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Wstęp 
     (...) Zagadnieniami moralności Kropotkin zaczął się zajmować jeszcze w latach osiemdziesią-
tych, lecz szczególną uwagę zaczął poświęcać kwestiom moralności w ostatnim dziesięcioleciu XIX 
wieku, kiedy w literaturze zaczęły się odzywać głosy, Ŝe moralność jest niepotrzebna i kiedy 
poczęła się szerzyć nietzcheańska nauka amoralizmu. Równocześnie liczni przedstawiciele nauki i 
myśli filozoficznej pod wpływem ciasno pojmowanej teorii Darwina zaczęli twierdzić, Ŝe w świe-
cie panuje tylko jedno powszechne prawo – “prawo walki o byt”, i tym samym jak gdyby popierali 
filozoficzny amoralizm. 
     Kropotkin, czując całą błędność tego rodzaju wywodów, powziął decyzję udowodnienia z 
naukowego punktu widzenia, Ŝe przyroda “nie jest amoralna” i Ŝe “człowieka nie uczy zła”, lecz 
Ŝe moralność stanowi naturalny wytwór ewolucji Ŝycia społecznego nie tylko człowieka, ale 
niemal wszystkich istot Ŝywych, wśród których przewaŜnie spotykamy juŜ pewne zaczątki sto-
sunków moralnych. 
     Kropotkin wygłosił w 1890 roku w “Ankockim braterstwie” w Manchesterze odczyt na temat 
“Sprawiedliwość i moralność”, po niejakim zaś czasie ten sam odczyt w rozszerzonej formie 
powtórzył w Londyńskim Towarzystwie Etycznym. 
     W okresie lat 1891-1894 Kropotkin ogłosił w Nineteenth Century szereg artykułów o pomocy 
wzajemnej wśród zwierząt, dzikich ludów i narodów cywilizowanych. Studia te, które później 
złoŜyły się na ksiąŜkę “Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju”, były jak gdyby wstępem do 
moralnej teorii Kropotkina. 
     (...) Cały postęp ludzkości – mówi Kropotkin – jest nierozerwalnie związany z Ŝyciem społecz-
nym. śycie w społeczeństwie wytwarza w sposób naturalny i nieuchronny zarówno u ludzi jak i u 
zwierząt instynkt towarzyskości, pomocy wzajemnej, które w dalszym swym rozwoju u ludzi 
przekształcają się w uczucie Ŝyczliwości, sympatii i miłości. 
     Z tych właśnie uczuć i instynktów bierze początek moralność ludzka, czyli całokształt moral-
nych poczuć, pojęć i przedstawień, które ostatecznie znajdują wyraz w naczelnej zasadzie wszyst-
kich teorii moralnych – “nie czyń drugiemu, czego nie chcesz, by tobie czyniono”. 
     Ale gdy nie czynisz drugiemu, czego nie chcesz, by tobie czyniono – to nie jest to jeszcze pełny 
wyraz moralności, mówi Kropotkin. Reguła ta jest tylko wyrazem sprawiedliwości, równoupraw-
nienia. WyŜsza świadomość moralna nie moŜe się tym zadowolić i Kropotkin uwaŜa, Ŝe zasadni-
czym elementem moralności wraz z uczuciem pomocy wzajemnej i pojęciem sprawiedliwości jest 
coś, co ludzie nazywają wielkodusznością, ofiarnością czy poświęceniem. 
     Pomoc wzajemna, sprawiedliwość, poświęcenie – oto trzy elementy moralności według teorii 
Kropotkina. Te elementy nie posiadają wprawdzie charakteru powszechności i konieczności 
właściwych prawom logicznym, mimo to jednak – zdaniem Kropotkina – leŜą u podstawy etyki 
ludzkiej, którą moŜna rozpatrywać jako “fizykę obyczajów”. (...) 
     Kropotkin wróciwszy do Rosji w czerwcu 1917 roku, po czterdziestoletnim wygnaniu, począt-
kowo zamieszkał w Petersburgu. Wkrótce jednak lekarze poradzili mu przenieść się do Moskwy. 
W Moskwie jednak nie udało się Kropotkinowi urządzić na stałe. Ogólne trudne warunki Ŝycia 
moskiewskiego w owym czasie zmusiły Kropotkina do przeniesienia się w lecie 1918 roku do 
małej zapadłej miejscowości, Dmitrowa (oddalonej o 60 wiorst od Moskwy). Tam właśnie Kropo-
tkin, odcięty – w dosłownym niemal znaczeniu tego wyrazu – od całego świata kulturalnego, był 
zmuszony spędzić całe trzy lata, aŜ do samej śmierci. 
     (...) Szczupłe środki materialne nie pozwalały Kropotkinowi na zakup niezbędnych ksiąŜek i 
jedynie dzięki przyjaciołom i znajomym mógł niekiedy, po przezwycięŜeniu wielu trudności, 
dostać te czy inną potrzebną mu ksiąŜkę... Wskutek braku środków pienięŜnych nie mógł teŜ 
Kropotkin zaangaŜować sekretarza lub maszynistki, tak iŜ całą mechaniczną część pracy musiał 
sam wykonywać, przepisując rękopis czasem po kilka razy... Oczywiście, wszystko to odbijało się 
na pracy. Dodać tu jeszcze naleŜy, Ŝe po przeniesieniu do Dmitrowa Kropotkin, moŜe wskutek 
niedostatecznego odŜywiania się, zaczął zapadać na zdrowiu. W liście z dnia 21 stycznia 1919 roku 
Kropotkin pisze mi: “Pracuję gorliwie nad etyką, lecz sił mam niewiele: muszę niekiedy przerywać 
pracę...”. Dołączył się do tego równieŜ szereg innych niesprzyjających okoliczności. Na przykład, 
w ciągu długiego czasu Kropotkin musiał pracować wieczorami przy niedostatecznym oświetleniu 
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itp. (...) 
     Kropotkin, realista i rewolucjonista, zapatrywał się na etykę nie jako abstrakcyjną naukę o 
postępowaniu człowieka, lecz widział w niej przede wszystkim konkretną dyscyplinę naukową, 
której cel polega na tym, Ŝeby inspirować ludzi w ich praktycznej działalności. 
     I Kropotkin, stary, pełen buntu rewolucjonista, którego wszystkie myśli ześrodkowywały się na 
idei ludzkiego szczęścia, pragnął przy pomocy swej ksiąŜki o etyce zagrzać młode pokolenia do 
walki, natchnąć je wiarą w sprawiedliwość przewrotu społecznego i wzniecić w ich sercach pło-
mień poświęcenia na rzecz bliźnich; pragnął przekonać ludzi, Ŝe “szczęście nie polega na jednost-
kowej osobistej rozkoszy ani na egoistycznych choćby nawet wyŜszego rzędu radościach, lecz na 
walce o prawdę i sprawiedliwość wśród ludu i wraz z ludem...”. 
     Kropotkin nie uznawał związku moralności z religią i metafizyką i pragnął ugruntować etykę 
na podstawach czysto przyrodniczych; usiłował udowodnić, Ŝe jedynie pozostając w świecie 
rzeczywistości znaleźć moŜna siłę do prawdziwie moralnego Ŝycia. (...) 
     Spodziewają się na ogół, Ŝe “Etyka” Kropotkina będzie jakąś specjalną etyką “rewolucyjną” lub 
teŜ “anarchistyczną” itp. Gdy zdarzało się mówić o tym z samym Kropotkinem, zawsze odpowia-
dał, Ŝe w jego zamiarach leŜy napisanie czysto ludzkiej etyki (niekiedy uŜywał tu wyrazu: “reali-
stycznej”). 
     Kropotkin nie uznawał Ŝadnych odrębnych etyk, lecz uwaŜał, Ŝe etyka winna być jedną jedyną i 
winna być jednakowa dla wszystkich ludzi. Gdy zwracano Kropotkinowi uwagę, Ŝe we współcze-
snym społeczeństwie, zróŜnicowanym na wzajemnie wrogie sobie klasy i kasty, nie moŜe istnieć 
jednolita etyka, odpowiadał, Ŝe wszelka “burŜuazyjna” czy “proletariacka” etyka ostatecznie 
opiera się na podstawie ogólnej, na ogólnych etnologicznych podwalinach, które niekiedy bardzo 
silnie wpływają na zasady moralności klasowej czy grupowej. Kropotkin kładł nacisk na to, Ŝe my 
wszyscy, niezaleŜnie od tego, do jakiej naleŜymy klasy czy partii, przede wszystkim jesteśmy 
ludźmi i stanowimy cząstkę ogólnego zwierzęcego gatunku, człowieka. Rodzaj homo sapiens od 
najkulturalniejszego Europejczyka do Buszmena i od najbardziej wyrafinowanego “bourgeois” do 
ostatniego “proletariusza” – bez względu na wszelkie róŜnice – stanowi jedną logiczną całość. I w 
swych konstrukcjach społeczeństwa przyszłości Kropotkin miał na względzie po prostu ludzi – 
bez tej naleciałości społecznej tabeli rang, która grubą warstwą osiadła na nas wszystkich w prze-
ciągu długiego historycznego Ŝycia ludzkości. 
     Naukę etyczną Kropotkina moŜna scharakteryzować jako naukę o braterstwie, mimo Ŝe wyrazu 
“braterstwo” prawie się w jego ksiąŜce nie spotyka. Kropotkin nie lubił uŜywać wyrazu brater-
stwo, wolał zamiast tego pisać solidarność. Solidarność jest, jego zdaniem czymś realniejszym niŜ 
braterstwo. Na dowód słuszności tej myśli Kropotkin zaznaczył niekiedy, Ŝe bracia bywają często 
we wrogim względem siebie stosunku, Ŝe często nienawidzą się wzajemnie, a nawet zdarzają się 
między nimi zabójstwa. Według legendy biblijnej dzieje rodu ludzkiego zaczynają się właśnie od 
bratobójstwa. Natomiast pojęcie solidarności oznacza fizyczny i organiczny stosunek między 
elementami kaŜdej Ŝywej istoty, w świecie zaś stosunków moralnych solidarność wyraŜa się we 
współczuciu, pomocy wzajemnej i współubolewaniu. Solidarność godzi się z wolnością i równo-
ścią, przy tym solidarność i równość stanowią niezbędne warunki sprawiedliwości społecznej. 
Stąd pochodzi etyczna formuła Kropotkina: “bez równości nie ma sprawiedliwości, a bez sprawie-
dliwości nie ma równości”. 
 
