele znaczy”78. Wolniewicz obstaje przy wersji nieco 

słabszej — charaktery są bardzo różne, choć nie u wszystkich inne 79 . 

	

73	W.	Tatarkiewicz,	Historia	filozofii,	t.	1,	Warszawa	1983,	s.	67-71.	
74 	Zob.	 P.	 Okołowski,	 Wrodzone	 czy	 nabyte,	 https://wolniewicz.org/2021/02/14/pawel-okolowski-
	 wrodzone-czy-nabyte/.	
75	B.	Wolniewicz,	W	stronę	rozumu,	dz.	cyt.,	s.	26.	
76	„Charakter	jest	głównym	wyznacznikiem	naszej	moralności	i	jest	rzeczywiście	wrodzony.	Zawsze	się	tu	
	 powołuję	na	Schopenhauera,	który	właśnie	to	stanowczo	twierdził”	(tamże).	
77	A.	Schopenhauer,	O	wolności	ludzkiej	woli,	dz.	cyt.,	s.	109.	
78	Tamże,	s.	110.	
79	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	1,	dz.	cyt.,	s.	116.	
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 2. Charakter jest wrodzony, czyli zapisany już w genotypie i gotowy kształtem w chwili 

narodzin. Stopniowo się natomiast przejawia. To, co widać już na małą skalę w dziecku, 

widoczne jest potem w skali wielkiej u starca. „Nie jest dziełem ani sztuki, ani okoliczności 

podlegających przypadkowi, lecz dziełem samej przyrody. Ujawnia się on już w dziecku, 

wykazuje tu w małym stopniu, czem się stanie w przyszłości w stopniu wielkim" 80 . 

 3. Charakter jest niezmienny. Stoi ten postulat w sprzeczności z aktualnie panującą ideą 

samorealizacji. Nawołuje się dzisiaj do wyzwalania nowych predyspozycji,  a opiera się to 

nawoływanie na wierze, że u wszystkich predyspozycje są jednakowe. Schopenhauer natomiast 

twierdzi, że nie uruchomisz tego, czego w zarodku nie masz, tak samo jak nie pozbędziesz się 

wrodzonych skłonności. Jest tak, jak mawiał Seneka, a Schopenhauer chętnie za nim powtarzał, 

że „chcenia nie można się nauczyć” (Velle non discitur ) 81 . Trzon duchowy, z którym 

przychodzimy na świat, jest sztywny, nieściśliwy ani rozciągliwy, odporny na zabiegi 

pedagogiczne. Na nic tu się zdają zachęty do samorealizacji 82 .  

 4. Charakter człowieka jest empiryczny83. Znamy swój czy czyjkolwiek charakter tak 

dalece, jak dalece wypróbowaliśmy go w sytuacjach, zwłaszcza trudnych. Nie ma charakteru 

poznawalnego a priori — wiedza o nas samych płynie tylko z doświadczenia.  Dopóki nie 

nastąpi konkretne działanie, w konkretnej sytuacji, póty charakter pozostaje tajemnicą. 

Poznajemy go tylko pośrednio z dokonywanych  czynów. „Mawia się 'okazja czyni złodzieja'. 

Nieprawda, ona go tylko ujawnia. Gdyby usposobienie takie  — złodziejski rys charakteru — 

w danym osobniku już nie tkwiło, żadna okazja nic by z niego uczynić nie mogła”84. Każda 

decyzja — nasza tak samo jak cudza, pozostaje zagadką, póki nie zapadnie. Wiedza o naszym 

przyszłym zachowaniu ogranicza się więc tylko do chęci. Introspekcja nie niesie ze sobą 

wartości poznawczej, charakter określa się behawiorystycznie 85 .  

 5. Charakter to, według Schopenhauera, układ trzech pobudek: egoizmu — który 

pragnie własnego dobra, złośliwości — która pożąda cudzego cierpienia, oraz współczucia — 

które chce cudzego dobra (w istocie — nie chce cudzego cierpienia, o czym dalej)86. Ten układ 

trzech sprężyn (jak określał je Schopenhauer) jest wrodzony, niezmienny i stały, a działa na 

	

80	A.	Schopenhauer,	O	podstawie	moralności,	dz.	cyt.,	s.	115.	
81	Tamże,	s.	112-115.	
82	Zob.	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	2,	dz.	cyt.,	s.	297.	
83	A.	Schopenhauer,	O	podstawie	moralności,	dz.	cyt.,	s.	110.	
84	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	3,	dz.	cyt.,	s.	129.	
85	„Znajomość	siebie	samego,	na	której	opiera	się	zaufanie	do	siebie	lub	nieufność,	wyrasta	również	dopiero	
z	doświadczenia	i	dzięki	nadarzającej	się	sposobności”	(A.	Schopenhauer,	O	podstawie	moralności,	dz.	cyt.,	
s.	111).	
86	Tamże,	s.	101.	
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zasadzie funkcji przekształcającej jednoznacznie motywy w działanie. „Gdy dany jest mo tyw 

—  czyli pewna sytuacja zewnętrzna i wewnętrzna — to przy danym charakterze czyn następuje 

z nieuchronnością prawa przyrody”87. W empirycznym świecie wolność nie polega na tym, że 

mógłbym postąpić inaczej niż postąpiłem, ale na tym, że postąpiłem tak, jak chciałem. 

Żałowanie, że nie postąpiło się inaczej, jest, w rzeczywistości, na mocy powyższych 

postulatów, żałowaniem, że nie jest się kimś innym 88 .  

 Użycie przez Schopenhauera dwóch fundamentalnych dla antropologii filozoficznej  

pojęć - w o l i  i  cha r ak t e ru  -  ocenia Wolniewicz jako niezwykle trafne. Zwłaszcza, że w 

jego ocenie,  współczesna psychologia, tak zwana „naukowa”, niesłusznie zastępuje je 

terminami mo tywac j i  i  o sobowośc i . Jest w tym charakterystyczna dla psychologii 

tendencja do pozowania na naukę, i równie charakterystyczny dla niej mętny efekt — zamiast 

rozjaśniać, komplikuje i zaciemnia zagadnienie jeszcze bardziej. "Tak np. w pojęciu 

osobowości pomieszano charakter z temperamentem, a w pojęciu motywacji — wolę z 

popędami" 89 . Powiązanie antropologii z aksjologią, obecne w poglądzie Schopenhauera 

(„charakter jako praktyczny stosunek do świata wartości”),  również nie jest na rękę 

przebierającej się za naukę psychologii. „Otóż pojęcie to (charakteru – P.J.) jest sprzężone z 

pojęciem  w a r t o ś c i :   charakter może być dobry albo zły, a osobowość nie. Psychologia nie 

chce znać pojęcia wartości, bo sądzi, że upodobni się przez to do chemii czy biologii. Zastępuje 

je więc innym — też niby naukowym, a naprawdę zupełnie mgławicowym — mianowicie 

pojęciem potrzeby”90. Trzyma się więc Wolniewicz terminologii i logiki Schopenhauera. Nie 

trzyma się wszak kurczowo — traktuje myśl poprzednika jako bazę, bardzo cenną, choć 

wymagającą rozbudowy. Zdaniem Schopenhauera każdy czyn można sprowadzić do układu 

trzech pobudek: egoizmu, litości i złośliwości. Wolniewicz wprowadza tutaj korektę i uzupełnia 

ten układ o pobudkę czwartą — poczucie sprawiedliwości (sprzężone z sumieniem, czy oparte 

na nim — o czym dalej), czyli to w człowieku, co rzeczywiście chce cudzego dobra. 

Schopenhauer w swojej antropologii wyprowadzał poczucie sprawiedliwości ze współczucia, 

twierdząc, że jest tylko jego pochodną. Jego zdaniem każda niesprawiedliwość przysparza 

przecież komuś cierpienia, a wtedy, pobudzani sprężyną współczucia, reagujemy. Wolniewicz 

dostrzega w tym rozumowaniu lukę. „A co jeśli sprawiedliwość domaga się właśnie, by komuś 

	

87	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	1,	dz.	cyt.,	s.	117.	
88	„Oczekiwać	więc,	 że	 ten	 sam	 człowiek	 spowodowany	 tą	 samą	 rzeczą	 postąpi	 raz	 tak,	 innym	 razem	
	 zupełnie	 inaczej,	 byłoby	 tem	 samem	co	oczekiwać,	 że	 to	 samo	drzewo,	 które	 tego	 lata	 zrodziło	
	 wiśnie,	w	następnym	zrodzi	gruszki”	(A.	Schopenhauer,	O	podstawie	moralności,	dz.	cyt.,	s.	122).	
89	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	1,	dz.	cyt.,	s.	114.	
90	Tamże,	s.	115.	
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cierpienie zadać? Taka jest przecież idea sprawiedliwej kary: zło czynu ma być okupione złem 

cierpienia” 91 . Układ charakteru w jego antropologii składa się więc nie z trzech, jak u 

Schopenhauera, a z czterech fenomenów etycznie pierwotnych: poczucia sprawiedliwości, 

egoizmu, współczucia (które jedynie nie chce cudzego cierpienia) oraz złośliwości. 

Wolniewicz dodaje do struktury charakteru pobudkę sprawiedliwości, stale obecną przecież w 

klasycznej filozofii Zachodu (np. jako arete ethike Arystotelesa). Pobudki druga i trzecia są 

„bydlęce”, bo powszechne w przyrodzie; pierwsza i ostatnia – swoiście ludzkie. Za 

Schopenhauerem autor sytuuje cały charakter po stronie dyspozycji wrodzonych, stając tym 

samym po stronie natywistów, i to radykalnych.  

 4. Czarna intencja - wewnętrzna i wrodzona 
 Wyraźnie rozróżnienie egoizmu i złośliwości jest, zdaniem Wolniewicza, wielką 

lekcją udzieloną nam przez Schopenhauera. Egoizm to inaczej troska o siebie, o swoją własną 

korzyść. Złośliwość natomiast dba wyłącznie o cudzą szkodę, nie zważa przy tym na interes 

własny. Jest więc pobudką równie czystą, co współczucie, ale w jakimś mrocznym sensie. 

„Zwierzę nigdy nie dręczy tylko po to, by dręczyć, ale człowiek to robi i na tym polega 

charakter d i abe l sk i ”92. Zgadza się Wolniewicz z Schopenhauerem w tym, że nie da się 

ludzkiej nikczemności sprowadzić do egoizmu. Radość z cudzego cierpienia i nikczemny 

smutek z cudzego dobra objawiają się w sposób całkowicie bezinteresowny. A niekiedy, w 

jakiejś niezwykle skondensowanej formie, przybierają postać wspominanych już epifanii 

irracjonalnego  zła – irracjonalnego jednakże wyłącznie w utylitarnym sensie. By ukazać 

bezsens stalinowskiego terroru, Wolniewicz przytacza następujące słowa: „Badacz staje 

bezradny wobec pytania o funkcjonalność stalinowskich represji, (ich funkcjonalność) w tym 

sensie, że można dociec celów i motywów, jakimi się powodowano. (...) Hipotezy 

zbiorowego, czy jednostkowego obłędu świadczą jedynie o naszej intelektualnej bezsilności 

wobec rozważanego zjawiska”93. 

 Lekcją Schopenhauera wartą przyswojenia jest włączenie antymoralnej pobudki 

(złośliwości) w strukturę charakteru. Taka dopiero struktura, zdaniem Wolniewicza, jest 

antropologicznym faktem i stanowi punkt krytyczny sporu między meliorystami a 

pejorystami. Melioryści upierają się, że ludzka natura w aspekcie moralnym to układ tylko 

dwu sił: biotycznej, czyli życiowego interesu (zwierzęcego egoizmu i współczucia, moralnie 

	

91	Tamże,	s.	126.	
92	Tamże,	s.	122.	
93	A.	Werblan,	Stalinizm	w	Polsce,	Warszawa	1991,	s.	68-69.	
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bezbarwnych)  oraz ściśle ludzkiej dobrej woli.. W strukturze charakteru, zdaniem meliorysty, 

mamy więc do czynienia z układem złożonym z interesu własnego oraz szlachetności, i każde 

ludzkie zachowanie obserwowane w świecie da się wyprowadzić z tych dwóch pobudek. 

Pejorysta twierdzi natomiast, że siły typowo ludzkie, to nie tylko szlachetność, ale i 

nikczemność. „Chodzi o to, że same te ściśle ludzkie są dwojakie, 'białe' i 'czarne' (…). 

Pierwsze nazwijmy irenicznymi, bo to siły pokoju; a drugie — diabolicznymi”94. Siły 

diaboliczne, będące punktem krytycznym omawianego sporu, zdają się być niewidoczne dla 

meliorystów. Dostrzegali je natomiast w człowieku, często przytaczani przez Wolniewicza,  

Dostojewski i Szałamow. Notatki z podziemia tego pierwszego oraz Opowiadania kołymskie 

drugiego można potraktować jako dobitną reprezentację literacką pejorystycznej antropologii. 

Znaleźć tam możemy opisy drzemiących gdzieś „pod podłogą” ludzkiej natury mrocznych 

złóż zła — uśpionych, choć czasem wypływających na powierzchnię.	Wolniewicz cytuje 

następujący fragment z Szałamowa: „To dziwna historia: taka dziwna, że pojąć ją trudno 

temu, kto nie był w obozie, kto nie zna ciemnych stron świata kryminalnego, królestwa 

błatnych. Obóz to dno życia. Świat przestępczy to nie dno dna, to coś całkiem, całkiem 

innego — nieczłowieczego”.95 A jednak ludzkiego, doda Wolniewicz, bo diabelskiego. 