Moskwa, 1 maja 1922 r. 

N.  Lebiediew 
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CHRZEŚCIJAŃSTWO – WIEKI  ŚREDNIE – EPOKA  ODRODZENIA 

Chrześcijaństwo. – Przyczyna powstania i powodzenia nauki chrześcijańskiej. – Chrześci-
jaństwo jako religia ubogich. – Chrześcijaństwo i buddyzm. – Główna róŜnica między 
chrześcijaństwem i buddyzmem a wszystkimi poprzedzającymi je religiami. – Społeczny 
ideał chrześcijaństwa. – Przekształcenie pierwotnego chrześcijaństwa. – Przymierze Ko-
ścioła z Państwem. – Średniowiecze. – Protest ludowy przeciwko uciskowi Państwa i 
Kościoła. – Walka ludu z oficjalnym Kościołem i Państwem w wiekach średnich. – Wolne 
miasta i ruchy religijne (albigensi, lollardzi, husyci). – Reformacja. – Epoka Odrodzenia. – 
Kopernik i Giordano Bruno. – Kepler i Galileusz. – Franciszek Bacon (z Werulamu). – 
Nauka Bacona o moralności. – Hugo Grotius. – Postęp doktryn moralnych w XVI stuleciu. 

 
     Reasumując osiągnięcia przedchrześcijańskiej etyki w staroŜytnej Grecji widzimy, Ŝe pomimo 
róŜnic w pojmowaniu moralności przez greckich myślicieli w jednym punkcie zgadzali się oni ze 
sobą. Wszyscy oni mianowicie uznawali naturalne skłonności człowieka oraz jego rozum jako 
źródło moralnych jego pobudek. Z właściwej jednak istoty tych skłonności bodaj Ŝe nie zdawali 
sobie jednak sprawy. A jednak głosili, Ŝe człowiek dzięki rozumowi swemu, Ŝyjąc Ŝyciem społecz-
nym, rozwija w sobie i utrwala w sposób naturalny swoje moralne skłonności, poŜyteczne do 
podtrzymania niezbędnego dlań Ŝycia społecznego – dlatego teŜ nie szukali dla człowieka pomocy 
z zewnątrz, w siłach nadprzyrodzonych. 
     Taka była istota nauki Sokratesa, Arystotelesa, po części nawet Platona oraz pierwszych sto-
ików, przy czym Arystoteles juŜ próbował zbudować moralność na podstawach przyrodniczo-
naukowych. Jedynie Platon wprowadził do moralności element na poły religijny. Lecz z drugiej 
strony, Epikur – być moŜe przeciwstawiając się Platonowi – wysunął nową zasadę: rozumne 
dąŜenie człowieka do szczęścia, do przyjemności; starał się przedstawić szukanie szczęścia jako 
główne źródło elementu moralnego w myślącym człowieku. 
     Epikur miał, oczywiście, słuszność twierdząc, Ŝe dobrze zrozumiane dąŜenie człowieka do 
osobistego szczęścia, do pełni Ŝycia, staje się dźwignią moralną: człowiek, który całkowicie zrozu-
miał, w jakim stopniu towarzyskość, sprawiedliwość i dobry równościowy stosunek względem 
ludzi prowadzi do szczęścia w Ŝyciu kaŜdej jednostki a takŜe całego społeczeństwa – taki człowiek 
nie będzie niemoralny. Innymi słowy, człowiek, który uznał równość wszystkich i doszedł drogą 
doświadczenia Ŝyciowego do utoŜsamienia swojej korzyści z korzyścią wszystkich, moŜe bez-
sprzecznie znaleźć w takim rozumieniu osobistego szczęścia oparcie dla swojej moralności. Ale 
Epikur twierdząc, Ŝe rozumne szukanie szczęścia samo doprowadzi człowieka do moralnego 
ustosunkowania się względem innych, zwęŜał bez Ŝadnej potrzeby rzeczywiste podstawy moral-
ności. Zapominał, Ŝe w człowieku, niezaleŜnie od stopnia egoizmu, istnieją jeszcze nawyki towa-
rzyskości; istnieje w nim takŜe pojęcie sprawiedliwości, które prowadzi do uznania w pewnym 
stopniu równouprawnienia ludzi, i wreszcie, nawet u ludzi, którzy nisko upadli pod względem 
moralnym, istnieje mglista świadomość ideału oraz moralnego piękna. 
     W ten sposób Epikur pomniejszał znaczenie społecznych instynktów człowieka i podsuwał mu 
praktyczną “rozwaŜność” na miejsce sprawiedliwie myślącego rozumu, bez którego udziału nie 
moŜe zachodzić w społeczeństwie postępowy rozwój. Z drugiej zaś strony, Epikur nie doceniał 
wpływu środowiska oraz podziału społeczeństwa na klasy, który to podział staje się wrogiem 
moralności wtedy, gdy piramidalna budowa społeczeństwa pozwala jednym na to, czego innym 
wzbrania. 
     Istotnie, zwolennicy Epikura, dość liczni w imperium Aleksandra Macedońskiego a następnie 
takŜe w Imperium Rzymskim, znajdowali usprawiedliwienie swojej obojętności wobec wrzodów 
ustroju społecznego w braku ideału moralnego, który by równość ludzi i sprawiedliwość stawiał 
jako cel moralności1. 

                                                                                 
1 Guyau w świetnym studium o filozofii Epikura zwrócił uwagę na to, Ŝe w ciągu kilku stuleci zjednoczyła ona wielu 
pięknych duchowo ludzi; i tak było istotnie. W ludzkości zawsze znajdują się tacy ludzie, których Ŝadne mędrkowa-
nie czy to religijne, czy całkowicie negatywne nie uczyni ani lepszymi, ani gorszymi w sensie społecznym. Lecz 
obok nich istnieje masa ludzi przeciętnych, wiecznie wahających się, podporządkowujących się doktrynom mającym 
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     Protest przeciwko wrzodom toczącym ówczesne społeczeństwo i przeciwko upadkowi społecz-
ności był nieunikniony. I istotnie powstał on, jak widzieliśmy, nasamprzód w nauce stoików, 
następnie zaś w chrześcijaństwie. 
     JuŜ w V wieku przed początkiem naszej ery rozpoczęły się wojny Grecji z Persją i wojny te z 
wolna doprowadziły do całkowitego upadku tego ustroju wolnych miast-republik staroŜytnej 
Grecji, przy którym nauki, sztuki i filozofia osiągnęły wysoki stopień rozwoju. Następnie, w wieku 
IV zostało utworzone państwo Macedońskie i rozpoczęły się pochody Aleksandra Wielkiego w 
głąb Azji. Kwitnące, niezaleŜne demokracje Grecji stawały się wówczas zaleŜnymi prowincjami 
nowego zdobywczego imperium; zdobywcy, sprowadzając ze wschodu niewolników i przywoŜąc 
stamtąd zrabowane bogactwa, wprowadzali zarazem centralizację oraz nieunikniony przy centra-
lizacji despotyzm polityczny wraz z grabieŜczym duchem bogacenia się. Co więcej, bogactwa 
przywoŜone do Grecji przyciągnęły tam grabieŜców z zachodu i juŜ w końcu III wieku przed 
naszą erą, Rzym zaczął podbijać Grecję. 
     Ognisko wiedzy i sztuki, jakim była staroŜytna Hellada, stało się teraz prowincją zdobywczego 
Imperium Rzymskiego. Pochodnia nauki, płonąca w Grecji, zgasła na wiele stuleci. Z Rzymu zaś 
rozszerzyło się we wszystkich kierunkach grabieŜcze scentralizowane państwo, gdzie zbytek 
wyŜszych klas wyrastał z niewolniczej pracy podbitych narodów i gdzie rozpusta wyŜszych 
rządzących klas dochodziła do ostatecznych granic. 
     W takich warunkach protest był nieunikniony i istotnie zjawił się, nasamprzód w postaci odgło-
sów nowej religii, buddyzmu narodzonego w Indiach, gdzie zachodził taki sam proces rozkładu 
jak w Imperium Rzymskim; następnie, po upływie czterystu lat w postaci chrześcijaństwa w Judei, 
skąd przeszło ono do Azji Mniejszej, z jej licznymi greckimi koloniami, stamtąd zaś do samego 
centrum panowania rzymskiego, do Italii. 
     Łatwo pojąć, jaki wpływ, zwłaszcza na klasy ubogie, musiało wywrzeć zjawienie się tych 
dwóch nauk, mających tak wiele z sobą wspólnego. Wiadomości o nowej religii narodzonej w 
Indiach zaczęły przedostawać się do Judei i Azji Mniejszej juŜ w ciągu dwóch ostatnich stuleci 
przed naszą erą. KrąŜyły wieści, Ŝe przejęty potrzebą nowej wiary syn cesarski, Gotama, opuścił 
pałac i młodą Ŝonę, zrzucił z siebie szaty cesarskie, wyrzekł się bogactwa i władzy i stał się sługą 
swego ludu. śyjąc z jałmuŜny, głosił pogardę bogactwa i władzy, głosił miłość ku wszystkim 
ludziom – przyjaciołom i wrogom, litość względem wszystkich Ŝywych istot, głosił łagodność i 
uznawał równość wszystkich stanów, nie wyłączając nawet najniŜszych. 
     Wśród narodów przemęczonych wojnami i podatkami, obraŜanych w swych najlepszych 
uczuciach przez ludzi sprawujących władzę, nauka Buddy2 Gotamy prędko znalazła zastępy 
zwolenników i stopniowo rozpowszechniła się z północnych Indii na południe i na wschód po 
całej Azji. Dziesiątki milionów ludzi nawracały się na buddyzm. 
     To samo zaszło po latach czterystu, kiedy podobna, lecz bardziej jeszcze podniosła nauka 
chrześcijaństwa zaczęła się szerzyć z Judei przechodząc do kolonii greckich w Azji Mniejszej, 
następnie do Grecji, skąd przeniosła się na Sycylię i do Italii. 
     Grunt do przyjęcia nowej religii ubóstwa, powstającej przeciwko rozpuście bogaczy – był 
dobrze przygotowany. A następnie Ŝywiołowe wędrówki całych narodów z Azji do Europy, które 
zaczęły się właśnie w owym czasie i ciągnęły się przez całe dwanaście stuleci, wywołały takie 
przeraŜenie w duszach ludzkich, Ŝe mogły jeszcze tylko wzmocnić potrzebę nowej wiary3. 