Wbrew przykładom empirycznych meliorysta pozostaje na fakt diabelstwa ślepy, obciążony 

jakby daltonizmem96. Na gruncie filozofii daltonistą takim na pewno zaś nie był, zdaniem 

Wolniewicza, Jonathan Edwards. Ten teolog kalwińsko-amerykański w słynnym dziele 

Original Sin w ten oto sposób argumentował obecność nikczemnej pobudki wewnątrz 

charakteru: „Powszechna i ciągła występność rodzaju ludzkiego dowodzi, że jej przyczyna 

jest s t a ł a ; że przyczyna ta jest  w e w n ę t r z n a , w naturze ludzkiej; i że jest to przyczyna 

bardzo po t ężna”97.  

 Wiara w naturalną dobroć człowieka wraz z przekonaniem, że każde ludzkie dążenie 

skierowane jest ku lepszemu, wymaga od meliorysty usprawiedliwienia złych uczynków i złej 

woli, których obecności w doświadczeniu przecież zaprzeczyć nie sposób. Jeżeli, zgodnie ze 

stanowiskiem melioryzmu, złe czyny nie mają swego źródła w wewnętrznej strukturze 

człowieka, bo ta jest na mocy zasady Sokratesa i dogmatu Rousseau w swej naturze dobra, to 

wskazać trzeba tych czynów jakieś źródło zewnętrzne. Próby lokowania zła na zewnątrz 

	

94	B.	Wolniewicz,	Filozofia...Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	102.	
95	W.		Szałamow,	Opowiadania	kołymskie,	dz.	cyt.,	s.	504.	
96	B.	Wolniewicz,	Filozofia...Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	106.	
97	J.	Edwards,	Original	Sin,	dz.	cyt.,	s.	193.	
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człowieka określa Wolniewicz mianem antropodycei98 i wskazuje jej trzy możliwe drogi. 

Pierwsza zło wiąże z błędem rozumu — człowiek źle czyni, bo się myli. Zupełnie jak w 

zasadzie Sokratesa: gdyby dobro znał, to by go chciał. Wolę ma dobrą, ale niekiedy źle 

sprawy ocenia99. Druga z dróg zakłada, że zło jest błędem systemu społecznego — to złe 

urządzenia społeczne deprawują dobrą wolę człowieka, ograniczając jego naturalną, 

wrodzoną dobroć. Tutaj jako reprezentanta można wskazać Rousseau i jego koncepcję 

szlachetnego dzikusa100 uciskanego przez złą cywilizację. Trzecia zaś droga to obarczanie 

winą za zło materii i ciała — tak zwana b io log i zac j a  z ł a . Złe czyny mają swe źródło w 

ciele, w jego zwierzęcych popędach101. Jako przykład takiej idei wskazuje Wolniewicz myśl 

Freuda. Freudowska koncepcja osobowości usprawiedliwia niewinne ego uciskane przez 

zwierzęce id (— z jednej strony — i, w duchu Rousseau, opresyjne super-ego — z drugiej)102. 

 Wyższość pejoryzmu nad melioryzmem przejawia się, zdaniem Wolniewicza,  między 

innymi w tym, że nie wchodzi on w kolizję z czymkolwiek, co o zachowaniach ludzkich 

wiadomo103. Włączając nikczemną pobudkę w strukturę ludzkiego charakteru, pejoryzm nie 

musi się uciekać do szukania usprawiedliwień człowieka ze złych uczynków. Zanim  

rozpatrzymy takie meliorystyczne „usprawiedliwienia”, zrelacjonujemy mechanizm 

motywacji etycznej w ujęciu Wolniewicza, wraz z jego rozumieniem s u m i e n i a .  

 5. Sumienie 
 W kwestii sumienia rozważania Wolniewicza skupiają się wokół dwóch zasadniczych 

pytań:  czy każdy je posiada?  oraz — czy można je doskonalić?  Stanowisko w tej sprawie 

autor zaprezentował wpierw w niewielkim objętościowo tekście opublikowanym w roku 1996, 

pod tytułem  Parę uwag o naturze sumienia104. Przypomnijmy, że zdaniem autora, sumienie to 

podstawa etyki, natomiast podstawą sumienia jest charakter. W definicji sumienia idzie 

Wolniewicz za  Elzenbergiem, wedle którego sumienie to „przedmiotowość sądu w 

zastosowaniu do własnego życia etycznego (…). Jest ono zatem wewnętrzną miarą dobra i zła, 

którą stosuje się do własnych czynów i która jest zgodna z ich miarą obiektywną” 105 . 

Zauważmy, że tak skonstruowana (w duchu absolutyzmu aksjologicznego) definicja zakłada 

	

98	B.	Wolniewicz,	Filozofia...Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	107.	
99	O	intelektualizmie	etycznym	zob.:	tamże,	s.	121-124.	
100	Pojęcie	odnoszące	się	do	wyidealizowanego	obrazu	człowieka	pierwotnego,	który	charakteryzowany	
	 jest	jako	istota	czysta	i	nieskażona	cywilizacją.		
101	Tamże,	s.	107.	
102	Tamże,	s.	411-414.	
103	B.	Wolniewicz,	O	Polsce	i	życiu,	dz.	cyt.,	s.	59.	
104	Tenże,	Filozofia…,	2,	dz.	cyt.,	s.	203.	
105	Tamże.	
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różnicę między tym, co dobre, a tym, co tylko wydaje się komuś dobre. Uznanie zaś takiej  

różnicy nie jest powszechne w dzisiejszych czasach — zdominowanych przez utylitaryzm. 

Wedle bowiem tego ostatniego dobro, to po prostu dobrze pojęty interes własny, a zło to tyle, 

co interes własny pojęty źle, bo obliczony na krótką metę. Utylitarysta ogranicza się do 

konfrontowania czynu z własnym interesem , „stwarzając dogodny parawan tym, co sumienia 

rzeczywiście nie mają ("Że nie mamy sumienia? — Przecież nikt nie ma!") Teoretyczny 

utylitaryzm to krótkowzroczne rezonerstwo”106 — ostrzega Wolniewicz. Na postawione zaś 

wyżej dwa zasadnicze pytania odpowiada przecząco. Sumienia kształtować się nie da, bo jest 

ono składnikiem charakteru, a ten, na mocy przyjętych postulatów Schopenhauera, jest 

niezmienny. Nie każdy też sumienie posiada — bo, jak twierdzi Wolniewicz, a w tym idzie za 

św. Augustynem — są pośród nas ludzie bez sumienia107. Odrzuca tym samym stanowisko 

Kanta, który podkreślał, że sumienie posiada każdy i każdy ma też obowiązek o własne 

sumienie dbać 108 . Definicję sformułowaną przez Elzenberga Wolniewicz uznaje więc za 

niewystarczającą.  Najlepiej skonstruowaną definicję sumienia 109 , zdaniem Wolniewicza, 

podaje słownik Webstera: „rozpoznanie lub wyczucie tego, co dobre i złe, wraz z 

przynagleniem wewnętrznym, by iść za dobrem”110. Wyróżnia się mianowicie w sumieniu dwie 

składowe: intelektualną  („rozpoznanie lub wyczucie”), która odpowiada „przedmiotowości 

sądu” Elzenberga, oraz wolicjonalno-emocjonalną, a więc przynaglenie woli, by się tej 

kwalifikacji moralnej czynu podporządkować. Pierwsza składowa jest bierna, druga — czynna. 

Sumienie, wedle tej definicji, nie ogranicza się więc tylko do rozumu materialno-praktycznego, 

który odpowiada za kwalifikację moralną czynu. Wiedzieć, co należy czynić, to jeszcze nie 

	

106	Tamże,	s.	204.	
107	J.	Smakulska	w	swojej	rozprawie	doktorskiej		zwraca	uwagę,	że	Wolniewicz	nie	powołuje	się	na	żaden	
	 konkretny	 tekst	 Augustyna	 i	 wątpliwe	 jest,	 czy	 Augustyn	 wprost	 głosił	 tezę,	 że	 ludzie	 bez	
	 sumienia	istnieją.	Pisał	natomiast	na	pewno	o	ludziach,	w	których	„tkwi	kamień	złego	sumienia”,	
	 zob.	J.	Smakulska,	Bogusława	Wolniewicza	etyka	życia,	dz.	cyt.,	s.	76.							
			 Natomiast	P.	Okołowski	wskazuje,	że	czytamy	o	diabelstwie	u	Augustyna:	”(…)	Diabła	wrzucił	w	
	 przepaść;	ten	wyraz	przepaść	oznacza	niezliczone	mnóstwo	bezbożnych,	których	serca	bezdenne	
	 są	w	 złości	 przeciw	 Kościołowi	 Bożemu	 (…).	 (…)	 Diabeł	włada	 takim,	 który	 nie	 tylko	 Boga	 się	
	 pozbył,	 lecz	ponadto	bez	przyczyny	nienawidzi	 służących	Bogu”.	A	 także:	 „(…)	Zarówno	dobrzy	
	 jak	i	źli	pragną,	boją	się	i	weselą	się.	Tyle	tylko,	że	dobrzy	–	dobrze,	a	źli	–	źle,	w	miarę	tego,	czy	
	 ludzie	dobrą,	czy	też	przewrotną	wolę	mają”.	(Państwo	Boże,	XX,	VII	oraz	XIV,	VIII,	tł.	W.	Kubicki,	
	 Kęty	1998,	 s.	 811	 i	 519).	 Zatem	Augustyn,	 zdaniem	Okołowskiego,	 nie	 posługiwał	 się	 pojęciem	
	 sumienia,	 ale	 przecież	 widać,	 że	 „wola	 przewrotna”	 czy	 „nienawiść	 bez	 przyczyny”	 to	 brak	
	 sumienia.	

108	I.	Kant,	Metafizyka	moralności,	tł.	E.	Nowak,	Warszawa	2005,	s.	267-269	i	315-319.	
109	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	4,	dz.	cyt.,	s.	127.	
110	Hasło	Conscience	w:	Webster's	New	World	College	Dictionary,	Third	Edition,	Boston,	MA	1997.	
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sumienie. Sumienie ma ten, kto chce  czynić to, co, wedle przedstawienia rozumu 

praktycznego, uczynione być powinno. Konieczna jest składowa czynna — z charakteru. 

Różnica zdań między Kantem a Wolniewiczem polega na tym, że wedle pierwszego sumienie 

ma charakter egalitarny. Zdaniem Wolniewicza nie tyle sumienie, co tylko jego część bierną 

mają wszyscy. Jest ona jak sokratejski głos daimonionu, który rzeczywiście odzywa się w 

każdym, by odwodzić od złego. Ale to, czy ktoś za takim głosem pójdzie zależy ostatecznie od 

charakteru — to on jest motorem działania. Są przecież ludzie, którzy ze swej natury ciążą ku 

złu, i mimo rozpoznania wartości, a nawet właśnie dlatego, że jakąś wartość rozpoznają, 

zmierzają ku gorszemu, wybierają opcję in peiora. „Ze swej natury”, znaczy z charakteru — 

kierunku woli, który wyraża się praktycznym stosunkiem do świata wartości. „Sumieniem nie 

jest sam rozum materialno-praktyczny, lecz dopiero wraz z charakterem — i to nieujemnym, 

czyli dobrym lub przynajmniej nijakim”111. Charakter, w ujęciu Wolniewicza, podlega ocenie 

moralnej — może być więc zły. Objawia się wtedy poprzez jakąś zasadniczą skłonność do zła. 

Brak mu niekiedy przynaglenia, by iść za konkretnym a wielkim dobrem, a w istocie dane mu 

jest przynaglenie, by to dobro niszczyć. Osoba z takim charakterem nie ma sumienia. Dopiero 

współbieżność dodatniej (czy zerowej) emocji moralnej z powinnością bytu, a więc charakter 

nieujemny, decyduje o tym, że ktoś sumienie posiada112. 

 6. Schemat motywacji etycznej 
 Mechanizm działania człowieka podlega motywacji etycznej. Jest ona bardziej 

skomplikowana niż w ujęciu Schopenhauera. Wolniewicz przedstawia ten mechanizm na 

schemacie113. Wyróżnia w nim dwa główne moduły: i n t e l i genc j ę  oraz  u sposob i en i e 114.  

Następnie przyjmuje, idąc w tym za Arystotelesem i Kantem, że na inteligencję (rozumianą 

jako ogół dyspozycji intelektualnych) składają się dwa podmoduły: r ozum t eo re tyczny  

(czyli zdolność odróżniania prawdy od fałszu) oraz rozum p rak tyczny  (odróżniający dobro 

od zła)115. Rozum praktyczny rozgałęzia się z kolei na dwa komponenty: f o rma lny , a więc 

zbiór abstrakcyjnych zasad postępowania, oraz  ma t e r i a l ny , czyli zbiór ocen konkretnych 

sytuacji. W drugiej części schematu,  na usposobienie (rozumiane jako ogół dyspozycji 

emocjonalnych podmiotu) również składają się dwa podmoduły. Pierwszy, to i n t e r e s  — czyli 

te dyspozycje emocjonalne, które odpowiadają za "troskę o siebie" (w terminologii Kanta). 

	

111	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	4,	dz.	cyt.,	s.	127.	
112	Tenże,	Filozofia…,	t.	2,		s.	204-205.	
113	Zob.:	Aneks,	rysunek	2.	
114	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	4,	dz.	cyt.,	s.	119.	
115	Tamże,	s.	119-120.	
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Podmoduł drugi, to cha r ak t e r  podmiotu — czyli zespół dyspozycji moralnych. Stanowią je 

moralnie nieobojętne rysy czyichś zachowań  —  wyczulone na dobro i zło w różnych obszarach 

życia 116  (zwłaszcza tych, które wskazują zakazy Dekalogu). Charakter w tym ujęciu 

Wolniewicza pojmowany jest ciaśniej niż u Schopenhauera (jako złożony tylko z poczucia 

sprawiedliwości i ze złośliwości,  bo pobudki egoizmu i współczucia zostały przeniesione do 

modułu interesu). 