                                                                                                                                                                            
w danym czasie wziętość; i właśnie dla tej słabej pod względem charakteru większości filozofia Epikura była 
usprawiedliwieniem ich społecznej obojętności; gdy tymczasem inni, którzy szukali ideału, zwrócili się do religii. 
2 Wyraz Budda znaczy “nauczyciel”. 
3 Z końcem okresu lodowego oraz następującego po nim okresu jezior, w czasie tajania pokrywy lodowej, nastąpiło 
szybkie wysychanie wysokich płaskowzgórzy Środkowej Azji, przedstawiających obecnie pustynie bezludne z 
pozostałościami po ludnych niegdyś miastach, obecnie zasypanych piaskiem. Ten proces wysychania zmusił miesz-
kańców płaskowzgórzy do przesunięcia się na południe, do Indii, i na północ, na niziny DŜungarii i Syberii, skąd 
posuwali się na zachód, na przepyszne równiny południowej Rosji i Europy zachodniej. W ten sposób przesiedlały 
się całe narody i łatwo moŜna sobie wystawić przeraŜenie, jakim te przesiedlenia przejmowały inne narody, juŜ 
osiadłe na równinach Europy; przy tym nowi przybysze bądź grabili narody osiadłe, bądź teŜ wyniszczali ludność 
całych okręgów, które stawiały im opór. To, co naród rosyjski przeŜył w ciągu XIII wieku, w okresie najścia Mongo-
łów, to Europa przeŜywała w ciągu pierwszych siedmiu czy ośmiu wieków naszej ery, wskutek przesiedlania się 
hord, posuwających się jedna za drugą z Azji Środkowej; Hiszpania zaś i południowa Francja – wskutek najścia 
Arabów, którzy przesuwali się z północnej Afryki do Europy, przynagleni przez ten sam proces wysychania terenów. 
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     Pośród przeŜywanych wówczas okropności nawet trzeźwi myśliciele tracili wiarę w lepszą 
przyszłość ludzkości; masy ludowe zaś w najściach tych widziały wdanie się Złej Siły; w umysłach 
ludzkich mimo woli powstawało wyobraŜenie o “końcu świata” i ludzie tym chętniej szukali 
ratunku w religii. 
     Chrześcijaństwo i buddyzm tym się głównie róŜniły od poprzednich religii, Ŝe zamiast okrut-
nych mściwych bogów, których rozkazom musieli ludzie ulegać, te dwie religie wysuwały ideal-
nego boga-człowieka – jako wzór dla ludzi, nie jako groźbę. W chrześcijaństwie miłość boskiego 
nauczyciela ku ludziom – ku wszystkim ludziom bez róŜnicy plemienia i stanu, zwłaszcza ku 
ludziom niŜszym – wzniosła się do najwyŜszego bohaterstwa, do śmierci na krzyŜu, w imię zba-
wienia ludzkości od władzy Zła. 
     Zamiast strachu przed mściwym Jehową lub przed bogami uosabiającymi złe siły przyrody 
głoszona była miłość do ofiary gwałtu, i nauczycielem moralności w chrześcijaństwie było nie 
mściwe bóstwo, nie kapłan, nie człowiek z kasty duchownej a nawet nie myśliciel spośród mędr-
ców – lecz człowiek z ludu. I gdy załoŜyciel buddyzmu, Gotama, jeszcze był synem cesarskim, 
który z dobrej woli stał się Ŝebrakiem, to załoŜycielem chrześcijaństwa był cieśla, który porzucił 
dom i rodzinę i Ŝył jak Ŝyją “ptacy niebiescy” w oczekiwaniu bliskiego nadejścia “Sądu Ostatecz-
nego”. śycie tych dwóch nauczycieli płynęło nie w świątyniach ani w akademikach, lecz pośród 
ubogich i z łona właśnie tej biedoty, nie zaś spośród słuŜby świątynnej wyszli apostołowie Chry-
stusa. I jeŜeli później zarówno w chrześcijaństwie jak i w buddyzmie utworzył się “Kościół”, tj. 
rząd “wybranych” z nieuniknionymi wadami wszelkiego rządu – to było to po prostu odstęp-
stwem od woli obydwóch załoŜycieli religii, jakkolwiek potem starano się wszelkimi siłami 
usprawiedliwić to odstępstwo, powołując się na księgi napisane wiele lat po śmierci samych 
nauczycieli. 
     Drugą zasadniczą cechą chrześcijaństwa – której przede wszystkim zawdzięcza ono swą potęgę 
– było to, Ŝe podało jako nić przewodnią w Ŝyciu człowieka nie osobiste jego szczęście, lecz szczę-
ście społeczeństwa i w konsekwencji ideał społeczny, za który człowiek byłby gotów Ŝycie swe 
złoŜyć w ofierze (zob. na przykład X i XIII rozdziały ewangelii Marka). Ideałem chrześcijaństwa 
nie było spokojne Ŝycie greckiego mędrca i nie wojenne czy obywatelskie czyny bohaterów staro-
Ŝytnej Grecji i Rzymu. Ideał ten uosabiał głosiciel prawdy, zbuntowany przeciwko ohydom ówcze-
snego społeczeństwa i gotowy ponieść śmierć za swoją wiarę, polegającą na sprawiedliwości 
względem wszystkich ludzi, na uznawaniu równych praw dla wszystkich i na pełnym miłości 
stosunku względem wszystkich, tak swoich jak i obcych, i wreszcie na odpuszczaniu win – w 
przeciwieństwie do powszechnie panującego wówczas prawa, prawa obowiązkowej zemsty za 
doznane krzywdy. 
     Niestety, właśnie te zasady chrześcijaństwa – zwłaszcza równość praw i odpuszczanie win – 
bardzo prędko zaczęły tracić na sile przy propagowaniu nowej wiary, a następnie w ogóle poszły 
w niepamięć. Do chrześcijaństwa tak samo jak w ogóle do wszystkich moralnych nauk bardzo 
szybko – juŜ w czasach apostolskich – zakradł się oportunizm, tj. nauka o “błogosławionym środ-
ku”. I wszystko to stało się tym łatwiej, Ŝe w chrześcijaństwie, jak i w innych religiach, utworzyła 
się grupa ludzi, którzy utrzymywali, Ŝe to oni, na których spoczywa obowiązek wykonywania 
obrzędów i misteriów, zachowują naukę Chrystusa w czystości i prowadzą walkę przeciwko wciąŜ 
powstającym fałszywym jej interpretacjom. 
     Nie ulega wątpliwości, Ŝe ustępliwość apostołów moŜna do pewnego stopnia tłumaczyć takŜe 
okrutnym prześladowaniem, na jakie byli naraŜeni pierwsi chrześcijanie w Imperium Rzymskim, 
zanim chrześcijaństwo stało się religią państwową. MoŜliwą jest jednak rzeczą, Ŝe ustępstwa 
czyniono tylko pozornie, gdy tymczasem wewnętrzny rdzeń gmin chrześcijańskich wyznawał 
naukę w całej jej czystości. Na zasadzie długiego szeregu dokładnych badań zostało obecnie 
stwierdzone, Ŝe te cztery ewangelie, które Kościół uznał jako najbardziej wiarygodny wykład Ŝycia 
i nauk Chrystusa, jak równieŜ i “Dzieje”, i “Listy” apostolskie – w redakcjach, jakie do nas doszły – 
zostały napisane nie wcześniej niŜ między 60 a 90 rokiem naszej ery, a moŜe nawet później, między 
90 a 120 rokiem. Lecz i wtedy juŜ ewangelie i listy były odpisami z dawniejszych not, które kopiści 
zwykle uzupełniali jeszcze zasłyszanymi podaniami4. W owych właśnie latach odbywały się w 

                                                                                 
4 O istnieniu wielu takich not świadczył juŜ ewangelista Łukasz (rozdz. I, wiersze 1-4) przystępując do swego 
wykładu, w którym zestawiał i uzupełniał noty dawniejsze. 
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Imperium Rzymskim najokrutniejsze prześladowania chrześcijan. Początek kaźni w Galilei sięga 
juŜ czasów powstania Judy Galilejczyka przeciwko rzymskiemu panowaniu w 9 roku naszej ery; 
później zaś zaczęły się jeszcze bardziej okrutne prześladowania śydów po powstaniu w Judei, 
które trwało od 66 do 71 roku; egzekucje liczyło się wówczas juŜ na setki5. 
     W obliczu takich prześladowań głosiciele chrześcijaństwa, gotowi sami zginąć na krzyŜu lub na 
stosie, mogli naturalnie w swoich listach do wiernych czynić drugorzędne ustępstwa, Ŝeby nie 
naraŜać na prześladowanie młodych jeszcze gmin chrześcijańskich. Tak na przykład słowa: “od-
dawajcieŜ tedy, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest boŜego, Bogu”, na które tak chętnie powo-
łują się ludzie posiadający władzę, mogły dostać się do ewangelii jako nieznaczne ustępstwo, nie 
naruszające istoty nauki, tym bardziej Ŝe chrześcijaństwo głosiło wyrzeczenie się wszelkich dóbr 
Ŝyciowych. Przy tym chrześcijaństwo, którego narodziny związane są ze Wschodem, uległo 
wpływom wschodnich wierzeń pod jednym nader waŜnym względem. Religie Egiptu, Persji i 
Indii nie zadowalały się samą tylko antropomorfizacją sił przyrody, jak to czyniło greckie i rzym-
skie pogaństwo. Religie te widziały w świecie walkę dwóch zasad o równej sile – Dobra i Zła, 
Światła i Mroku – i tę walkę przenosiły do serca człowieka. To właśnie wyobraŜenie o dwóch 
wrogich siłach, walczących o przewagę w świecie, stopniowo weszło do chrześcijaństwa jako 
podstawowa jego zasada. Później zaś wyobraŜenie o potęŜnym diable, który opanowuje duszę 
ludzką, kościół chrześcijański wykorzystywał w szerokim zakresie w ciągu wielu stuleci, by tępić z 
nieprawdopodobnym okrucieństwem tych, którzy ośmielali się krytykować jego protegowanych. 
     W ten sposób Kościół po prostu odrzucił w Ŝyciu dobroć i wszechprzebaczenie, głoszone przez 
załoŜyciela chrześcijaństwa i stanowiące jego odrębność od wszystkich innych religii poza buddyj-
ską. Co więcej, w prześladowaniu swych przeciwników Kościół był bezgranicznie okrutny. 
 