    Rozpoznanie wartości przebiega, zdaniem Wolniewicza, dwustopniowo. Na etapie 

pierwszym, dochodzi do rozpoznania intelektualnego przez rozum praktyczny, a następnie,  

charakter odpowiada na nie rozpoznaniem emocjonalnym117. Proces przebiega następująco. 

Rozum teoretyczny, w konkretnej sytuacji dostarcza informacji o dwóch możliwych opcjach 

p i p', gdzie p' to ∼	p. Taka informacja dociera następnie do rozumu praktycznego, a 

konkretnie do jego komponentu formalnego, czyli ogółu zasad abstrakcyjnych. Rozum 

praktyczny wydaje następnie ocenę moralną, stwierdzając na przykład, że podmiot powinien 

dążyć do p. Jednocześnie orzeczenie rozumu teoretycznego dociera do ogółu potrzeb 

człowieka ("interes własny")  i wyzwala jakąś emocję utylitarną Eu, dla przykładu: 

przyjemnie jest, gdy p'. Taka emocja Eu, gdy już wyzwolona, dociera do charakteru oraz do 

materialnej składowej rozumu praktycznego, czyli do katalogu powinności bytu. Pojawiają 

się wtedy trzy ewentualności dalsze: emocja Eu może być z powinnością zgodna, niezgodna 

lub obojętna118. Oto analiza tych trzech możliwości. 

 (Sytuacja 1.) Jeżeli pożądany stan rzeczy p' nie znajduje się w katalogu powinności 

podmiotu, to mamy do czynienia ze stanem moralnie obojętnym. W takiej sytuacji 

odnotowujemy brak sygnału z materialnego rozumu praktycznego, a tym samym brak 

aktywizacji charakteru — w efekcie wola moralna nie zostaje poruszona. Wtedy zaś podmiot 

działa zgodnie z naturalistycznym (jak u szczura) typem motywacji . Niezmieniona emocja 

Eu – jako ostateczna - dociera do czysto biologicznej, energetycznej dyspozycji Eh 

przetwarzającej ją u osoby X w dążenie D (x: p’). Zgodnie z prawem Ehrenfelsa  „podmiot 

dąży zawsze do tego, do czego mu przyjemniej dążyć”119. W tym przypadku hedonika 

obejmuje tylko emocję interesu, daimonion milczy120. 

 (Sytuacja 2.) Daimonion nie odzywa się również w sytuacji, gdy przedmiot Eu (czyli 

	

116	Tamże,	s.	121.	
117	Tenże,	O	Polsce	i	życiu,	dz.	cyt.,	s.	52.	
118	Tenże,	Filozofia…,	4,	dz.	cyt.,	s.	123.	
119	Tamże,	s.	131	
120	Tamże,	s.	124.	
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orzeczenie interesu własnego) zgodny jest z orzeczeniem rozumu praktycznego. Nie jest to 

sytuacja moralnie obojętna, ale przy założeniu, że charakter nie jest zły, nie pada w takiej 

sytuacji na niego impuls rozumu praktycznego, więc charakter nie aktywizuje się — w takim 

przypadku hedonika zgodna jest z obowiązkiem. 

 (Sytuacja 3.) Z nietrywialną antropologicznie sytuacją mamy natomiast do czynienia, 

zdaniem Wolniewicza, w sytuacji, gdy do takiego konfliktu między interesem a powinnością 

dochodzi. "I dopiero wtedy odzywa się daimonion, ów 'głos jakiś wewnętrzny'  — tożsamy z 

materialnym rozumem praktycznym — który, podług Sokratesa, 'ilekroć się zjawia, odwodzi 

zawsze od tego, co właśnie zamierzamy czynić, sam jednak nie pobudza nas do niczego'. 

Odwodzi od tego, oczywiście, ku czemu popycha nas chęć"121. Trzymając się dalej przykładu, 

mowa tutaj o sytuacji zderzenia hedoniki z powinnością bytu, gdy Eu wyraża p', natomiast 

rozum praktyczny (formalna jego część) wyraża p. Sygnał wysyłany z materialnej składowej 

rozumu praktycznego wędruje do jego składowej formalnej, a stamtąd kierowany jest do 

modułu charakteru, który zostaje aktywizowany. Na podstawie oceny moralnej rozumu 

praktycznego wyzwalana jest emocja moralna Em, na skutek działania której podmiotowi jest 

przyjemniej lub mniej przykro, gdy dąży do stanu rzeczy p. Co ważne, w schemacie 

Wolniewicza za impuls Em odpowiada charakter człowieka. Za konfliktem chęci i 

powinności stoi, co prawda, rozum praktyczny, ale to charakter determinuje ostatecznie 

działanie, to on jest czynnikiem rozstrzygającym122. Jeżeli impuls emocji moralnej jest 

zgodny z orzeczeniem rozumu praktycznego, to mamy do czynienia z charakterem dobrym. 

Ze złego wypływa impuls niezgodny z rozpoznaną powinnością bytu.  

 Zgodnie z zaproponowanym przez Wolniewicza schematem, każdy podmiot 

napędzany jest hedonicznie. Energetykę psychiczną każdego dążenia da się zapisać w postaci 

sumy algebraicznej E = Eu + Em, a wynik jest zgodny z naczelnym prawem Ehrenfelsa: nad 

przyjemnością/przykrością przeważyć może tylko inna przyjemność/przykrość. W sytuacjach 

moralnie nieobojętnych również o czynie decyduje hedonika, i to podwójnie: działa na 

podmiot impuls hedoniczny Eu wypływający z interesu własnego oraz przeciwny impuls Em 

wypływający z charakteru. Przykładowo, to, że ktoś decyduje się oddać znalezione na ulicy 

pieniądze, oznacza, że impuls z charakteru przeważył nad impulsem interesownym. Po prostu 

mniej mu było przykre oddać pieniądze niż je zatrzymać123.  

	

121	Tamże,	s.	125.	
122	Zob.	J.	Smakulska,	Bogusława	Wolniewicza	etyka	życia,	dz.	cyt.,	s.	85.	
123	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	4,	dz.	cyt.,	s.	126.	
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 Mamy więc w teorii Wolniewicza dwie składowe sumienia: intelektualną — 

rozpoznanie wartości, oraz emocjonalną — przynaglenie wewnętrzne, by za rozpoznaną 

wartością iść. Składnik intelektualny (rozum praktyczny, więc zdolność odróżniania dobra i 

zła) jest bierny. Odzywa się w człowieku — w odniesieniu do konkretnej sytuacji życiowej — 

powinność bytu, coś spoza porządku przyrodniczego, co mówi, jak powinno być. Zdaniem 

Wolniewicza to wezwanie ma charakter egalitarny, odzywa się w każdym. Nie wszyscy 

natomiast posiadają wolę zgodną z powinnością bytu, bo nie w każdym podmiocie głos 

daimonionu zgadza się z kierunkiem woli. O kierunku tym decyduje zaś charakter, jego znak. 

Tylko o osobie z nieujemnym charakterem można powiedzieć, że posiada sumienie. Zdaniem 

Wolniewicza są pośród nas ludzie bez sumienia, czyli tacy, u których, mimo rozpoznania 

wartości, wola skierowana jest wspak124. Nie oznacza to, że zawsze jest u nich tak skierowana 

— w jednych bowiem sytuacjach jest, a w innych nie. Ktoś może kogoś z rozmysłem zabić,  

a kogoś innego szczerze kochać, jak oprawcy z III Rzeszy. Sumienia wszak taki ktoś nie ma. 

 Podsumowanie	

	 Antropologia przyjęta przez Wolniewicza jest stanowiskiem 

an tyna tu r a l i s t ycznym , którego mottem można by śmiało uczynić sentencję Stanisława 

Leca, często zresztą przez  Wolniewicza cytowanego. W Myślach nieuczesanych Lec 

antynaturalizm ujmuje w taki oto sposób: „Symbolem nadprzyrodzonego jest dla mnie 

ratio!”125.  U Wolniewicza możemy spotkać się ze stwierdzeniem, że mimo, iż zbudowani 

jesteśmy z tego samego tworzywa, co przyroda, to geny ludzkie są nośnikiem jakichś nowych 

wiadomości – dyspozycji do zachowań wcześniej w przyrodzie nieobecnych, które wyłoniły 

się na drodze ewolucji, w wyniku mutacji. Mowa jest o rozumie, tej zdolności odróżniania 

prawdy od fałszu oraz dobra od zła. Autor powiada o nim: „Z czeluści wszechświata 

wychynął na spiralę ludzkiego genotypu, to przedziwne drzewo wiadomości dobrego i złego” 
126. Podąża tu Wolniewicz za stanowiskiem Kanta, i w zgodzie z nim stwierdza, że człowiek 

to byt wykraczający poza naturę i wkraczający w rzeczywistość wartości. Człowiek brany z 

zewnątrz postrzegany jest przyrodniczo, od wewnątrz ujmowany duchowo. Czytamy ponadto: 

„Duch nie jest funkcją tkanki nerwowej, choć razem stanowią przebłysk jakiejś nienazwanej 

potencji wszechświata”127. 

	

124	Tenże,	Filozofia…	2,	s.	204.		
125	S.	J.	Lec,	Myśli	nieuczesane	wszystkie,	dz.	cyt.,	s.	615.	
126	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	4,	dz.	cyt.,	s.	168.	
127	Tamże,	s.	120.	
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 Drugim istotnym stanowiskiem w filozofii Wolniewicza jest jego natywizm. Czytamy 

między innymi: „Charakter — ściślej jego znak — jest podstawą etyki. Za Schopenhauerem 

uznaje się go nie za nabyty, ale wrodzony. Przychodzi się z nim na świat: dodatnim, nijakim 

lub ujemnym”128. Determinują go geny, podobnie jak inteligencję, bierną wrażliwość i 

temperament. Zdaniem Wolniewicza, świadomość aksjologiczna nie przesądza jeszcze, o 

intencji aksjologicznej — głównym wyznacznikiem moralności jest kształt naszej woli. „Skąd 

bierze się znak charakteru?  (...) Jest wrodzony, stały, jak kolor oczu, czy grupa krwi: 

określony od chwili poczęcia”129. Jest określony i niezmienny, a więc niepodatny na zabiegi 

pedagogiczne. Paradoksalnie, postulowana przez Wolniewicza sztywność charakteru daje  

autorowi powody do optymizmu. Jak stwierdza, odporność charakteru dotyczy przecież także 

wychowania do zła. Co prawda, sumienia doskonalić się nie da, ale nie da się go też zniszczyć 

— pedagogika do zła jest tutaj tak samo nieskuteczna jak próby ulepszania charakteru130.  

    

 IV.  KRYTYKA ANTROPODYCEI 
    Melioryzm w zderzeniu z empirią natrafia na problemy. Z jednej strony zakłada, że człowiek 

z natury jest dobry a jego dążenia zawsze skierowane są in meliora, ku dobremu. Z drugiej 

jednak strony, odnotowujemy fakt empiryczny — ludzie czynią zło. Jak pogodzić ten fakt z 

założeniem, że człowiek nigdy świadomie nie dąży ku złu? Wolniewicz wskazuje na trzy drogi 

tak zwanej antropodycei — usprawiedliwiania człowieka ze złych czynów.  

 1. Intelektualizacja zła contra woluntatyzm 
 W sporze pomiędzy stanowiskami woluntaryzmu i intelektualizmu etycznego 

Wolniewicz opowiada się po stronie woluntaryzmu twierdząc, że „jedyną sprężyną chceń i 

działań jest w człowieku jego w o l a 131”. Intelektualizm etyczny zaś to stanowisko, w którym 

twierdzi się, że to rozum pobudza wolę do działania. Wedle Wolniewicza, który swój pogląd 

określa mianem woluntatyzmu132 (żeby odróżnić go od naiwnego „chciejstwa”), rozum jest 

	

128	Tamże,	s.	129.	
129	Tamże.	
130	Tenże,Filozofia....	2,	s.	205.	
131	B.	Wolniewicz,	Filozofia…	Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	122.	
132	Określenie	używane	przez	Wolniewicza,	który	miał	oczywiście	świadomość,	że	stanowisko	głoszące	
	 dominację	woli	nad	rozumem	określa	się	zwykle	jako	„woluntaryzm”,	ale,	jak	twierdził,	„myląco,	
	 bo	nazywanie	takie	kojarzy	się	dziś	łatwo	z	jakąś	«dowolnością»	czy	wręcz	«chciejstwem».	A	nie	o	
	 to	w	 tym	chodzi:	nie	o	 «wolność»	woli,	 jeno	—	by	 tak	 rzec	—	o	 jej	 «źródłowość».	Może	nazwa	
	 woluntatyzm	byłaby	właściwsza?”	(B.	Wolniewicz,	Filozofia...	Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	122).	
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bierny — odzwierciedla tylko, niczym lustro, fakty i przyczynowe związki między nimi. Do 

niczego jednak nie pobudza, ani przed niczym nie powstrzymuje — jest ślepy na dobro i zło. 

Wolniewicz powołuje się w tej kwestii na Hume'a i przytacza następujący z niego fragment: 

„Rozum sam nie wywołuje nigdy działania, ani nie wzbudza chcenia. Wnoszę stąd, że nie jest 

zdolny im zapobiec, ani współzawodniczyć w tym z namiętnością lub uczuciem” 133 . O 

chceniach rozum wypowiada się tylko warunkowo — przedstawia jakieś opcje, możliwości 

działania w sytuacjach rozstajnych, jednak nie stwarza impulsu do działania, a jedynie 

uruchomionym działaniem kieruje. Twierdzi więc Wolniewicz, że impuls pierwotny czynu, 

chcenie, wypływa z charakteru, który jest  kształtem woli, a rozum nie odgrywa tutaj żadnej 

roli. „Że powinno być uczynione tak a tak” wypływa z naszego chcenia. Rozum wskazuje 

natomiast jakie są konieczne warunki realizacji powinności pierwotnej. Działa tu jak 

kierownica: sprawia, że „jeżeli ma być tak a tak, to konieczne jest, to a to”, uzasadniając 

racjonalnie następniki takiego łańcucha implikacyjnego. Woluntatyzm Wolniewicza kłóci się, 

oczywiście, z zasadą Sokratesa i całą tradycją intelektualizmu etycznego, gdyż  twierdzi, że z 

rozpoznania wartości nie wynika chęć jej urzeczywistnienia. „Z punktu widzenia woluntatyzmu 

intelektualizm etyczny jest chimerą — i to podwójnie, bo łączy się przy tym z 

antropologicznym melioryzmem: z przeświadczeniem, że rozum nie tylko wolą kieruje, lecz że 

ponadto zwraca ją stale in meliora, ku celom moralnie lepszym. Wszys tko  t o  

n i ep rawda 134. Wolniewicz polemizuje w tej kwestii ze stanowiskiem  Elzenberga, które 

najkrócej można wyrazić następującym aksjomatem: „jeżeli wiemy, że coś powinno być, to 

powinniśmy też chcieć, żeby było”135. Jest to przykład intelektualizmu w wersji normatywnej: 

twierdzi się tu bowiem nie tyle, że rozum wolą kieruje, ale że kierować powinien. Elzenberg  

wpisuje się zatem w tradycję intelektualizmu etycznego, reprezentowanego wcześniej przez 

Sokratesa, św. Tomasza czy Kanta, a współcześnie przez Russella. Na pozycji woluntatyzmu, 

oprócz Wolniewicza, stoją, między innymi, św. Augustyn, Duns Szkot, Schopenhauer, a 

współcześnie — Miłosz. W polemikę z tym ostatnim wdał się przed laty Elzenberg136. Tematem 

sporu był niewielki objętościowo tekst Miłosza, w którym ten stwierdził, że „żadna wiara w tak 

czy inaczej wyrozumowaną słuszność”137  nie może być podstawą obowiązku. Wolniewicz 

zgadza się ze stanowiskiem Miłosza, który uznaje, że podstawa obowiązku jest zawsze 

	

133	D.	Hume,	Traktat	o	naturze	ludzkiej,	cyt.	za:	B.	Wolniewicz,	Filozofia...Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	123.	
134	B.	Wolniewicz,	Filozofia...Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	122.	
135	Tamże,	s.	118.	
136	Zob.	Elzenberg	o	Miłoszu,	w:	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	2,	dz.	cyt.,	s.	195.	
137	Cyt.	za:	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	2,	dz.	cyt.,	s.	196.	
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irracjonalna — brak w niej logiki i na darmo szukać w niej odpowiedzi na pytanie „dlaczego?”.  

Pomimo tego potrafi jednak silnie zobowiązać, jest jak „wierność jakiemuś raz danemu, choć 

niewymówionemu słowu”138. Elzenberg na „irracjonalność” poczucia obowiązku zgodzić się 

nie chce, w obawie, że, jak twierdzi, irracjonalność taka „sprawia, że (...) nie możemy się 

odwołać do zasady, która by nam pozwoliła po t ęp i ć  (pewne) czyny i przemówić jakoś do 

rozsądku temu, kto je popełnił” 139. Kontrargumenty Elzenberga  ocenia Wolniewicz jako 

wątłe, zauważa przy tym, że u Miłosza irracjonalności obowiązku się przecież nie postuluje, a 

jedynie konstatuje — tak się rzeczy po prostu mają, i Miłosz w sposób racjonalny fakt ten 

jedynie wydobywa i opisuje. W myśl tego stanowiska, z którym w pełni Wolniewicz się zgadza,  

poczucie obowiązku to jakaś w nas „iskra niewytłumaczona”, to powinność, którą w 

niezrozumiały racjonalnie sposób respektujemy. By zilustrować swoje stanowisko dobitniej, 

autor przytacza następujące słowa Wittgensteina: „istotę dobra pojmowano w etyce 

teologicznej dwojako: w płytszym ujęciu coś jest dobre, bo Bóg tak chce; w ujęciu głębszym 

Bóg tak chce, bo jest dobre. Moim zdaniem to pierwsze jest głębsze: dobre jest, co Bóg każe. 

Odcina bowiem drogę wszelkim wyjaśnieniom "dlaczego" jest dobre. Właśnie drugie ujęcie 

jest płaskie, racjonalistyczne, stwarzające pozory, że to, co jest dobre, da się jeszcze jakoś 

uzasadnić”140. Zauważa Wolniewicz, że słabość stanowiska Elzenberga ujawnia się właśnie w 

próbie odpowiedzi na pytanie o to, na jakiej logicznej racji mielibyśmy się niby oprzeć, 

próbując wytłumaczyć złoczyńcy, że mordować nie należy? "A d l aczego  nie należy? (...) 

Jedyną racją l og i czną , jaką można podać w odpowiedzi, jest ta, że jak tak dalej pójdzie, to 

się w końcu wezmą i za nas". 141  A to już utylitaryzm, a on obowiązku nie zna, tylko 

wyrachowanie, wiec to żadna odpowiedź. "Mistrz się potknął!" 142 - kwituje stanowisko 

Elzenberga Wolniewicz, i przyznaje rację Miłoszowi. Stanowisko Wolniewicza, to 

przekonanie, że z obowiązku się po prostu działa, a nie zasłania. Podstawa moralności jest 

irracjonalna, a wszelkie racjonalizacje są względem niej wtórne143. Słowa wymówione — 

żądania i roszczenia — należą do prawnej regulacji życia społecznego. Etyka, to, jak pisał 

	

138 	Przykładem	 takiej	 wierności	 jest	 „milczące,	 niepotrzebujące	 logicznych	 uzasadnień	 przywiązanie	
	 żołnierzy	do	obowiązku”	(tamże).	
139	Tamże,	s.	197.	
140	L.	Wittgenstein,	Schriften,	3,	Frankfurt	1967,	s.	115,	cyt.	za:	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	2,	dz.	cyt.,	s.	197.	
141	Tamże,	s.	200-201.	
142	Tamże,	s.	201.	
143	„Jest	 jasne,	że	etyki	wypowiedzieć	się	nie	da.	Etyka	 jest	 transcendentalna”	 (L.	Wittgenstein,	Traktat	
	 logiczno-filozoficzny,	teza	6.421,	tł.	B.	Wolniewicz,	Warszawa	2000,	s.	80).	
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Miłosz — słowa niewymówione144. Moralności nie można egzekwować, to kwestia autonomii 

jednostki. Elzenberg, w swojej naiwnej wierze w możliwość wpływania na zbrodniarzy poprzez 

racjonalne argumentacje padł ofiarą meliorystycznej mrzonki — diagnozuje Wolniewicz. Jak 

wszyscy melioryści,  zakładał działanie zasady Sokratesa, czyli żywił przekonanie, że 

rozpoznanie wartości w sposób konieczny pociąga dążenie do jej zrealizowania.  Stąd u 

Elzenberga ta wiara w moc perswazji — zbrodniarz, jeżeli odpowiednio mu wyjaśnić, że czyni 

źle, przestanie mordować. Nie wybiera przecież dobra, tylko dlatego, bo się myli. Wystarczy 

przemówić mu do rozsądku. Na takie wywody Wolniewicz odpowiada krótko: "Wolne 

żarty"145. 

   Zagadnienie relacji między wolą a rozumem, będące istotą sporu między stanowiskami 

woluntatyzmu i intelektualizmu etycznego, stanowiło dla Wolniewicza jedno z 

najważniejszych zagadnień w ogóle146. Jako podsumowanie przytoczmy obszerny fragment z 

Schopenhauera, o którym to fragmencie Wolniewicz wyraził się, że do zagadnienia „pasuje jak 

klucz do zamka”: „Wola jest pierwsza i pierwotna, poznanie dochodzi tylko do niej, potrzebne 

do przejawu woli jako jej posłuszne narzędzie. Każdy człowiek jest zatem tym, czym jest, 

dzięki swej woli, a jego charakter jest pierwotny, ponieważ czynność woli jest podstawą jego 

istoty. Dzięki poznaniu, które do tego dochodzi, dowiaduje się w toku doświadczenia, c z y m 

jest, tj. uczy się znać swój charakter. P o z n a j e  więc siebie na skutek i stosownie do 

właściwości swej woli, zamiast — zgodnie ze starym poglądem — chc i eć  na skutek i 

stosownie do swego poznania. Wedle tego poglądu wystarczyłoby, żeby rozważył, j ak i  

najbardziej chciałby być; oto ich wolność woli. Polega więc ona właściwie na tym, że człowiek 

jest swoim własnym dziełem wedle światła poznania. Ja natomiast mówię: jest swoim własnym 

dziełem przed wszelkim poznaniem, ono zaś dochodzi tylko, by je oświetlić. Dlatego nie może 

zdecydować, że będzie taki lub inny, ani nie może stać się inny, lecz j e s t , raz na zawsze, i 

poznaje sukcesywnie, c zym  jest. U nich chce  tego, co poznaje; u mnie pozna j e  czego 

chce”147. 

 2. Biologizacja zła a teodycea 

	

144	„Wierność	jakiemuś	raz	danemu,	choć	niewymówionemu	słowu”,	cyt.	za:	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	2,	
	 dz.	cyt.,	s.	196.	
145 	„Ludzie	 czynią	 źle	 tylko	 wtedy,	 gdy	 nie	 wiedzą,	 co	 czynią.	 Trzeba	 ich	 tylko	 racjonalnie	 oświecić,	
	 przekonywać	cierpliwie	i	zrozumiale	do	naszych	«oczywistości	serca»,	«etycznych	intuicji	dobra»,	
	 i	bezpośrednich	doświadczeń	wartości	(...)	Wolne	żarty”	(tamże,	s.	201).	
146	O	tym,	jak	intensywnie	o	nich	myślał,	niech	świadczy	fakt,	że	rozmowy	na	ten	temat	towarzyszyły				
							Wolniewiczowi	do	końca.	Zob.:	J.	Zubelewicz,	Ostatnie	rozmowy	z	profesorem	Wolniewiczem…,	dz.		cyt.	
147	A.	Schopenhauer,	Świat	jako	wola	i	przedstawienie,	t.	1,	dz.	cyt.,	s.	446-447.	
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     Wolniewicz zauważa, że w pismach Elzenberga pojawiają się rzekome motywy 

manichejskie.  Po głębszej analizie okazują się one jednak wyrazem pejoryzmu w wersji 

umiarkowanej, to znaczy gnostycko-platońskiej. Przypomnijmy, że manicheizm Wolniewicza 

(dualizm typu mazdejskiego), to „przeświadczenie, że jest w świecie i w człowieku jakieś zło 

p i e rw ia s tkowe : siła zdolna wprawdzie rozpoznać dobro, ale temu dobru nieprzejednanie 

wroga, nie tylko ślepa na nie lub obojętna”148. Stanowisko Elzenberga zaś, zdaniem 

Wolniewicza, to pogląd będący  przykładem antropodycei poprzez biologizację zła. Pejoryzm 

umiarkowany mianowicie tłumaczy złe uczynki, wskazując jako ich źródło materię. Dualizm 

dobra i zła sprowadza zatem do dualizmu duszy i ciała. Ciało jest „duszy więzieniem”, choć 

duch ma moc się z niego wyzwolić. W starożytności gnostycyzm głosił, że człowiek podlega 

prawom natury, które go zniewalają; ciało i dusza (wraz z psychiką) aktywnie 

przeciwstawiają się duchowi w człowieku, ograniczając go i upokarzając. Zdaniem 

gnostyków celem życia ludzkiego jest przebudzenie pneumy, i uwolnienie się od losu i 

świata149. Platon jeszcze wcześniej twierdził podobnie, że człowiek to „dusza uwięziona w 

ciele”. Na duszę składają się trzy segmenty: rozsądek, pożądliwość i popędliwość. Każdy z 

nich ma swoje miejsce w zrównoważonej, harmonijnej całości. Rozsądek, czyli — według 

Platona — umysł, można przyrównać do woźnicy rydwanu powożącego końmi pożądania i 

emocji. Pożądliwość ciągnie człowieka w kierunku zaspokajania potrzeb cielesnych, ale gdy 

rządzi bez umiaru, człowiek popada w hedonizm. Z drugiej strony, popędliwość napędza 

ludzi do wzniosłych aktów. Jednak znów, jeśli rządzi bez umiaru, wiedzie do dumy czy 

pychy, która jest przywarą150. Otóż oba motywy — gnostycki i platoński — obecne są w 

stanowisku Elzenberga, a jak zauważa Wolniewicz, zagadnienie obecności zła 

pierwiastkowego w człowieku, prezentowane w jego pismach, trudno uchwycić 

jednoznacznie. Pojawiają się w nich bowiem miejsca, które pozornie za manichejską 

interpretacją jego filozofii przemawiają. Wolniewicz daje przykład: „Człowiek na ogół nie 

aspiruje do żadnej wartości, które stanowią rdzeń i trzon mojej aksjologii. Nie pos i ada  

dob re j  wo l i . Z mojego punktu widzenia, człowiek to jest zasadniczo i esencjonalnie istota 

złej woli. Nie aspirując ku dobru, przechwala się przy tym, że ich nie podsiada, a potępia 

tych, którzy chcieliby, żeby je posiadał”151. Mogłyby te słowa wskazywać na  manichejski 

pierwiastek w filozofii Elzenberga. Stwierdza jednak Wolniewicz, przy okazji analiz innych 

	

148	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	1,	dz.	cyt.,	s.	100-101.	
149	F.	Copleston,	Historia	filozofii,	t.	2:	Od	Augustyna	do	Szkota,	Warszawa	2004,	s.	23-24.	
150	W.	Tatarkiewicz,	Historia	filozofii,	t.	1,	dz.	cyt.,	s.	89-92.	
151	Cytat	za:	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	1,	dz.	cyt.,	s.	101.	