     A potem wyznawcy Chrystusa – nawet ci najbliŜsi – poszli dalej jeszcze po drodze odstępstwa. 
Oddalając się coraz bardziej a bardziej od nauki pierwotnej, doszli wreszcie do tego, Ŝe kościół 
chrześcijański zawarł całkowite przymierze z cesarzami; wskutek tego w oczach “ksiąŜąt kościoła” 
prawdziwa nauka Chrystusa była nawet uwaŜana za niebezpieczną: do tego stopnia niebez-
pieczną, Ŝe w kościele zachodnim nie wolno było wydawać Ewangelii inaczej, jak tylko w zupełnie 
niezrozumiałym dla ludu języku łacińskim, w Rosji zaś – w mało zrozumiałym języku starosło-
wiańskim6. 
     Lecz najgorsze było to, Ŝe gdy tylko chrześcijaństwo stało się kościołem państwowym, wówczas 
jako chrześcijaństwo urzędowe zapomniało o podstawowej róŜnicy, jaka je dzieliła od wszystkich 
poprzednich religii poza jednym tylko buddyzmem. Chrześcijaństwo zapomniało o odpuszczaniu 
win i dokonywało zemsty za kaŜdą przewinę nie w mniejszym stopniu, niŜ czynili to wschodni 
despoci. Wreszcie, przedstawiciele kościoła szybko stali się takimi samymi właścicielami podda-
nych jak i świecka szlachta i stopniowo zdobyli taką samą zyskowną władzę sądową jak i hrabio-
wie, ksiąŜęta oraz królowie; przy korzystaniu z tej władzy ksiąŜęta kościoła okazali się równie 
mściwymi i pełnymi chciwości jak świeccy potentaci. Kiedy zaś w XV i XVI wieku zaczęła się 
rozwijać scentralizowana władza królewska i cesarska w tworzących się wówczas państwach, 
Kościół swoimi wpływami i bogactwem wszędzie pomagał stworzeniu tej władzy i krzyŜem 
swoim zasłaniał takich bestialskich władców, jak Ludwik XI, Filip II i Iwan Groźny. Wszelki opór 
władzy kościelnej Kościół karał ze zgoła wschodnim okrucieństwem – torturami i stosem; w tym 
celu kościół zachodni stworzył odrębną instytucję – Inkwizycję “Świętą”. 
     A więc ustępstwa na rzecz władz świeckich, czynione przez pierwszych wyznawców Chrystu-
sa, niezmiernie oddaliły chrześcijaństwo od nauki jego załoŜyciela. Odpuszczanie osobistych 
krzywd uległo zapomnieniu, jako zbędny balast, a w ten sposób odrzucone było to, co stanowiło 
podstawową róŜnicę między chrześcijaństwem a wszystkimi poprzednimi religiami oprócz bud-
dyzmu7. 

                                                                                 
5 Rozruchy w Judei zaczęły się, jak się zdaje, juŜ wówczas, kiedy nauczał Chrystus (ob. Łukasza, 13,1 i Marka, 15,7). 
6 W Rosji zakaz ten pozostawał w mocy aŜ do 1859 czy 1860 roku i dobrze pamiętam, jakie wywarło w Petersburgu 
wraŜenie pierwsze ukazanie się Ewangelii w języku rosyjskim i jak pospiesznie kupowaliśmy wszyscy to niezwykłe 
wydanie w drukarni Synodu, gdzie jedynie moŜna je było nabyć. 
7 Istnieje rozległa literatura dotycząca przygotowania chrześcijaństwa przez naukę Platona, zwłaszcza przez jego 
naukę o duszy, a takŜe przez naukę stoików, oraz dotycząca pewnych zapoŜyczeń chrześcijaństwa z poprzednich 
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     Rzeczywiście, jeŜeli przyjrzymy się bez uprzedzeń nie tylko poprzednim religiom, lecz nawet 
obyczajom i zwyczajom najbardziej pierwotnego Ŝycia rodowego dzikich ludów, to przekonamy 
się, Ŝe juŜ we wszystkich pierwotnych religiach i w najpierwotniejszych wspólnotach uwaŜano, 
podobnie jak i teraz, za regułę: nie czyń bliźniemu, tj. członkowi swego rodu, tego, co tobie niemi-
łe. Na tej regule były budowane w ciągu wielu tysiącleci wszystkie społeczeństwa ludzkie; tak iŜ 
głosząc stosunek równości względem członków swego rodu chrześcijaństwo nie wnosiło nic 
nowego8. 
     Istotnie, w tak staroŜytnym pomniku Ŝycia rodowego, jakim jest Stary Testament, znajdujemy 
regułę: “Nie szukaj pomsty ani pamiętać będziesz krzywdy sąsiadów twoich. Będziesz miłował 
przyjaciela twego, jako sam siebie”. Tak było powiedziane w imieniu Boga w trzeciej Księdze 
MojŜeszowej (Leviticus, rozdz. 19, wiersz 18). I to samo prawidło dotyczyło przybysza: “Będzie li 
przechodzień mieszkał w ziemi waszej a będzie przebywał między wami jako obywatel i będziecie 
go miłować jako sami siebie, boście i wy byli przychodniami w ziemi Egipskiej” (Leviticus, 19, 34). 
Tak samo zupełnie twierdzenie ewangelistów, Ŝe nie ma zasługi wyŜszej od oddania duszy swojej 
za swych współplemieńców – wyraŜone tak poetycko w ewangelii Marka (rozdz. 13) – nawet to 
wezwanie nie moŜe być uznane za wyróŜniającą cechę chrześcijaństwa, poniewaŜ poświęcenie na 
rzecz współrodaków było sławione przez wszystkich pogan, obrona zaś osób bliskich z naraŜe-
niem własnego Ŝycia jest zjawiskiem pospolitym nie tylko wśród najdzikszych plemion, lecz 
równieŜ wśród większości zwierząt prowadzących Ŝycie społeczne. 
     To samo naleŜy powiedzieć o dobroczynności, którą nierzadko przedstawia się jako wyróŜnia-
jącą cechę chrześcijaństwa, w przeciwieństwie do pogańskiej staroŜytności. Tymczasem juŜ w 
ustroju rodowym odmówienie schronienia współziomkowi swemu lub nawet wędrownemu 
cudzoziemcowi, albo niepodzielenie się z nim posiłkiem, zawsze było i dotychczas jest uwaŜane za 
przestępstwo. Wspominałem [...], Ŝe zuboŜałym przypadkowo Buriatom przysługuje prawo 
Ŝywienia się kolejno u kaŜdego ze swoich ziomków, a takŜe Ŝe mieszkańcy Ziemi Ognistej, Hoten-
toci afrykańscy i wszyscy inni “dzikusi” dzielą na równe części między siebie kaŜdy kawałek 
ofiarowanego im poŜywienia. ToteŜ jeŜeli w Imperium Rzymskim, zwłaszcza zaś w miastach, te 
zwyczaje ustroju rodowego istotnie zanikły, to naleŜy winić tu nie pogaństwo, lecz cały polityczny 
ustrój zdobywczego Imperium. Zaznaczę tu jednak, Ŝe w pogańskiej Italii za czasów Numy Pom-
piliusza a takŜe o wiele później, za czasów Cesarstwa, były bardzo rozwinięte kolegia (collegia), tj. 
związki rzemieślników, które następnie, w średniowieczu, nosiły miano “gildyj”; w kolegiach tych 
była praktykowana obowiązkowa pomoc wzajemna i obowiązywały wspólne posiłki w określone 
dni itd., które potem stanowiły charakterystyczną cechę wszelkiej gildii. I dlatego powstaje pyta-
nie: czy istotnie pomoc wzajemna była obca rzymskiemu przedchrześcijańskiemu społeczeństwu, 
jak to twierdzą niektórzy pisarze, zwracając uwagę na nieistnienie tam państwowej i religijnej 
dobroczynności. Czy potrzeba tej dobroczynności nie wystąpiła raczej jako skutek rozluźnienia 
cechowej organizacji “kolegiów”, w miarę tego jak wzmagała się centralizacja państwowa. 
     Musimy więc uznać, Ŝe chrześcijaństwo, głosząc braterstwo i pomoc wzajemną wewnątrz 
narodu, nie wprowadzało przez to Ŝadnej nowej zasady moralnej. Natomiast chrześcijaństwo i 
buddyzm wprowadzały istotnie nową zasadę do Ŝycia ludzkości Ŝądając od człowieka całkowite-
go przebaczenia wyrządzonej mu krzywdy. Do owego czasu moralność rodowa wszystkich ludów 
wymagała zemsty – osobistej lub nawet rodowej – za wszelką krzywdę: za zabójstwo, za spowo-
dowanie kalectwa, za zadaną ranę, za obrazę. Natomiast nauka Chrystusa w pierwotnej swej 
formie odrzucała zarówno zemstę jak i ściganie sądowe, Ŝądając od skrzywdzonego zrzeczenia się 
wszelkiego “odwetu” i zupełnego “odpuszczenia winy” – i to nie raz jeden i nie dwa razy, lecz 
zawsze, w kaŜdym przypadku. W słowach: “Nie wywieraj zemsty na nieprzyjaciołach twoich” 
mieści się prawdziwa wzniosłość chrześcijaństwa9. 