34	

tekstów mistrza, że o ile można w jego przypadku mówić o pejoryzmie, to jedynie w wersji 

gnostycko-platońskiej.  Powiada mianowicie Elzenberg: „Nie ma szatańskości (…), wrogiem 

dobra jest  n a tu r a  (…), nie jakieś samodzielne, przeciwstawne mu zło — nie diabeł, tylko 

świnia (…). 'Natura' w człowieku, obojętna na kategorie dobra i zła, pcha go tu i tam — to do 

dobrego, to do złego, to do rzeczy obojętnych (…), ale nie ma na  ś w i e c i e  w o l i  

s k i e r o w a n e j  k u  z ł u  j a k o  t a k i e m u. Istnieje tylko wola popychana (czy ciągniona) 

przez naturę, i wola skierowana ku dobremu”152. Elzenberg odrzuca więc zdecydowanie 

możliwość istnienia autonomicznej woli skierowanej przeciw wartości. Nie ma w człowieku, 

jego zdaniem, złej radości. Jeżeli zły uczynek się pojawia, to jego źródła szukać należy w 

naturalnych uwarunkowaniach. Lecz — z drugiej strony — zasadą działania woli człowieka 

jest przecież zasada Sokratesa: rozumnie chciane (ze świadomością pełną) może być tylko to, 

co jawi się podmiotowi jako jakieś dobro. I mamy sprzeczność — co jest bowiem pierwotne: 

rozum czy zwierzęca wola? Sprawa dla meliorysty całkiem oczywista, dla Wolniewicza jest 

wielce wątpliwa — melioryzmowi ewidentnie przeczy doświadczenie. Epifanie złej radości są 

faktem empirycznym. Opór Elzenberga przed przyjęciem w antropologii czarnej intencji, 

która przy pełnej świadomości byłaby nastawiona wrogo do rozpoznanej wartości, sprawia, że 

jego pejoryzm był niewystarczająco głęboki. Ograniczał się do stwierdzenia, że natura ludzka 

jest obojętna na wartości perfekcyjne, nie dba o nie, ale wroga im nie jest. W manicheizmie 

zaś, na którego fundamencie budował swoją metafizykę zła Wolniewicz,  wrogość wobec 

wartości to siła realnie funkcjonująca w świecie. Istnieją dwie „dusze świata” — jasna i 

dobra, oraz ciemna i zła. Również dwie dusze, czy dwojakiego rodzaju duszę, posiada 

człowiek — jest w jego naturze skłonność do zła. Elzenberg tego do wiadomość przyjąć nie 

chciał, podobnie jak przeważająca większość intelektualistów. 

 Wolniewicz nie był jednak całkiem osamotniony w swoim poglądzie na naturę 

człowieka. W XX wieku natrafić można na manichejskie konstatacje w pismach  

Zdziechowskiego, Miłosza, Leca czy Lema. Ten ostatni tak o tej kwestii pisał: „O wiele 

większe zadziwienie i zmartwienie (...) wywołuje we mnie fakt istnienia ludzi, którzy 

wyrządzają zło w sposób bezinteresowny i czerpią z niszczenia losów, wartości i wytworów 

ludzkich spore uciechy (…). Zło bezinteresowne istnieje i wcale nie zgadzam się z 

Augustynem, że to brak dobra”153. Prywatywna koncepcja zła, którą odrzuca Lem, to wszak 

nie wszystko, co w tej kwestii miał do powiedzenia Augustyn. Jest to postać w kontekście 

	

152	Cyt.	za:	tamże,	s.	102.	
153	S.	Bereś,	S.	Lem,	Tako	rzecze	Lem,	dz.	cyt.,	s.	377-378.	
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poglądów Wolniewicza o tyle ważna, że właśnie biskup Hippony, jako pierwszy, objaśnił 

filozoficzny sens chrześcijańskiej koncepcji grzechu pierworodnego. Pejoryzm nauki 

chrześcijańskiej Wolniewicz bardzo cenił, a antropologię Augustyna, która jest tego 

pejoryzmu znamienitym reprezentantem uważał za wciąż aktualną154.  

 W 1990 roku Wolniewicz referuje trzy teorie zła u św. Augustyna — odrzucając dwie 

z nich: stoicką i neoplatońską (prywatywną)155. Przypomnijmy, że zagadnienie teodycei, które 

usiłował rozwiązać Augustyn, to refleksja filozoficzna wynikła ze zderzenia dwóch tez. 

Pierwsza, o charakterze hipotetycznym, głosi: „istnieje Stwórca świata — nieskończenie 

rozumny, sprawiedliwy i potężny”; druga, empiryczna, stwierdza:  „w świecie istnieje zło”. 

Stąd konfuzja. Augustyn zaproponował trzy rozwiązania teodycei, żadnego nie będąc 

pewnym156. Pierwsze stanowi koncepcja estetyczna zła. Nawiązuje się w niej do stoików i 

próbuje zło przedstawić jako niezbędny element harmonii świata, tak jak dysonans 

podnoszący swoją obecnością doniosłość symfonii. Rozwinięciem tej koncepcji jest teoria, w 

myśl której zło traktuje się instrumentalnie jako niezbędny środek do osiągnięcia celu, którym 

zawsze ostatecznie okazuje się dobro. Wyrazić ją można słowami Goethego, który w Fauście 

pisał: „Jestem częścią siły, która pragnie czynić zło, a zawsze dobro stwarza”157. Koncepcja 

druga dotyczy zła moralnego. Tłumaczy się w niej, że zło jest dziełem stworzonych istot 

wolnych, nie Boga. Bóg zła nie chce, ale stwarzając istoty obdarzone wolną wolą, z 

konieczności dopuszcza istnienie w świecie zła158. Koncepcja trzecia, najbardziej popularna, 

to ta metafizyczna — prywatywna, którą krytykował Lem. Twierdzi się w niej — 

niedorzecznie — że zło to po prostu brak dobra. Wolniewicz odrzuca estetyczną koncepcję 

zła, także dwa pozostałe rozwiązania teodycei — w ich wersjach tradycyjnych. W artykule 

Krytyka teodycei u Bayle’a (1995) daje nowoczesne rozwiązanie własne, oparte na pojęciu 

możliwości pseudo-Diodorowej. Można rzec, iż jest ono nową interpretacją Augustyńskich 

koncepcji moralnej i metafizycznej jednocześnie. 

 Koncepcja metafizyczna zła, rozumiana literalnie, jest nonsensowna. Jeżeli istnieje 

tylko dobro, to czym jest zło? Iluzją? A może brakiem porządku? Interpretacji w dziejach nie 

	

154 	O	 wielkim	 szacunku,	 jakim	 darzył	 Wolniewicz	 myśl	 Augustyna,	 niech	 świadczą	 te	 oto	 słowa	
	 wypowiedziane	do	jednego	ze	swoich	seminarzystów:	„Niech	pan	nie	czyta	tylko	Wolniewicza,	ale	
	 wielkie	 dzieła	 filozoficzne,	 np.	O	 Państwie	 Bożym	Augustyna";	 zob.	 P.	 Okołowski,	Wolniewicz	 a	
	 chrześcijaństwo,	dz.	cyt.,	s.	227-232.	
155	Tamże,	s.	229.	
156	Zob.	M.	Zdziechowski,	Pesymizm,	romantyzm	a	podstawy	chrześcijaństwa,	t.	1,	Warszawa	1993,	s.	205-
	 234.	
157	J.	W.	Goethe,	Faust,	tł.	A.	Lam,	Warszawa	2019,	s.	36.	
158	Zob.:	M.	Zdziechowski,	Pesymizm,	romantyzm…,	dz.	cyt.,	s.	228.	
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brak, ale wszystko to werbalistyka — mająca osłaniać melioryzm i intelektualizm w 

antropologii. Zgodna zaś ze stanowiskiem Wolniewicza (w tym z jego teodyceą) byłaby 

następująca wykładnia metafizycznej koncepcji zła. „Brak dobra” u św. Augustyna oznacza w 

istocie brak sumienia. A brak sumienia — o czym była już mowa — to brak przynaglenia do 

czynienia dobra. Otóż ten brak przynaglenia to nie jest dążenie na poziomie zerowym, ale na 

ujemnym. Brak sumienia jest od razu antysumieniem, dążeniem do niszczenia rozpoznanej 

(przez daimonion) wartości. Augustyn, inaczej niż Kant, a podobnie jak później Lem, 

uznawał istnienie ludzi, którzy wyrządzają zło w sposób bezinteresowny. Choćby w 

Wyznaniach  biskupa Hippony możemy znaleźć fragment opisujący kradzież gruszek. 

Czytamy: „A ja zapragnąłem ukraść i ukradłem, bynajmniej nie biedą skłoniony, lecz tylko 

niedostatkiem uczciwości, wstrętem do niej i upodobaniem do występku (…), zapragnąłem 

nie tej rzeczy, po którą wyciągnąłem złodziejską rękę, lecz samej tylko kradzieży, grzechu” 
159. Natura ludzka jest skażona grzechem pierworodnym, twierdzi Augustyn, a wyłożona 

przez niego koncepcja predestynacji jest przekonaniem, że są z urodzenia ludzie dobrzy, i są 

źli. Jest więc sporo racji w słowach Tatarkiewicza, który pisał, że "manichejskiego dualizmu 

(...) (Augustyn) nie wyzbył się nigdy całkowicie"160.  

 Wracając do „braku dobra” jako braku sumienia, można rzecz rozjaśnić następująco. 

W sytuacji, gdy czyjś rozum praktyczny postrzega, że jego wola zmierza ku złu, dobry 

charakter działa na zasadzie hamulca i dodaje jakąś składową woli, przeciwną złu. Charakter 

zaś zły, równoznaczny z brakiem sumienia, kiedy ktoś widzi, że jego wola zmierza ku złu, 

jeszcze tę wolę wzmacnia. Jest to jakiś rodzaj anty-hamulca, wola przewrotna. Wyłożona 

przez Augustyna nauka o predestynacji stoi zatem w zgodzie ze stanowiskiem 

antropologicznym Wolniewicza. W pismach tego ostatniego możemy znaleźć, między 

innymi, takie słowa: „Korzeniem moralności jest sumienie. Sumienie zaś to jest coś, co jest  

w nas, w naszych genach. Są ludzie, co mają sumienie, i są ludzie, którzy go nie mają. Jak 

mówi Pismo Święte, są ludzie z dobrego nasienia i ze złego nasienia. To jest kwestia przede 

wszystkim genetyczna. Nasze geny tak się tasują i to w nich już tkwi”161. Na to przystałby i 

Lem162. 

 W gnostyckich herezjach chrześcijańskich ze złej materii człowiek się oczyszcza. 

Współczesną zaś wersją gnostyckiej antropodycei jest, zdaniem Wolniewicza,  

	

159	Św.	Augustyn,	Wyznania,		dz.	cyt.,	s.	60-61.		
160	W.	Tatarkiewicz,	cyt.	za:	P.	Okołowski,	Neoaugustinus,	w:	tegoż,	Filozofia	i	los.	Szkice	tychiczne,	s.	316.	
161	B.	Wolniewicz,	W	stronę	rozumu,	dz.	cyt.,	s.	54.		
162	S.	Lem,	Lubią	albo	muszą,	dz.	cyt.	
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medyka l i z ac j a  zła moralnego - na gruncie której grzech traktuje się jako rodzaj choroby,  

patologię. Zło płynie tylko ze „zdefektowanej natury”, nie z wszelkiej. Takie myślenie 

przesiąknięte jest "trucizną freudyzmu"163. Freudyzm zaś jest uwspółcześnioną wersją 

russoizmu, czyli wiarą w to, że  naturalne jest zawsze dobre. Na gruncie tej koncepcji twierdzi 

się, że przyczyny ludzkich zachowań leżą w podświadomości — to ona determinuje 

świadomość. Ludzkie postępowanie pobudzane jest przez biologiczne popędy, id, z jednej 

strony, a ograniczane, z drugiej, przez superego, czyli normy i sankcje społeczne. Ego 

wciśnięte miedzy te dwa regulatory popada w nerwicę. Popęd płciowy, ta bezosobowa, 

irracjonalna siła, określana przez Freuda terminem libido, jest głównym determinantem 

ludzkiego zachowania. W myśl tej koncepcji, to nie świadoma intencja skierowana przeciw 

rozpoznanej wartości odpowiada za złe uczynki — źródła należy szukać w nierozładowanym 

napięciu seksualnym, które, uciskane przez wymagania superego, nie ma innej możliwości 

wyładowania164. Ratunkiem byłoby społeczeństwo przyzwalające, co — zdaniem 

Wolniewicza — jest absurdem. To brak rygoryzmu prowadzi do epifanii diabła.  