                                                                                                                                                                            
nauk; szczególnie wskazać naleŜy dzieło Harnacka “Die Mission und Ausbreitung des Christenthums in den ersten 
drei Jahrhunderten”, 1902. 
8 Por. np. opis Ŝycia Aleutów, którzy wówczas wyrabiali jeszcze noŜe i strzały z kamienia (opis podany przez 
duchownego Wienjaminowa, późniejszego metropolitę moskiewskiego, w “Notatkach o unałaszkińskim okręgu”, 
Petersburg 1840), i analogiczne opisy grenlandzkich Eskimosów, podane niedawno przez ekspedycję duńską. 
9 W prawie MojŜesza, w wyŜej przytoczonym ustępie księgi “Leviticus”, spotykamy juŜ słowa: “Nie szukaj pomsty 
ani pamiętać będziesz krzywdy sąsiadów twoich”. Lecz nakaz ten jest odosobniony i w dalszej historii Izraela nie 
widać jego śladów. Natomiast w innym miejscu, a mianowicie w księdze Exodus spotykamy zalegalizowane czaso-
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     Lecz główny nakaz Chrystusa, nakaz zrzeczenia się zemsty, został przez chrześcijan bardzo 
prędko odrzucony. JuŜ apostołowie przestrzegali go w formie nader złagodzonej. “Nie odpowia-
dajcie złem za złe, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie błogosławcie” – pisał apostoł 
Piotr w swoim pierwszym Liście (rozdz. 3, wiersz 9). Ale juŜ u apostoła Pawła spotyka się słabą 
zaledwie wzmiankę o odpuszczaniu win, a nawet i ta występuje w formie egoistycznej: “Dlatego 
teŜ nie moŜesz być wymówiony, wszelki człowiecze, który sądzisz; albowiem w czym drugiego 
sądzisz, samego siebie potępiasz”. (List do Rzymian, rozdz. 2, wiersz 1). W ogóle zamiast wyraź-
nych przepisów Chrystusa odrzucających zemstę, u apostołów występuje nieśmiała rada “odłoŜe-
nia zemsty” i ogólne głoszenie miłości. Tak, iŜ ostatecznie zemsta z wyroku sądu, choćby nawet w 
najokrutniejszej formie, stała się niezbędnym składnikiem tego, co się nazywa sprawiedliwością w 
państwach chrześcijańskich i w chrześcijańskim kościele. Nie darmo na szafocie obok kata wystę-
puje duchowny. 
     To samo stało się i z inną naczelną zasadą nauki Chrystusa. Jego nauka była nauką równości. 
Niewolnik i wolny rzymski obywatel byli dlań w równym stopniu braćmi, synami boŜymi. “A 
ktokolwiek by między wami chciał być pierwszym, będzie sługą wszystkich”, uczył Chrystus 
(Marek, 10, 44). Ale juŜ u apostołów znajdujemy coś innego. Niewolnicy i poddani równi są z 
panami swymi... “w Chrystusie”. W rzeczywistości zaś posłuszeństwo poddanych “w strachu i 
drŜeniu” wobec ustanowionych władz, jako będących pod opieką boską, oraz posłuszeństwo 
niewolników wobec panów swoich podniesione zostało przez apostołów Piotra i Pawła do godno-
ści zasadniczej cnoty chrześcijańskiej. Przy tym ci sami dwaj apostołowie doradzają właścicielom 
niewolników łagodniejsze tylko postępowanie ze sługami, lecz bynajmniej nie doradzają im 
zrzeczenia się praw do posiadania niewolników – nawet wtedy, gdy właścicielami niewolników są 
“wierni ukochani”, tj. nawróceni na chrześcijaństwo10. 
     Rady apostołów moŜna oczywiście objaśniać w ten sposób, Ŝe pragnęli oni nie naraŜać wy-
znawców swoich na prześladowania ze strony sroŜących się wówczas cesarzy rzymskich. Ale 
przez głoszenie posłuszeństwa względem zezwierzęconych cesarzy, jako posłanników boskich – tj. 
przez uznanie tych bestii za boskich posłanników – chrześcijaństwo zadało sobie cios, po którym 
dotąd nie moŜe przyjść do siebie. Chrześcijaństwo przestało być religią ukrzyŜowanego Chrystusa, 
by stać się religią państwa. 
     W wyniku tego niewolnictwo oraz niewolnicze uleganie władzy, popierane przez kościół, 
przetrwało jedenaście stuleci – aŜ do pierwszych powstań mieszczan i chłopów w XI i XII wieku. 
Jan Złotousty, papieŜ Grzegorz, któremu kościół nadał miano Wielkiego, i róŜni ludzie zaliczeni 
przez kościół w poczet świętych aprobowali niewolnictwo, a “święty” Augustyn nawet je uspra-
wiedliwiał twierdząc, Ŝe niewolnikami stali się grzesznicy za grzechy swoje. Nawet stosunkowo 
liberalny filozof, Tomasz z Akwinu, twierdził, Ŝe niewolnictwo – to “prawo boskie”. Tylko nielicz-
ni właściciele niewolników obdarzali ich wolnością, a niektórzy biskupi zbierali pieniądze, Ŝeby 
wykupywać niewolników. Dopiero z początkiem pochodów krzyŜowych niewolnicy naszywając 

                                                                                                                                                                            
wego niewolnictwa w stosunku do kupionego niewolnika-śyda (rozdz. 21, wiersz 22); wolno było bezkarnie uderzyć 
niewolnika swego lub słuŜebnicę swoją, byleby tylko nie umarli w ciągu jednego czy dwóch dni po pobiciu; i 
wreszcie – jak u wszystkich narodów pędzących dotychczas Ŝycie rodowe – jeŜeli doszło do bójki i “umarliby pod 
rękami... odda duszę za duszę, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, sparzelinę za sparzelinę, ranę za 
ranę, siniec za siniec” (rozdz. 21, wiersz 20 i 23-25). 
10 “BądźcieŜ tedy poddani wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu dla Boga, czy to królowi, jako zwierzchnemu panu, czy 
urzędom, jako posłanym przez niego na pomstę złoczyńców, a na chwałę dobrych”, pisał apostoł Piotr, kiedy w 
Rzymie panowały takie bestie, jak Kaligula i Neron (List pierwszy, r. 2, w. 13, 14). A dalej: “Słudzy, bądźcie 
poddani panom z wszelką bojaźnią, nie tylko dobrym i skromnym, ale teŜ i przykrym”, itd. (ibid., w. 18, 25). O 
radach zaś, jakich apostoł Paweł udzielał owieczkom swoim, przykro nawet mówić: były one po prostu negacją nauki 
Chrystusa. “KaŜda dusza niech będzie poddana wyŜszym zwierzchnościom; bo nie ma zwierzchności jeno od Boga”, 
“(zwierzchnicy) bowiem są sługami Boga”, pisał apostoł Paweł do Rzymian (13,1 i 6). Niewolnikom w sposób 
bluźnierczy nakazywał być posłusznym panom swoim – “jak Chrystusowi” – tak w kaŜdym razie podaje list jego do 
Efezów, który to list kościoły chrześcijańskie uznają za autentyczny list apostoła. Panom zaś zamiast doradzać 
wyrzeczenie się pracy niewolników, Paweł radzi postępować umiarkowanie – “miarkując surowość” (List do Rzy-
mian 6, 9; List do Kolosensów 3, 22; List pierwszy do Tymoteusza 6, 3); przy tym Paweł szczególnie nakazywał 
posłuszeństwo tym niewolnikom, “co mają panów wiernych... niech tym lepiej im słuŜą, skoro ci, co korzystają z ich 
dobrej posługi, wierni są i ukochani”. (List pierwszy do Tymoteusza 6, 2; a takŜe List do Tytusa 2, 9 i 3, 1). 
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krzyŜ na rękawie i wyruszając na Wschód, na podbój Jerozolimy, wyzwalali się spod władzy 
swych panów. 
     W ślady kościoła szła równieŜ większość filozofów, czyniąc to otwarcie lub skrycie. Dopiero w 
XVIII wieku, w przeddzień rewolucji francuskiej, odezwały się głosy wolnomyślicieli przeciwko 
niewolnictwu. Nie kościół, lecz rewolucja zniszczyła niewolnictwo w koloniach francuskich i 
poddaństwo w samej Francji. W ciągu zaś całej pierwszej połowy XIX wieku handel niewolnikami-
Murzynami kwitł w najlepsze w Europie i Ameryce – a kościół milczał. Dopiero w roku 1861 stało 
się faktem dokonanym zniesienie w Rosji niewolnictwa, występującego tam pod mianem poddań-
stwa, zniesienie przygotowane przez spiski dekabrystów w 1825 roku, pietraszewców w 1848 oraz 
przez bunty chłopskie w latach pięćdziesiątych, które straszyły szlachtę widmem nowej puga-
czewszczyzny. W 1864 zaś roku dokonano zniesienia niewolnictwa równieŜ w “głęboko religij-
nych” Stanach Zjednoczonych. Po krwawej wojnie z właścicielami niewolników ogłoszono nie-
wolników wolnymi ludźmi; lecz nie dano im ani piędzi uprawianej przez nich ziemi, aby się mogli 
wyŜywić. 
     W walce z chciwością właścicieli i handlarzy niewolników – chrześcijaństwo okazało się bezsil-
ne. Niewolnictwo utrzymywało się w dalszym ciągu, dopóki wzmoŜona wydajność maszyn nie 
pozwoliła na szybsze bogacenie się przy pomocy pracy najemnej niŜ przy pomocy pracy niewolni-
ków i poddanych – i dopóki sami niewolnicy nie zaczęli się buntować. 
     W ten sposób dwa podstawowe nakazy chrześcijaństwa – równość i odpuszczenie win – zostały 
odrzucone przez jego wyznawców oraz nauczycieli wiary. I trzeba było piętnastu wieków, zanim 
niektórzy pisarze, po zerwaniu z religią, zdecydowali się uznać jeden z tych nakazów – równość 
praw – za podstawę świeckiego społeczeństwa. 
     Wreszcie naleŜy tu jeszcze zwrócić uwagę na to, Ŝe chrześcijaństwo utrwaliło wiarę w diabła i 
jego zastępy, jako potęŜnych współzawodników Dobra. Wiara w potęgę Złej Siły utrwaliła się 
szczególnie w tych czasach, kiedy odbywały się wielkie wędrówki narodów; i kościół w szerokim 
zakresie wykorzystał następnie tę wiarę, aŜeby tępić “sługi diabła”, ośmielając się krytykować 
kierowników kościoła. Co więcej: kościół rzymski ustosunkował się nawet do chrześcijańskiego 
zakazu zemsty jako do omyłki zbyt dobrego Nauczyciela i zamiast miłosierdzia uŜył miecza i 
stosów w celu wyniszczenia tych, których uznał za heretyków11. 

Wieki średnie – Epoka  Odrodzenia 

     Pomimo prześladowań chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim i pomimo nieznacznej liczebności 
gmin chrześcijańskich w przeciągu pierwszych stuleci, chrześcijaństwo w dalszym ciągu zdobywa-
ło umysły, nasamprzód w Azji Mniejszej a następnie w Grecji, Sycylii, Italii i w ogóle w Europie 
Zachodniej. Chrześcijaństwo z jednej strony było protestem przeciwko całemu ówczesnemu Ŝyciu 
w Cesarstwie Rzymskim i przeciwko ideałom tego Ŝycia, w którym dostatek klas rządzących 
wyrastał na rozpaczliwej nędzy chłopów i miejskiego proletariatu “kultura” zaś zamoŜnych ludzi 
sprowadzała się do zwiększenia wygód Ŝyciowych oraz do pewnego zewnętrznego blichtru przy 

                                                                                 
11 Eugeniusz Sue w niepospolitej powieści “Tajemnice ludu. Historia rodziny proletariackiej poprzez stulecia” (Les 
mysteres du peuple. Histoire d’une famille de proletaires a travers les ages), nieprzetłumaczonej jeszcze na język 
rosyjski – dał wstrząsającą scenę, w której wielki inkwizytor zarzuca Chrystusowi, Ŝe popełnił błąd okazując zbyt 
wiele miłosierdzia ludziom. Dostojewski, wielki wielbiciel Sue’go, wprowadził, jak wiadomo, taką samą scenę do 
swej powieści “Bracia Karamazow”. śeby zrozumieć, do jakiego stopnia kościół hamował swobodny rozwój etyki, 
jak równieŜ wszystkich nauk przyrodniczych, dość uprzytomnić sobie panowanie inkwizycji aŜ do XIX wieku. W 
Hiszpanii inkwizycja była zniesiona dopiero w roku 1808 przez armię francuską; do tego czasu sądom jej i zawsze 
prawie stosowanym torturom uległo w ciągu 320 lat przeszło 340.000 ludzi, z których 32.000 było spalonych 
“osobiście”, 17.659 w postaci kukieł i 291.450 było poddanych róŜnym innym męczarniom. We Francji inkwizycję 
zniesiono dopiero w 1772 roku; była ona do tego stopnia potęŜna, Ŝe nawet tak umiarkowanego pisarza jak Buffon 
zmusiła do publicznego odwołania geologicznych koncepcji na temat staroŜytności gatunków geologicznych, 
koncepcji ogłoszonych w pierwszym tomie jego słynnego opisu zwierząt zamieszkujących kulę ziemską. We Wło-
szech, chociaŜ inkwizycja była tam gdzieniegdzie zniesiona juŜ w końcu XVIII wieku, jednakŜe odrodziła się na 
nowo i przetrwała w centralnych Włoszech do połowy XIX wieku. W Rzymie zaś, tj. w Rzymie papieskim, jej 
pozostałości istnieją dotychczas w postaci sądu tajnego; jezuici zaś w Hiszpanii, Belgii i Niemczech są częściowo 
dotychczas jeszcze rzecznikami przywrócenia tej instytucji. 
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całkowitym zlekcewaŜeniu wyŜszych duchowych potrzeb zarówno umysłowych jak i moralnych12. 
Ale juŜ wówczas wielu ludziom ciąŜyło wyrafinowanie przyjemności w wyŜszych klasach na tle 
ogólnej wulgarności zwyczajów i dlatego nie tylko biedota, której chrześcijaństwo obiecywało 
wyzwolenie, lecz takŜe i poszczególni ludzie z wolnych i bogatych klas szukali w chrześcijaństwie 
Ŝycia bardziej uduchowionego. 
     Jednocześnie jednak rozwijała się równieŜ nieufność w stosunku do natury ludzkiej. Nieufność 
ta zarysowywała się juŜ w grecko-rzymskim świecie od czasu Platona i jego wyznawców. Teraz 
zaś, pod wpływem ponurych warunków Ŝycia w okresie wielkiej wędrówki narodów, pod wpły-
wem bezeceństw rzymskiego społeczeństwa a takŜe pod wpływem Wschodu, rozwinął się pesy-
mizm: tracono wiarę w moŜność osiągnięcia lepszej przyszłości wysiłkiem samego człowieka. 
Powstawało przeświadczenie o triumfie złej siły na ziemi; toteŜ ludzie chętnie szukali pociechy w 
wierze w Ŝycie pozagrobowe, gdzie nie będzie juŜ zła ziemskiego i ziemskiego cierpienia. 
     W takich warunkach chrześcijaństwo zdobywało coraz większą władzę nad umysłami. Godne 
jest jednak uwagi, Ŝe nie wniosło ono istotnych zmian do ustroju Ŝycia. Istotnie, chrześcijaństwo 
nie tylko nie stworzyło nowych form Ŝycia, które by się choć w pewnym stopniu rozkrzewiły, lecz 
pogodziło się – podobnie jak dawniej uczyniło to pogaństwo – z rzymskim niewolnictwem, z 
normandzkim poddaństwem i z bezeceństwami rzymskiego samowładztwa. Chrześcijańskie 
duchowieństwo stało się w krótkim czasie nawet podporą cesarzy. Nierówność majątkowa i 
polityczny ucisk pozostały te same, co i dawniej; umysłowy zaś rozwój społeczeństwa znacznie się 
obniŜył. Nowych form społecznych chrześcijaństwo nie wytworzyło. Właściwie, licząc się z ry-
chłym końcem świata, chrześcijaństwo niewiele się o to troszczyło, tak iŜ minęło przeszło tysiąc lat, 
zanim w Europie, najpierw na wybrzeŜach Morza Śródziemnego a następnie i w głębi lądu, zaczął 
się tworzyć – ze zgoła innych źródeł płynący – nowy ustrój Ŝycia w miastach, które ogłosiły swą 
niezaleŜność. W tych nowych ośrodkach wolnego Ŝycia, przypominających pod tym względem 
wolne miasta staroŜytnej Grecji, poczęło się właśnie odrodzenie nauk, przytłumionych w Europie 
od czasów Imperium Macedońskiego i Rzymskiego. 
     W czasach apostolskich wyznawcy Chrystusa, Ŝyjący w oczekiwaniu rychłego wtórego przyj-
ścia, troszczyli się głównie o rozpowszechnienie nauki, która obiecywała ludziom zbawienie. 
Skwapliwie głosili “dobrą nowinę” i w razie potrzeby umierali śmiercią męczeńską. Ale juŜ w II 
stuleciu ery chrześcijańskiej zaczął się tworzyć “kościół” chrześcijański. A wiadomo, jak nowe 
religie na Wschodzie podatne są wielorakim interpretacjom. KaŜdy na swój sposób komentuje 
powstającą naukę i z pasją obstaje przy swojej interpretacji. OtóŜ i chrześcijaństwu groziło takie 
samo rozbicie, tym bardziej Ŝe w Azji Mniejszej i Egipcie, gdzie szczególnie się ono rozwijało, 
dołączały się ciągle nauki innych religii: buddyzmu i staroŜytnego pogaństwa13. Wskutek tego 
nauczyciele chrześcijaństwa juŜ od dawna dąŜyli do stworzenia za przykładem starego zakonu 
“kościoła”, tj. ściśle zespolonej grupy kierowników, przechowujących naukę w istotnej jej czystości 
lub przynajmniej w jednolitej postaci. 
     Z chwilą jednak, gdy powstały kościoły jako obrońcy nauki i jej obrzędów, tworzył się, podob-
nie jak w buddyzmie, z jednej strony stan zakonny, a więc wyodrębnienie się części nauczycieli ze 
społeczeństwa, z drugiej zaś strony tworzyła się odrębna, potęŜna kasta – duchowieństwo i nastę-
powało zbliŜenie się tej kasty z władzą świecką. Kościół broniąc tego, co uwaŜał za czystość wiary, 
i gnębiąc to, co uwaŜał za jej skaŜenie i za występną herezję, wkrótce doszedł do krańcowego 
okrucieństwa w swych prześladowaniach “odstępców”. I w imię powodzenia w tej walce kościół 
nasamprzód szukał, a następnie juŜ Ŝądał poparcia ze strony świeckich władz, które z kolei od 
kościoła wymagały przychylnego stosunku i popierania środkami religii despotycznej władzy nad 
ludem. 