 3. Socjalizacja zła 
 Koncepcję osobowości zaproponowaną przez Freuda Wolniewicz uważał za bliską 

gnostyckiej. Natomiast wyrosłą na bazie psychoanalizy nadbudowę filozoficzną, a więc 

antropologię oraz pogląd na społeczeństwo, określał mianem współczesnej wersji 

russoizmu165. W myśl koncepcji Jana Jakuba Rousseau człowiek jest z natury dobry. To 

cywilizacja  jest zła, i ją należy winić za upadek moralny człowieka. Czytamy u 

Francuza:„(...) Astronomię płodził zabobon; wiedzę retoryczną — ambicja, nienawiść, 

kłamstwo, pochlebstwo; geometrię — chciwość; nauki o przyrodzie — próżna ciekawość; 

wszystkie łącznie z etyką — pycha ludzka. Powstanie swe zawdzięczają sztuki i nauki 

naszym przywarom”166. Rodzą się one ze zła i prowadzą do złych następstw — twierdził 

Rousseau.  

A skoro cywilizacja nie czyni człowieka lepszym, ani szczęśliwszym, to trzeba wrócić do 

natury, do stanu pierwotnego.  

	

163	B.	Wolniewicz,	Ksenofobia	i	wspólnota,	dz.	cyt.,	s.	268.	
164	C.S.	Hall,	G.	Lindzey,	J.B.	Cambell,	Teorie	osobowości,	tłum.	J.	Kowalczewska,	J.	Radzicki,	M.	Zagrodzki,	
	 Warszawa	2013,	s.	52-72.	
165	„Freudyzm	 jest,	według	Profesora,	odmianą	russoizmu	–	stoi	na	wierze,	 że	 to,	 co	naturalne	=	 to,	 co	
	 dobre",	zob.:	B.	Wolniewicz,		Filozofia...Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	409.	
166 	J.	 J.	 Rousseau,	 Trzy	 rozprawy	 z	 filozofii	 społecznej,	 tł.	 H.	 Elzenberg,	 Warszawa	 1956,	 cyt.	 Za:	 F.	
	 Copleston,	Historia	filozofii,	t.	6:	Od	Wolffa	do	Kanta,	tł.	J.	Łoziński,	Warszawa	2005,	s.	58-92.	
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 Freudyzm ze swoją naturalistyczną antropologią167 jawił się Wolniewiczowi, już w 

latach 80. XX w. jako źródło laickiego humanizmu, który potem szermować będzie pustymi 

hasłami egalitarnej i hedonistycznej samorealizacji168. Pisał Wolniewicz, że freudyzm 

pomimo iż oferuje poglądy o charakterze pseudonaukowym, sekciarskim i fanatycznym, 

cieszy się do dzisiaj ogromną popularnością. Źródeł tego zjawiska doszukuje się Wolniewicz 

w tym, że freudyzm jest odpowiednikiem dawnej soteriologii — ma coś do powiedzenia na 

temat zbawieniu duszy; jest prostym, atrakcyjnym dla wielu wytłumaczeniem złożonych 

zjawisk — w zasadzie sprowadza wszystkie problemy do popędu seksualnego; psychoanaliza 

odpowiada też dawnym wierzeniom — co objawia się w interpretacji snów, a także w 

stosowaniu metody wolnych skojarzeń, którym przypisuje się prorocze znaczenie; i wreszcie 

— postuluje szczególny ideał życia, z możliwym społeczeństwem bez konfliktów. Jest też 

freudyzm uzasadnieniem i bazą ideologiczną pajdocentryzmu169. Myślą konstytutywną dla 

freudyzmu była ta zapożyczona od Rousseau — człowiek z natury jest dobry, a więc 

pozbawiony złej woli. Nie pozbawione wad jest natomiast społeczeństwo, które narzucając 

przeciw-naturalne wymagania, blokuje tym samym naturalne w nas popędy, i to 

zablokowanie właśnie jest jedynym źródłem cierpień i zła. Przyjęcie takich antropologicznych 

założeń ma decydujący wpływ na model wychowania. Szkoła nowoczesna, w myśl  

freudyzmu, stoi na stanowisku, że celem wychowania jest samorealizacja, a więc swobodny 

rozwój osobowości wychowanka. Środkami zaś do osiągnięcia tego celu mają być: bazowanie 

na partnerstwie, swobodna ekspresja oraz zaspokojenie naturalnych potrzeb dziecka. 

Wprowadza się więc nową pedagogikę — przyzwalającą, a odrzuca tę klasyczną jako 

represywną. Sprawa dla Wolniewicza nie błaha, bo jak wskazuje170, efektem takich działań 

jest rozkład i bezbronność naszej cywilizacji, przecięcie jej nerwu moralnego. Wychowanie 

bowiem, wraz z edukacją, to transfer normotypu cywilizacyjnego. Normotyp taki rozumie się  

tutaj jako ogół wartości i norm obyczajowych, które są dla danej cywilizacji 

charakterystyczne. Edukacja zatem, to przekazywanie takiego ogółu wartości i norm 

kolejnym pokoleniom. Stanowisko przesiąknięte zaś dogmatem Rousseau prowadzi do 

	

167 	Wolniewicz	 freudyzm	 traktował	 jako	 reprezentanta	 naturalizmu	 irracjonalistycznego,	 zob.	 B.	
	 Wolniewicz,	Filozofia…,	2,	dz.	cyt.,	s.	21.	
168	Stosunek	Wolniewicza	do	 freudyzmu	opieramy	na	wygłoszonych	przez	niego	wykładach	w	ramach	
	 zajęć	 	 na	 Uniwersytecie	Warszawskim	 	w	 roku	 akademickim	 1985/86.	 	 Zob.	Wstęp	 do	 filozofii	
	 Wolniewicza	w:	B.	Wolniewicz,	Filozofia...Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	411-418.	
169	Pajdocentryzm	 (od	 gr.	 pais	 –	 dziecko)	 to	 nurt	 pedagogiki,	 wedle	 którego	 w	 centrum	wychowania	
	 winno	 stać	 dziecko	 z	 jego	 naturalnymi	 potrzebami,	 patrz	 W.	 Okoń,	 Słownik	 pedagogiczny,	
	 Warszawa	1984.		
170	B.	Wolniewicz,	W	stronę	rozumu,	dz.	cyt.,	s.	109-114.	
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modelu wychowania folgującego anarchii, opartego tylko na rzekomej skuteczności 

perswazji, i jest zwyczajną mrzonką nie liczącą się z realiami natury ludzkiej. Przeciwstawia 

mu Wolniewicz wychowanie klasyczne — ukrócające i oparte na autorytecie. „Słowo 'nie' 

powiedziane do dziecka musi być jak mur, nie jak drzwi”171. Ważne to dla Wolniewicza, gdyż 

jedynie w rygorystycznym wychowaniu widzi on szansę na przeciwstawienie się 

libertynizmowi i zgniliźnie naszych czasów172. 

 4. Prawo- i lewoskrętność 
  Przy okazji omawiania antropodycei poprzez socjalizację zła warto wspomnieć o 

zagadnieniu innym, ale ściśle z nim związanym i doniosłym. Otóż powiada Wolniewicz, że 

przez całą cywilizację Zachodu biegnie dziś wielkie pęknięcie, które rozszczepia ją na dwie 

obce sobie i wrogie względem siebie formacje duchowe: lewoskrętną oraz prawoskrętną173. 

Filozoficznie różnica między nimi najdobitniej ujawnia się właśnie w antropologii 

filozoficznej. „Lewoskrętność i prawoskrętność to są dwie różne antropologie: dwie różne 

filozofie człowieka”174. Lewoskrętna formacja oparta jest o meliorystyczny aksjomat 

Rousseau — wszyscy ludzie są z natury dobrzy i równi. W praktyce ta dobroć i równość 

ujawniają się słabo, bo urządzenia społeczne i tkwiące w nich nierówności psują dobrą ludzką 

naturę. Prawoskrętna zaś formacja neguje optymizm russoizmu i twierdzi, idąc w tym za 

pejorystycznym w swej antropologii chrześcijaństwem, że nie wszyscy ludzie są dobrzy i nie 

wszyscy są równi, za to każdy, bez wyjątku, ma w sobie przyrodzoną skłonność do zła, a 

niektórzy wręcz pozbawieni są sumienia. To, jaką antropologię reprezentujemy, determinuje 

— między innymi — nasze wyobrażenie wolności oraz ściśle związaną z nim ideę 

demokracji. Lewoskrętna formacja, upierająca się przy tym, że za brak równości i brak 

sprawiedliwości społecznej odpowiadają urządzenia społeczne, sprzężona jest w swym 

korzeniu z dwiema innymi ideami: „z ega l i t a ryzmem  (czyli z ideą owej „równości”) i z 

s o c j a l i z m e m (czyli ideą owej „sprawiedliwości społecznej”). (...) Egalitaryzm miałby 

zapewniać wszystkim równy start życiowy (…), socjalizm zaś miałby ponadto zapewnić 

wszystkim równe dojście do mety”175. W myśl tej koncepcji usunięcie wadliwych urządzeń 

społecznych sprawi, że społeczeństwo stanie się prawdziwie demokratyczne — czyli takie, 

gdzie dobry lud dobrze rządzi dla swego własnego dobra. Demokratyzm tak rozumiany 

	

171	Słowa	Wittgensteina	przytoczone	w:		B.	Wolniewicz,	Filozofia….	Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	247.	
172	Tamże,	s.	246.		
173	B.	Wolniewicz,	O	Polsce	i	życiu,	dz.	cyt.,	s.	113.	
174	Tenże,	W	stronę	rozumu,	dz.	cyt.,	s.	24.	
175	Tenże,	Filozofia…,	1,	dz.	cyt.,	s.	214.	
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zakłada, że demokracja jest naturalnym stanem człowieka, a więc i dobrym, co wynika z 

przyjętego aksjomatu Rousseau. Naturalność i samo-narzucanie sprzęga tutaj, zdaniem 

Wolniewicza, dwie idee różnej proweniencji — ideę demokracji z ideą równości. Fałszywa 

antropologia prowadzi do utopijnych, a tragicznych w skutkach praktyk. Wolniewicz 

wskazuje dwie wielkie próby, na skalę dziejową, wcielenia demokratyzmu russowskiego w 

życie: „Jednej przewodził Maksymilian Robespierre, drugiej Włodzimierz Lenin”176.  

 Idei demokracji równościowej Wolniewicz przeciwstawia ideę demokracji 

wolnościowej (jeffersonowskiej).  Ta druga oparta jest na antropologii pejorystycznej, w 

której neguje się aksjomat Rousseau, i twierdzi, że człowiek wcale nie jest z natury dobry. 

Istnieje bowiem w człowieku zło pierwiastkowe, będące nieusuwalnym składnikiem jego 

natury. Zdaniem więc prawoskrętnych, którzy optymizmu meliorystów nie podzielają,  

demokracja to nie jest dla człowieka  stan naturalny — „ani ją łatwo osiągnąć, ani osiągniętą 

— utrzymać”177.  Sprzężona zaś jest nie z ideą równości, a z ideą wolności. Wolności, której 

stale trzeba strzec. Skoro tkwi w człowieku zło pierwiastkowe i bywa, że kierują nim 

nikczemne pobudki, to utrzymanie w ryzach modelu demokracji — „czegoś tak pięknego, tak 

paradoksalnego, tak eleganckiego, tak akrobatycznego i zarazem tak nienaturalnego”178 — 

byłoby jakąś formą powściągania zła, które czyha gdzieś w otchłani ludzkiej duszy. Nie jest 

to utopijna wizja braterskiej koegzystencji w stylu Rousseau, ale raczej rodzaj tamy 

postawionej naturalnym zapędom ludzkim. Tama, której utrzymanie wymaga stałej pracy. 

„Ceną wolności jest nieustanne czuwanie” — mawiał Jefferson. I demokracja jeffersonowska 

to właśnie środek do neutralizacji zła pierwiastkowego w człowieku. Prawoskrętni świadomi 

są, zdaniem Wolniewicza, że życie społeczne to dyscyplina, a demokracja wymaga jej więcej, 

niż ustrój policyjny, a nie mniej, jak niektórzy mylnie sobie wyobrażają. Demokracja to ustrój 

ludzi wolnych, którzy sami siebie pilnują. Proklamuje ona przy tym wolę współżycia z 

wrogiem, i to także tym słabszym od siebie. Narzucenie sobie takiego systemu powściągów 

nazywa Wolniewicz „cudem antropologicznym”179, którego trzeba przede wszystkim strzec i 

chronić, a jeśli poprawiać — to, ze względu na jego kruchość, tylko minimalnie. „Demokracja 

to ustrój ludzi wolnych” — powtarzał za Sołżenicynem Wolniewicz180. Twierdził też, że jest 

to najlepszy ze wszystkich dotychczas wypracowanych sposobów na rozwiązanie 

	

176	Tamże,	s.	215.	
177	Tamże,	s.	216.	
178	Słowa	Ortegi	 y	 Gasseta,	 na	 które	 powoływał	 się	Wolniewicz	w:	 tamże,	 s.	 216,	 zob.	 też:	 J.	 Ortega	 y	
	 Gasset,	Bunt	mas,	dz.	cyt.,	s.	86-87.	
179	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,		1,	dz.	cyt.,	s.	218.	
180	Tenże,	W	stronę	rozumu,	dz.	cyt.,	s.	71.	
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antagonizmu wynikającego ze zderzenia tkwiącej w nas skłonności do samowoli z 

koniecznością życia w grupie. Człowiek to „zwierzę stadne” i nie może żyć poza wspólnotą, 

ale jednocześnie tkwi w nim naturalne dążenie do anarchicznie rozumianej wolności — chęć 

robienia tego, na co się ma ochotę. A demokracja to taki porządek we wspólnocie, gdzie 

wszyscy nakładają na siebie w sposób dobrowolny pewne ograniczenia — redukują 

samowolną wolność do wolności rozumnej. Jest najbardziej cywilizowanym sposobem 

wyłaniania i przekazywania władzy w państwie, i wcale nie jest powiedziane, że nie stanowi 

ona tylko pewnego interludium w dziejach ludzkości. Wolniewicz zauważa, idąc w tym za 

Ortegą y Gassetem, że „dzisiaj ludzkość radośnie odrzuca cywilizowane formy stosunków 

między ludźmi (…). Masy radośnie wracają do barbarzyństwa”181. Lewoskrętność 

powściągliwości nie uznaje — jej sednem jest idea przerabiania człowieka, czy jak za 

Okudżawą mawiał Wolniewicz — "zarażenie chorobą przebudowy świata"182. Za mitem 

"dobrego człowieka", którego wystarczy jedynie wyzwolić spod jarzma złych urządzeń 

społecznych stoi, zdaniem Wolniewicza, pycha — ta "najwybitniejsza cecha diabła"183.  