                                                                                 
12 W ostatnich czasach często, zwłaszcza w Niemczech i Rosji, miesza się pojęcia “kultury” i “cywilizacji”, tj. 
oświaty. Natomiast w latach sześćdziesiątych całkowicie je odróŜniano. Kulturą nazywano wówczas rozwój ze-
wnętrznych udogodnień Ŝycia, higieny, dróg komunikacyjnych, wytworność urządzenia itp. Cywilizacją natomiast, 
czyli oświatą nazywano rozwój wiedzy, myśli, twórczość i dąŜenie do lepszego ustroju Ŝycia. 
13 Draper w swoim studium “Konflikty między nauką a religią” (istnieje przekład rosyjski) wskazał, jak wiele w 
chrześcijaństwie było przymieszek z pogańskich kultów Azji Mniejszej, Egiptu itd. Lecz nie zwrócił dostatecznej 
uwagi na silniejszy jeszcze wpływ buddyzmu, który dotychczas nawet nie jest wystarczająco zbadany. (Istnieje 
przekład polski J. Karłowicza pt. “Dzieje stosunku wiary do rozumu”, Warszawa 1884 – przyp. tłum.). 
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     W ten sposób szła w zapomnienie podstawowa idea nauki chrześcijańskiej – jej skromność, jej 
“duch pokory”. Ruch, który się zaczął jako protest przeciwko bezeceństwom władzy, stawał się tej 
władzy narzędziem; błogosławieństwo kościoła nie tylko przebaczało władcom ich przestępstwa, 
lecz nawet przedstawiało te przestępstwa jako wypełnianie rozkazów boskich. 
     Równocześnie kościół chrześcijański dokładał wszelkich starań, aby nie dopuścić chrześcijan do 
zaznajomienia się z “pogańską staroŜytnością”. Niszczono pomniki i rękopisy staroŜytnej Grecji, 
stanowiące jedyne ówczesne źródła wiedzy, kościół bowiem widział w nich tylko “pychę” i “nie-
wiarę”, wpajane przez diabła; zakazy kościoła były tak surowe i do tego stopnia zgadzały się z 
ogólnym duchem nietolerancji chrześcijańskiej, Ŝe niektóre pisma greckich myślicieli zupełnie 
znikły i doszły do Europy Zachodniej jedynie dlatego, Ŝe zachowały się u Arabów w arabskich 
przekładach. Tak starannie tępiona była przez chrześcijan “mądrość helleńska”14. 
     Tymczasem jednak ustrój feudalny ze swym prawem poddaństwa, ustrój, który zapanował w 
Europie po rozpadnięciu się Cesarstwa Rzymskiego, zaczął ulegać rozkładowi, zwłaszcza od czasu 
pochodów krzyŜowych i po szeregu powaŜnych powstań chłopskich i powstań w miastach15. 
Dzięki stosunkom ze Wschodem oraz rozwijającemu się handlowi morskiemu i lądowemu, w 
Europie powstawały zwolna miasta, w których równolegle z rozwojem handlu, rzemiosł i sztuk 
rozwijał się duch wolności; począwszy od X stulecia miasta te zaczęły zrzucać władzę swych 
władców świeckich i biskupów. Takie powstania szybko się szerzyły. Mieszkańcy zbuntowanych 
miast sami wypracowywali “karty” czy “akta” swych swobód i zmuszali władców uznać je i 
podpisać lub teŜ po prostu wypędzali swych władców i składali sobie wzajem przysięgę, Ŝe będą 
posłuszni swym nowym aktom wolności. Mieszczanie przede wszystkim odmawiali uznania 
sądów ksiąŜęcych czy biskupich i sami obierali sędziów; tworzyli milicję miejską dla obrony 
miasta i mianowali jej komendanta; wreszcie wstępowali w związki, w federacje z innymi, równie 
wolnymi miastami. Wiele miast uwalniało takŜe chłopów okolicznych spod jarzma poddaństwa 
świeckich i duchownych właścicieli, wysyłając na pomoc wsiom swoje miejskie milicje. Tak postę-
powała, na przykład, Genua juŜ w X stuleciu. Wyzwolenie miast i powstanie wolnych komun 
zwolna rozpowszechniło się w całej Europie: nasamprzód w Italii i w Hiszpanii, następnie w XII 
wieku we Francji, w Holandii, w Anglii i wreszcie w całej środkowej Europie aŜ do Czech, Polski i 
nawet do północno-zachodniej Rosji, gdzie Nowogród i Psków z koloniami w Wiatce, Wołogdzie i 
innych istniały w ciągu kilku stuleci jako wolne demokracje. W wolnych miastach odradzał się w 
ten sposób ten wolny ustrój polityczny, dzięki któremu przed półtora tysiącem lat rozwinęła się 
tak bujnie oświata w staroŜytnej Grecji. To samo powtórzyło się teraz w wolnych miastach za-
chodniej i środkowej Europy16. 
     Jednocześnie z narodzinami nowego wolnego Ŝycia zaczęło się odrodzenie nauki, sztuki, wolnej 
myśli – co w historii otrzymało miano epoki “Odrodzenia”. 
     Nie będę się tu jednak wdawał w analizę przyczyn, jakie doprowadziły Europę nasamprzód do 
“Odrodzenia” (Renesansu) a następnie w XVI i XVII stuleciu do tak zwanego “Wieku Oświece-
nia”; i nie tylko dlatego tym się tu nie zajmę, Ŝe o tym przebudzeniu się umysłu ludzkiego z 
długotrwałego snu istnieje wiele doskonałych prac i Ŝe nawet krótki ich przegląd oddaliłby nas 
bardzo od naszego bezpośredniego celu; ale i dlatego, Ŝe musiałbym rozpatrzyć – o wiele bardziej 
szczegółowo, niŜ to dotychczas czyniono – nie tylko ów wpływ na rozwój nauki i sztuki, jaki miało 
odkrycie pomników staroŜytno-greckiej nauki, sztuki i filozofii, wpływ dalekich Ŝeglug i podróŜy, 
przedsiębranych w owe lata handlu ze Wschodem, wpływ odkrycia Ameryki, itd., ale równieŜ i 
wpływ nowych form Ŝycia społecznego, jakie ukształtowało się w wolnych miastach. Następnie 
było by rzeczą niezbędną wykazać równieŜ, jak te nowe warunki Ŝycia miejskiego i przebudzenie 
się ludności chłopskiej doprowadziły do nowego pojmowania chrześcijaństwa i do głębokich 
ruchów ludowych, w których protest przeciwko władzy kościoła zlewał się z dąŜeniem do 
wyzwolenia spod jarzma poddaństwa. 