 Lewoskrętni utożsamiający samowolę z wolnością, przekonani, że im więcej wolno, 

tym lepiej, przedstawiają w końcu swobodę robienia tego, co się chce, jako swobodę 

kształtowania ludzkiego społeczeństwa — twierdzą, że modelować go można tak, jak się 

chce. Rewolucję Francuską wskazuje Wolniewicz jako punkt na osi czasu, w którym 

diabelskość pychy ujawniła się na skalę masową. Ludzie wyobrazili sobie wtedy, że potrafią 

rozpoznać jaki świat powinien być, że rozum ludzki potrafi zaprojektować nowy, lepszy świat 

idealnego społeczeństwa. Co więcej, uwierzyli, że mają siłę sprawczą, by taki projekt wcielić 

w życie. „Lewactwo chce kształtować nowego człowieka. To jest ich idea, sformułowana 

najdobitniej przez Józefa Stalina: pieriekowka dusz — przekuwanie ich na inne. Ktoś ma 

prawoskrętną duszę - przekuć mu ją na lewo (…), a jeżeli się nie da, to na Kołymę — tam go 

przekują”184. Zdaniem Wolniewicza hasła Rewolucji Francuskiej były posianiem zła, czas 

żniw przypadł natomiast na wiek XX — rewolucję bolszewicką oraz dwie wojny światowe185, 

kiedy to „diabeł został spuszczony z łańcucha”. 

	

181	Tamże,	s.	77.	
182	Tamże,	s.	21.	
183	Zob.	tenże,	Filozofia…	Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	447-450.	
184	Tenże,	W	stronę	rozumu,	dz.	cyt.,	s.	22.	
185	Gilotyny	tej	Rewolucji	w	ciągu	pięciu	 lat	represji	dały	2	mln	ofiar.	Zbrodnie	XX	wieku	zamknęły	się	
	 zaś	 bilansem	 200	000	 000	 zamordowanych.	 Za	 Okołowskim,	 w:	 B.	Wolniewicz,	 Filozofia...	 Post	
	 factum,	dz.	cyt.,		 s.	448.	
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 5. Chrześcijaństwo 

 Zdaniem Wolniewicza kwintesencją prawoskrętności jest chrześcijaństwo, które 

uważa on za trzon cywilizacji Zachodu i ławę fundamentową, na której opiera się wieża 

demokracji. Ze wszystkich form religijności, jakie przez ostatnie sto tysięcy lat wydała 

ludzkość, to właśnie chrześcijaństwo jest, jak twierdzi Wolniewicz, religią najbardziej 

racjonalną. Decyduje o tym szczególny pogląd na naturę ludzką — przeciwstawny 

meliorystycznemu nurtowi współczesnej psychologii. „Chrześcijaństwo głosiło zawsze (…), 

że natura ludzka jest skażona grzechem pierworodnym. To jest podstawowy element tej 

natury i z tym się trzeba liczyć: że zło, które się w człowieku przejawia — a przejawia się 

nieraz w przerażający sposób — to nie jest coś, co przychodzi do niego z zewnątrz. To jest 

coś, co tkwi w nim”186. Racjonalizm chrześcijaństwa realizuje się, zdaniem Wolniewicza, w 

przyjęciu faktu ułomności natury ludzkiej — faktu, że to w niej leży źródło zła i że wiara w 

możliwość zbudowania raju na ziemi jest utopią tragiczną i niebezpieczną. Przestrogę przed 

wiarą w taką utopię możemy znaleźć w mowie harwardzkiej Sołżenicyna, na której fragment 

powoływał się Wolniewicz. Oto on. „Wolność bynajmniej nie za jednym zamachem 

przechyliła się na stronę zła: ewolucja szła krok po kroku. Wydaje się, że jej punktem wyjścia 

była dobroduszna koncepcja humanistyczna, wedle której człowiek (...) nie ma w sobie 

żadnych zadatków zła, i że wszystko, co w naszej egzystencji zepsute, to tylko rezultat 

błędnych systemów społecznych (…). Świadomość humanistyczna zaprzeczyła istnieniu zła 

we wnętrzu człowieka (…), wbudowując u podstaw współczesnej cywilizacji zachodniej 

niebezpieczną tendencję do bicia pokłonów przed człowiekiem i jego potrzebami”187. 

Odejście od nauki chrześcijańskiej  o grzechu pierworodnym i przyjęcie idei ogłoszonych 

„bez cienia dowodu”188 przez Rousseau to, zdaniem Wolniewicza, jedna z głównych przyczyn 

słabości Zachodu. Niebezpieczeństwo błędnej, optymistycznej antropologii Rousseau widział 

już solidaryzujący się w tej krytyce z chrześcijaństwem ateusz Schopenhauer189, i to właśnie 

stanowi, zdaniem Wolniewicza, o aktualności jego stanowiska. 

 Aktualna i zbieżna z antropologią Wolniewicza jest filozofia człowieka Stanisława 

Lema. We wczesnym opowiadaniu Hauptsturmfuhrer Koestnitz, a potem w artykule Lubią 

	

186	B.	Wolniewicz,	W	stronę	rozumu,	dz.	cyt.,	s.	70.	
187	A.	Sołżenicyn,	Zmierzch	odwagi,	Warszawa	1980,	cytat	za	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	1,	s.	123-124.	
188	B.	Wolniewicz,	Filozofia…,	3,	dz.	cyt.,	s.	259.	
189	Wolniewicz	 przytacza	 następujący	 cytat	 Schopenhauera:	 „Głównym	 rysem	 i	 błędem	 całej	 filozofii	
	 Rousseau	 jest	 to,	 że	 zamiast	 chrześcijańskiej	 nauki	 o	 grzechu	 pierworodnym	 i	 o	 zasadniczym	
	 zepsuciu	 rodzaju	 ludzkiego	 przyjmuje	 on	 zasadniczą	 dobroć	 człowieka	 i	 jego	 nieograniczoną	
	 zdolność	do	doskonalenia	się	(…),	opierając	na	tym	swój	optymizm	i	humanizm”	(Filozofia...,	1,	s.	
	 124).		
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albo muszą190 przedstawia Lem pogląd na naturę ludzką przesiąknięty ideą predestynacji. 

Bliski w tym jest koncepcji św. Anzelma i jego nauki wyłożonej w Monologionie191. To, co 

zbieżne u obydwu, to przyjęcie podziału na trzy kategorie ludzi. Lem pisze o tych, co zło 

czynią, bo lubią; tych, co zła nigdy nie czynią; oraz o tych, którzy zło czynią, bo muszą albo 

tak im się wydaje. Tych ostatnich jest zdecydowanie najwięcej. Anzelm zaś dzielił ludzi na 

tych, co Bogiem pogardzają (malos); tych, co Boga kochają; oraz tych, o których nie 

wiadomo, czy Go kochają, czy Nim gardzą. Widać tu, zupełnie jak u Wolniewicza, rys 

manichejsko-mazdejski w filozofii człowieka — przekonanie, że są wśród nas ci, którzy Boga 

nie kochają, jak pisał Anzelm, czy też ci, którzy zadawaniem zła się rozkoszują, jak ujmował 

to Lem.  

Z przyjęcia takiej tezy płyną ważne konsekwencje dla organizacji życia w społeczeństwie. 

Skoro są pośród nas jednostki z rozmysłem niszczące dobro i lubujące się w złej radości, to 

konieczne są wędzidła, które jakoś ograniczą zło drzemiące w człowieku jako naturalna 

tendencja. Pisze Lem, że „w człowieku (...) jest rdzeń i maska. Maska — to humanizm, cnoty, 

religia, Chrystus, bliźni, dobro, i takie tam faramuszki. A rdzeń, a jądro, a prawda — to zło” 
192. Tylko wspólnota: rodzinna, plemienna, narodowa i cywilizacyjna, może tych ze złego 

nasienia ograniczać. Wszelka więc cywilizacja — ten wysiłek kilkudziesięciu tysięcy lat — to 

jedynie delikatna osłonka, którą bardzo łatwo jest zetrzeć. Sens tradycyjnej pedagogii polega 

na izolowaniu tych złych — właśnie w tym najdobitniej wyraża się prawoskrętność filozofii 

Wolniewicza.  Lem pisał o XX wieku, że w nim "starciu ulega cieniusieńka powłoka 

cywilizacji" 193. Wolniewicz twierdził, że zła jest w ludziach tyle samo — zmienił się obecnie 

tylko stosunek do niego. „Natura ludzka, jak była skażona grzechem pierworodnym, tak jest; i 

taką pozostanie do końca świata. Zła widać więcej, bo zmalał opór wobec niego (…). Kiedyś 

świadomość tego była silniejsza. Chrześcijaństwo jest dziś w odpływie, a z nim zanika 

zrozumienie istoty zła. A także gotowość, by przeciwstawić się mu siłą. Zmiękliśmy”194.  

Proces zmiękczania i rozkładu społeczeństwa trwa, zdaniem Wolniewicza, przeszło 200 lat. 

Rozpoczął go Rousseau (to znaczy jego epoka), wygłaszając swój optymistyczny pogląd na 

ludzką naturę. Dążenia fanatycznego libertyństwa miały wówczas swój początek, powoli 

	

190	S.	Lem,	Lubią…,	dz.	cyt.	
191	Św.	Anzelm,	Monologion.	Proslogion,	dz.	cyt.	
192	Cytaty	za	P.	Okołowski,	Predestynacja	a	wolna	wola.	Młodzieńcze	opowiadanie	Stanisława	Lema.	zob:	
	 https://ownetic.com/magazyn/2017/stanislaw-lem-pawel-okolowski-predestynacja-a-wolna-
	 wola?fbclid=IwAR049MAaLXDR071wpt6WrY8mTEzJuOKArNk5wf-o-qrdh1PeYQ2EuluBzyg	
193	Tamże.	
194	B.	Wolniewicz,	Filozofia…	Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	244-245.	
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zmiękczając stosunek cywilizacji do zła. „Zachód miękł wobec zła stopniowo, ale 

prawdziwego rozpędu nabrały te tendencje rozkładowe dopiero w drugiej połowie 

dwudziestego wieku. (...) Głównymi ogniskami rozkładu stały się uniwersytety, a dokładniej: 

wydziały prawa, pedagogiki, psychologii, tzw. 'nauk politycznych', socjologii i filozofii”195. 

Zniesienie kary głównej, w myśl zasady, że ludzi należy nie karać, a resocjalizować 

podkopuje cały porządek prawny — twierdzi Wolniewicz. Zgnilizna Zachodu objawia się 

również, jego zdaniem, w tendencjach niszczenia autorytetu rodziny i nauczyciela. 

Wychowanie partnerskie, czyli pobłażające, osłabia nasz opór wobec zła. A zło w człowieku 

jest wieczne, usunąć się go nie da. Jedyne, co można, to zmniejszyć jego wysięk na zewnątrz. 

A tego zrobić się nie da bez dobrego systemu prawnego. Dobry system prawny opiera się na 

zasadzie, że kara ma nie wychowywać, a budzić lęk — stąd zdecydowane u Wolniewicza 

stanowisko domagające się przywrócenia kary głównej. Jak twierdzi, tylko przywrócenie kary 

śmierci sprawi, że prawo będzie sprawiedliwe i surowe — a to ma szanse powstrzymać 

rozkład porządku społecznego. Społeczny mechanizm powstrzymywania zła, które zgodnie z 

pejorystycznym poglądem na naturę ludzką tkwi w każdym, autor objaśnia następująco: "Na 

zło, które wypływa z nas a uderza w innych, jesteśmy mało wrażliwi, nie czujemy jego 

ohydy. Nadzwyczaj natomiast wrażliwi jesteśmy na zło, które wypływa z innych a uderza w 

nas. Tego ohydę czujemy bardzo wyraźnie i reagujemy na nią często i ostro. W ten sposób 

wszyscy wzajem utrzymujemy się w jakim takim pionie"196.  

 6. Paradoks  

 Wolniewicz wskazuje na podwójną spójność pejoryzmu. „Pejoryzm kreśli wizerunek 

natury ludzkiej nieprzyjemny, ale spójny wewnętrznie jako konstrukcja myślowa, a zarazem 

spójny zewnętrznie przez brak kolizji z czymkolwiek, co o zachowaniach ludzkich skądinąd 

wiadomo (…). Jako antropologia pejoryzm z żadnymi faktami nie koliduje, a tłumaczy fakty 

meliorystycznie mało zrozumiałe”197. Co więcej, liczy się z ustaleniami nauk przyrodniczych 

— idea predestynacji nie koliduje z nowoczesną biologią — geny determinują naszą 

konstytucję fizyczną i duchową — to one kierują nas ku dobru i złu. Meliorystyczna wiara w 

plastyczność charakteru i skuteczność perswazji brzmi jak mrzonka. Skoro spójność logiczna 

i zgodność z empirią są po stronie pejoryzmu, skoro nawet ustalenia nowoczesnej nauki 

przemawiają na jego korzyść, to jak wytłumaczyć paradoks, że pomimo tego tak wiele osób 

	

195	Tamże,	s.	245-246.	
196	Tamże,	s.	248.	
197 Tenże, Filozofia…, 4, s. 280. 
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nie akceptuje tego stanowiska? Odpowiedź Wolniewicza jest następująca: to genetyczne 

uwarunkowania sprawiają, że widzenie natury ludzkiej jest meliorystyczne. Melioryzm, jego 

zdaniem, nie jest poglądem, a rysem osobowości. Przy okazji omawiania stanowiska 

Leibniza, które było melioryzmem w wersji intelektualistycznej, choć w wariancie własnym, 

oryginalnym198, zastanawia się Wolniewicz jak wyjaśnić fakt, że umysł miary Leibniza199 

pomylił się w poglądzie na naturę ludzką. Jak mógł nie widzieć zła pierwiastkowego w 

człowieku? Wyjaśnienie, że szedł w tym z duchem swojego czasu — Oświecenia, które 

wyznawało aksjomat o wrodzonej dobroci człowieka, Wolniewicz odrzuca zdecydowanie. 

Tłumaczy ten paradoks genetycznie: „Leibniz był dotknięty wadą percepcji — tak brzmi 

nasza diagnoza w jego przypadku. Na tę wadę, jako konstytucyjną, nie pomoże nawet 

geniusz. Melioryzm to nie jest pogląd, to jest rys osobowości, wyryty głęboko w materiale 

genetycznym. Meliorystą człowiek się nie staje, tylko rodzi. Potem znajduje to wyraz między 

innymi w tym, co skłonny  jest sądzić o naturze ludzkiej”200. Mechanizm działania tej 

ułomności przypomina daltonizm. Tak jak ta wada wzroku jest wrodzoną i niekorygowalną, 

tak melioryzm byłby wrodzoną i niekorygowalną wadą percepcji natury ludzkiej. Tak jak 

daltonizm polega na nieodróżnianiu kolorów, tak melioryzm polegałby na nieodróżnianiu 

złośliwości od głupoty201. Dlaczego wszakże współcześnie on dominuje, choć odsetek 

pejorystów winien pozostawać bez zmian? Na to trudno, wedle Wolniewicza, znaleźć 

odpowiedź. Być może dlatego, że nikczemności to na rękę — przez wielki kapitał ma większe 

wpływy, na ludzi pospolitych, których pozycja społeczna wzrosła. 

 ZAKOŃCZENIE 

 Filozofii Wolniewicza przyświecała idea przedkładania szpetnych prawd nad piękne 

fałsze. Widać to zwłaszcza w zbudowanej przez niego antropologii. Przekonania w kwestii 

natury ludzkiej bywają różne, często się wykluczają, a więc bywają przekonania prawdziwe  

i fałszywe. Zdaniem Wolniewicza prawdziwe jest stanowisko pejoryzmu antropologicznego 

— melioryzm to tylko piękny fałsz. Istotą starcia tych dwóch poglądów na naturę ludzką jest 

kwestia pobudki antymoralnej.  

 Melioryzm opiera się na przekonaniu, że natura ludzka w aspekcie moralnym, to układ 

	

198 Zob.: tenże, Filozofia...Post factum, dz.	cyt.,	s. 101-113. 
199 „(...) To jeden z najpotężniejszych umysłów, jakie pojawiły się na świecie" (tenże, W stronę rozumu, dz.	
	 cyt.,	s. 123). 
200 Tenże, Filozofia… Post factum, dz.	cyt.,	s. 110. 
201 Zob. J. Zubelewicz, Antropologia filozoficzna Bogusława Wolniewicza, dz. cyt., s. 183-184.	
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tylko dwu pobudek — zwierzęcej interesowności i ludzkiej szlachetności. Człowiek ze swej 

natury jest dobry,  przekonuje aksjomat Rousseau, a  ktokolwiek rozpozna wartość, ten też 

pragnie jej urzeczywistnienia — uściśla stanowisko meliorystyczne zasada Sokratesa. 

Człowiek zatem zawsze dąży ku lepszemu, in meliora, a jeżeli zło czyni, to źródło tego zła 

znajduje się poza nim. Wysiłki mające na celu usprawiedliwienie człowieka ze złych 

uczynków określa Wolniewicz mianem antropodycei i wskazuje trzy drogi takiego 

„wypychania” zła poza naturę ludzką. Intelektualizacja zła, to wiązanie go z błędem rozumu. 

W myśl tej idei człowiek czyni zło w wyniku błędnego rozpoznania wartości. Zło to nie skaza 

woli, a błąd rozumu. Jako przykład rzecznika tego poglądu wskazać można Sokratesa. Druga 

droga antropodycei nawiązuje do koncepcji gnostycko-platońskiej. W tym przypadku twierdzi 

się, że zło płynie z materii, czyli ciała, a nie z ducha czy duszy. Współczesnym 

przedstawicielem tego stanowiska mianuje Wolniewicz Zygmunta Freuda. Droga trzecia — to 

idea socjalizacji zła. W myśl tej koncepcji, sformułowanej już w pismach Rousseau,  zło jest 

błędem systemu społecznego, zwróconego przeciwko człowiekowi — gdyby nie wadliwe 

instytucje społeczne, człowiek zła by nie czynił.  

 Wydarzenia XX wieku, z całym swoim okrucieństwem, sprawiły, że optymistyczna 

wiara w naturalną dobroć człowieka, a także w jego moc sprawczą w projektowaniu 

idealnego systemu społecznego została zachwiana. Skoro doświadczenie nie pozostawia 

złudzeń w kwestii istnienia złych uczynków — są one faktem, a meliorystyczne próby ich 

wyjaśniania nie wytrzymują krytyki, to konieczny jest, zdaniem Wolniewicza, ponowny 

namysł nad naturą ludzką. Własną, pejorystyczną antropologię Wolniewicz buduje na 

fundamencie myśli św. Augustyna, św. Anzelma, Edwardsa i Schopenhauera, także w 

zgodzie z Miłoszem i Lemem. Pejoryzm to stanowisko, na bazie którego twierdzi się, że w 

aspekcie moralnym natura ludzka jest układem nie dwu, a czterech sił: zwierzęcych — 

interesowności i miłosierności, oraz niezwierzęcych — poczucia sprawiedliwości i 

nikczemności, a raczej demoniczności. Układ ten występuje u ludzi w różnych proporcjach i 

wyraża się w różnorodności ludzkich charakterów — wrodzonych i niezmiennych. 

Decydującą rolę w tej kwestii odgrywają, zdaniem Wolniewicza, geny. Przyznaje tym samym 

rację natywistom antropologicznym. Charakter może być dobry, nijaki lub zły. Zły 

równoznaczny jest z brakiem sumienia, które Wolniewicz definiuje dwustopniowo. Pierwszy 

składnik, przysługujący wszystkim, ma charakter bierny — to rozpoznanie powinności bytu. 

Drugi, to czynne przynaglenie woli, by taką powinność zrealizować. I ten składnik nie 

przysługuje już wszystkim — charakter zły, to charakter, który pomimo, a nawet z powodu 

rozpoznania wartości, nie pragnie jej zrealizowania. Pragnie jej zniszczenia. Mamy więc 
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obecną w filozofii Wolniewicza ideę manichejską. Wyodrębnienie czynnego składnika 

sumienia, neguje, entymematycznie zakładany w stanowisku meliorystycznym, intelektualizm 

etyczny — nie zawsze bowiem rozpoznanie wartości pociąga za sobą pragnienie jej istnienia. 

Ostatecznie to nie rozum decyduje o czynach, a wola. Uznając jej prymat, staje Wolniewicz 

na stanowisku woluntatyzmu etycznego. 

 Przyjęcie danej koncepcji teoretycznej dotyczącej ludzkiej natury pociąga za sobą 

konkretne konsekwencje w organizacji życia społecznego. Melioryzm w filozofii społeczno-

politycznej wyraża się w lewoskrętności — przekonaniem, że człowiek potrafi rozpoznać jaki 

świat powinien być, i ma moc, by taki projekt wprowadzić w życie. Dogmat Rousseau 

przekonujący, że to, co naturalne jest dobre, prowadzi do rozluźnienia obyczajów i wylewu 

niekontrolowanej samowoli 202.  Utopie wyrosłe z przekonania, że człowiek może być 

demiurgiem idealnego ładu społecznego (symptomy zakażenia „chorobą przebudowy 

świata”203 ), doprowadziły do tragicznych w skutkach Rewolucji Francuskiej i rewolucji 

bolszewickiej, także potworności III Rzeszy. Wolniewicz przeciwstawiał opartej na błędnej 

antropologii lewoskrętności antropologię prawdziwą — prawoskrętną — pejoryzm, zwłaszcza 

ten chrześcijański. Przekonanie o drzemiących w ludzkiej naturze skłonnościach do zła 

skutkuje przyjęciem modelu życia społecznego opartego na dobrowolnie ustanowionych 

ograniczeniach. Wychowanie powinno oparte być na autorytecie, a nie na nieustannym 

przyzwalaniu i partnerstwie. Kara powinna odstraszać i eliminować z życia społecznego tych, 

którzy na miejsce wśród ludzi nie zasługują. Demokracja natomiast opierać się powinna na 

idei wolności, a ta, dodatkowo, powinna być stale pod czujną ochroną. Fakty bowiem 

antropologiczne, zdaniem Wolniewicza, są takie, że nie jesteśmy równi, w naszej naturze 

zapisana jest skłonność do zła, i wcale nie ma w niej skłonności do powszechnego braterstwa 

— ta jest tylko mrzonką lewoskrętnych. 

 Warto zwrócić uwagę, że antropologia Wolniewicza jest, z jednej strony, odważna — 

idzie przecież na zderzenie czołowe z aktualnie panującą meliorystyczną wiarą w 

nieograniczone możliwości człowieka, ale przede wszystkim, jest bardzo subtelna 

	

202  „Odchodzi	 się	 od	 cywilizacji	 rycerskiej,	 może	 nie	 tyle	 ku	 społeczności	 barbarzyńskiej,	 co	 ku	
	 powszechnemu	 schamieniu.	 Przeciwieństwo	 rycerstwa	 stanowiłoby	 dla	 mnie	 chamstwo.	 Świat	
	 Zachodu	radośnie	wyzbywa	się	tych	wszystkich	rycerskich,	 formalnie	grzecznych	zachowań,	nie	
	 liczy	się	z	wrażliwością	drugiego	człowieka	(...)	Być	może	jest	tak,	że	większość	pragnie	powrotu	
	 do	barbarzyństwa:	do	niehamowanej	rozsądkiem	ani	dobrym	obyczajem	ekspresji	swoich	doznań	
	 i	 uczuć.	 Tak	 rozumiana	 „otwartość"	 to	 postawa,	 że	 można	 mówić	 i	 robić,	 co	 się	 chce"	 (B. 
 Wolniewicz, W stronę rozumu, dz. cyt., s.	59). 
203	Tamże,	s.	21.	
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teoretycznie. Wolniewicz, odrzucając melioryzm, nie twierdzi po prostu, że człowiek jest z 

natury zły. Człowiek, jako gatunek, nie jest ani dobry, ani zły. Charakter człowieka to 

amalgamat tych dwóch pierwiastków, które jednak łączą się osobniczo w bardzo różnych 

proporcjach204. Teza na pozór skromna — człowiek nie jest z natury dobry. Skoro jednak jako 

tej natury realizacja ujawnia się niekiedy także skłonność do zła — teza owa pociąga za sobą 

poważne konsekwencje praktyczne w pedagogice czy sądownictwie.  

 O przenikliwości myśli Wolniewicza niech świadczy także fakt, że zastanawiając się 

nad źródłem zaobserwowanej u meliorystów, pozornie niewytłumaczalnej, omylności w 

postrzeganiu ludzkiej natury, dochodzi ostatecznie do wniosku, że jest ona przejawem siły 

niezależnej od nich samych, i że nad każdym z nas ciąży pewne fatum — siła, na którą my 

wpływu nie mamy żadnego, a która wpływ ma na nas — decydujący i nieodwołalny205. 

Wreszcie, rewaluację przez Wolniewicza pejoryzmu możemy potraktować jako memento — 

bo to myśl będąca przestrogą i wezwaniem. Wiek XX odsłonił szpetną prawdę o naturze 

ludzkiej — przejawia się w niej jakaś diabelska siła kosmiczna, której pokonać się, co 

prawda, nie da, ale konieczne jest, by ją neutralizować. Tylko nałożenie wędzideł na 

drzemiące w nas diabelskie skłonności uchronić nas może przed ponownymi epifaniami 

diabła. Skutecznie walczyć zaś można tylko w oparciu o prawdziwą antropologię filozoficzną 

— a taka, gotowa tkwi w pismach Bogusława Wolniewicza, jak u nikogo dziś innego. 

 

	  

	

204	Tenże,	Filozofia…	Post	factum,	dz.	cyt.,	s.	113.	
205	Zob.:	tenże,	O	Polsce	i	życiu,	dz.	cyt.,	s.	16-33.	
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