                                                                                 
14 Utwory wielkiego twórcy nauk przyrodniczych, Arystotelesa, były w średniowiecznej Europie po raz pierwszy 
poznane w przekładach z języka arabskiego na łaciński. 
15 Pochody krzyŜowe wywołały olbrzymie wędrówki ludności, przy czym niewolnik-chłop, naszywając krzyŜ na 
rękawie i przyłączając się do krzyŜowców, uwalniał się z poddaństwa. 
16 JeŜeli chodzi o ten okres Ŝycia, to istnieje o nim wiele pięknych studiów, nie uwzględnianych jednak w państwo-
wych szkołach i uniwersytetach rosyjskich. Wykaz ich znajdzie czytelnik w mojej ksiąŜce “Pomoc wzajemna”, gdzie 
podany jest równieŜ krótki opis Ŝycia wolnych miast średniowiecznych. 
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     Powstania takie rozlały się szeroką falą po całej Europie. Zaczęło się od ruchu albigensów w 
południowej Francji, w XI i XII wieku. Następnie, w końcu XIV wieku, w Anglii wybuchły chłop-
skie powstania Johna Bolla, Wata Tylera i lollardów, skierowane przeciwko lordom i państwu, w 
związku z protestanckim ruchem religijnym Wiclefa. W Czechach rozwinęła się nauka wielkiego 
reformatora i męczennika Jana Husa (spalonego przez kościół w 1415 roku), którego liczni wy-
znawcy powstali zarówno przeciwko kościołowi katolickiemu jak i przeciwko jarzmu feudalnych 
obszarników; potem rozpoczęły się komunistyczne ruchy Braci Morawskich na Morawach i ana-
baptystów (nowochrzczeńców) w Holandii, zachodnich Niemczech i Szwajcarii, przy czym jedni i 
drudzy dąŜyli nie tylko do oczyszczenia chrześcijaństwa od naleciałości, jakie się tu dostały wsku-
tek świeckiej władzy duchowieństwa, lecz równieŜ dąŜyli do zmiany całego ustroju społecznego w 
kierunku równości i komunizmu. Wreszcie naleŜało by się zatrzymać przy wielkich chłopskich 
wojnach w Niemczech w XVI wieku, które zaczęły się w związku z ruchem protestanckim, oraz 
przy powstaniach przeciwko papiestwu, obszarnikom i królom, powstaniach, które się rozpo-
wszechniły w Anglii w okresie od 1639 do 1648 roku i które skończyły się straceniem króla i 
zniszczeniem ustroju feudalnego. Oczywiście, Ŝaden z tych ruchów nie osiągnął zamierzonych 
celów – politycznych, ekonomicznych i moralnych. Bądź co bądź jednak ruchy te stworzyły w 
Europie dwie względnie wolne konfederacje – szwajcarską i holenderską – i następnie dwa 
względnie wolne kraje – Anglię i Francję, gdzie umysły były juŜ o tyle po temu przygotowane, Ŝe 
nauki wolnomyślnych pisarzy znajdowały wielu zwolenników, i gdzie myśliciele mogli pisać a 
niekiedy nawet drukować swoje prace nie naraŜając się na spalenie na stosie przez ksiąŜąt kościoła 
chrześcijańskiego lub na doŜywotnie zamknięcie w więzieniu. 
     NaleŜało by więc w celu całkowitego objaśnienia rozkwitu myśli filozoficznej, charakteryzują-
cego wiek XVII, zanalizować wpływ tych rewolucyjnych ruchów ludowych na równi z wpływem 
odkrytych wówczas pomników staroŜytno-greckiego piśmiennictwa, nad którym tak chętnie się 
rozwodzą historycy epoki Odrodzenia zapominając jednak o ruchach ludowych. Lecz takie bada-
nie w dziedzinie ogólnej filozofii historii odprowadziłoby nas zbyt daleko od naszego bezpośred-
niego celu. I dlatego ograniczę się do zwrócenia uwagi na to, Ŝe wszystkie te przyczyny razem 
wzięte były pomocne przy wyrobieniu nowego, swobodniejszego ustroju Ŝycia. Wskazując myśli 
nowy kierunek, przyczyniły się do powstania nowej nauki, która zwolna wyzwalała się spod 
opieki teologii, nowej filozofii, która dąŜyła do ogarnięcia Ŝycia całej przyrody, do objaśnienia go 
drogą naturalną i wreszcie do przebudzenia twórczości umysłu ludzkiego. Zarazem postaram się 
wykazać, jak coraz bardziej jaskrawo i aktywnie zaczęła od tego czasu występować w dziedzinie 
moralnej wolna jednostka, proklamująca swoją niezaleŜność od kościoła, państwa i ustalonych 
tradycji. 
     W ciągu pierwszych dziesięciu stuleci naszej ery kościół  chrześcijański uwaŜał badanie przyro-
dy za coś zbędnego a nawet szkodliwego, za coś, co prowadzi do zarozumialstwa, do “pychy”; 
pycha zaś była gnębiona, jako źródło niewiary. Kościół utrzymywał, Ŝe pierwiastek moralny nie 
jest dany człowiekowi przez jego naturę, która moŜe go pchać jedynie ku złu, lecz dany jest wy-
łącznie przez objawienie boskie. Wszelkie badanie naturalnych źródeł moralności w człowieku 
było usuwane i dlatego naukę grecką, która próbowała dać naturalne uzasadnienie pierwiastka 
moralnego, bezwarunkowo odrzucano. Na szczęście, nauki zrodzone w Grecji znalazły schronie-
nie u Arabów, którzy tłumaczyli greckich pisarzy na swój język ojczysty i sami wzbogacali naszą 
wiedzę, zwłaszcza dotyczącą kuli ziemskiej i ciał niebieskich, a jednocześnie takŜe i wiedzę mate-
matyczną w ogóle oraz medycynę; co zaś dotyczy poznania elementu moralnego, to nauka arab-
ska, podobnie jak grecka, uwaŜała je za część poznania przyrody. Lecz taką wiedzę kościół chrze-
ścijański odrzucał, jako heretycką. Trwało to przeszło tysiąc lat i dopiero w XI stuleciu, kiedy w 
Europie zaczęły się powstania miast, rozpoczął się równieŜ ruch wolnomyślicielski (racjonali-
styczny). Zaczęto gorliwie odszukiwać ocalałe gdzieniegdzie pomniki starogreckiej nauki i filozofii 
i na ich podstawie zaczęto studiować geometrię, fizykę, astronomię i filozofię. Wśród głębokiego 
mroku, panującego w Europie przez tyle wieków, odkrycie jakiegoś rękopisu Platona czy Arysto-
telesa i przekład jego stawał się wydarzeniem w skali światowej: odsłaniały one nowe nieznane 
horyzonty; budziły umysły, wskrzeszały uczucie piękna i zachwytu wobec przyrody i jednocze-
śnie budziły wiarę w siłę umysłu ludzkiego, od czego tak starannie odzwyczajał ludzi kościół 
chrześcijański. 
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     Od tego czasu zaczęło się odrodzenie – nasamprzód w nauce, następnie w szerszym zakresie, 
równieŜ i w badaniach istoty i podstaw moralności. Wielecierpiący Abelard (ur. 1079 r. – um. 1142 
r.) juŜ na początku XII stulecia ośmielił się twierdzić, idąc za myślicielami staroŜytnej Grecji, Ŝe 
człowiek nosi w samym sobie zaczątki pojęć moralnych. Lecz poparcia dla takiej herezji nie znalazł 
i dopiero w następnym stuleciu zjawił się we Francji myśliciel Tomasz z Akwinu (ur. 1225 r. – um. 
1278 r.), który starał się częściowo pogodzić naukę kościoła chrześcijańskiego z nauką Arystotelesa; 
w Anglii w tym samym mniej więcej czasie Roger Bacon (ur. 1214 r. – um. 1294 r.) uczynił wreszcie 
próbę odrzucenia sił nadprzyrodzonych w objaśnianiu zarówno przyrody w ogóle jak i moralnych 
pojęć człowieka. 
     Kierunek ten został zresztą szybko zdławiony i potrzeba było dopiero wyŜej wspomnianych 
ruchów ludowych, które objęły Czechy, Morawy, ziemie naleŜące obecnie do Niemiec, Szwajcarię, 
Francję zwłaszcza południową, Holandię i Anglię: trzeba było dopiero, Ŝeby setki tysięcy ludzi 
zginęły od ognia i miecza, a ich kierownicy przeszli przez piekielne tortury – słowem, potrzebny 
był ten olbrzymi wstrząs, który stopniowo, od XI do XVI wieku, ogarniał całą Europę, aŜeby 
kościół i przez kościół kierowane władze świeckie zezwoliły myślicielom mówić i pisać o społecz-
nym instynkcie człowieka jako o źródle pojęć moralnych i o znaczeniu rozumu ludzkiego przy 
wypracowywaniu moralnych zasad. Lecz i tutaj myśl wyzwolona spod ucisku kościoła wolała 
przypisywać mądrym władcom i prawodawcom to, co dawniej przypisywano objawieniu boskie-
mu – zanim nowy prąd myślowy zdecydował się uznać, Ŝe wyrobienie zasad moralnych było 
dziełem ogólnoludzkiej twórczości. 
     W połowie wieku XVI, na krótko przed śmiercią Kopernika (ur. 1473 r. – um. 1543 r.), ukazało 
się jego dzieło o budowie naszego systemu planetarnego, które stało się silnym bodźcem dla myśli 
przyrodniczo-naukowej. W dziele tym autor przeprowadzał dowód, Ŝe ziemia bynajmniej nie 
znajduje się w centrum wszechświata, Ŝe nawet nie znajduje się w centrum naszego systemu 
planetarnego, Ŝe słońce i gwiazdy bynajmniej nie obracają się wokół niej, jak to nam się pozornie 
wydaje; i Ŝe nie tylko nasza ziemia, lecz i słońce, około którego krąŜy, są to po prostu ziarnka 
piasku w nieskończonej liczbie światów. Idee te były w zupełnej rozbieŜności z nauką kościoła, 
która głosiła, Ŝe ziemia stanowi centrum wszechświata i Ŝe człowiek jest przedmiotem szczególnej 
troski Stwórcy przyrody. Wobec tego kościół począł, oczywiście, okrutnie prześladować ową 
naukę i niemała liczba ludzi padła ofiarą tych prześladowań. Z rąk inkwizycji zginął na stosie w 
Rzymie 1600 roku Giordano Bruno (ur. 1548 r.) za dzieło “Saggio della bestia trionfante”, w któ-
rym wypowiedział się za herezją Kopernika. Lecz ten nowy kierunek został juŜ przez astronomów 
wytknięty i w ogóle wysunęło się na plan pierwszy całe znaczenie ścisłych obserwacji i ich mate-
matycznego opracowania oraz wiedzy ugruntowanej na doświadczeniu w przeciwieństwie do 
wniosków opartych na metafizyce. We Florencji powstała nawet Akademia del Cimento, tj. do-
świadczenia. 
     Wkrótce potem, w latach 1609 i 1619, szczegółowe badania Keplera (ur. 1571 r. – um. 1630 r.) 
dotyczące praw ruchu planet wokół słońca potwierdziły wywody Kopernika; po dwudziestu zaś 
latach włoski uczony Galileusz (ur. 1564 r. – um. 1624 r.) wydał najwaŜniejsze swoje prace, które 
nie tylko potwierdzały naukę Kopernika, lecz ponad to wykazywały jeszcze, dokąd prowadzi 
fizyka oparta na doświadczeniu. Za wyznawanie nauki Kopernika kościół poddał w 1633 roku 
Galileusza torturom i torturami zmusił go do wyrzeczenia się takiej “herezji”. Lecz myśl wyzwala-
ła się juŜ spod ucisku chrześcijańskich i staroŜydowskich nauk i przyrodoznawstwo znalazło w 
angielskim myślicielu i badaczu Franciszku Baconie (z Werulamu) nie tylko kontynuatora śmia-
łych badań Kopernika, Keplera i Galileusza, lecz takŜe twórcę nowej metody badania naukowego – 
metody indukcyjnej. Metoda ta polegała na dokładnym badaniu faktów przyrody i na wyprowa-
dzaniu wniosków z tych faktów, zamiast Ŝeby objaśniać przyrodę dedukcyjnie, tj. na podstawie z 
góry wyprowadzonych abstrakcyjnych wniosków. Co więcej, Bacon naszkicował podstawy nowej 
nauki, której wszystkie główne dziedziny zbudowane były na obserwacji i doświadczeniu. W tym 
czasie w Anglii rozpoczął się juŜ powaŜny ferment umysłowy, który wkrótce doprowadził do 
wybuchu rewolucji (1639 – 1648), rewolucji chłopskiej i zwłaszcza średniego stanu w miastach; 
rewolucja ta zakończyła się proklamacją Republiki i straceniem króla. Wraz z przewrotem ekono-
micznym i politycznym, tj. ze zlikwidowaniem władzy feudalnych obszarników i z dojściem do 
władzy miejskiego stanu średniego, dokonywało się wyzwolenie umysłów spod ucisku kościołów 
i stworzenie nowej filozofii, nowego pojmowania przyrody, opartego nie na spekulacjach myślo-
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wych, lecz na powaŜnym badaniu przyrody i stopniowego rozwoju Ŝycia, tj. ewolucji, stanowiącej 
podstawę nauki współczesnej. 
     Bacon i Galileusz byli zwiastunami tej nauki, która w drugiej połowie XVII wieku zaczęła coraz 
lepiej rozumieć własną swą siłę i konieczną potrzebę zupełnego wyzwolenia się spod władzy 
kościołów, zarówno katolickiego jak i nowych, protestanckich. W tym celu uczeni zaczęli ściśle się 
ze sobą łączyć i zakładać “Akademie” naukowe, tj. stowarzyszenia, które pracowały w imię wol-
nego badania przyrody. W tych akademiach jako kardynalną zasadę uznawano badanie doświad-
czalne zamiast dawnych dysput słownych. To właśnie miały na celu akademie, jakie powstały 
nasamprzód we Włoszech, a następnie załoŜone w Anglii w XVII stuleciu Towarzystwo Królew-
skie; to ostatnie było odtąd ostoją wiedzy przyrodniczo-naukowej i wzorem dla podobnych towa-
rzystw zakładanych we Francji, Holandii, Prusach, itd. 
     Tego rodzaju przewrót w naukach odbił się oczywiście i na nauce moralności. Franciszek Bacon 
juŜ kilka lat przed rewolucją angielską spróbował – zresztą nader ostroŜnie – uwolnić od religii 
zagadnienie pochodzenia i istoty pojęć moralnych. Ośmielił się głosić, Ŝe brak przekonań religij-
nych nie wywiera destrukcyjnego wpływu na moralność: Ŝe nawet bezboŜnik moŜe być uczciwym 
obywatelem; natomiast grozi istotne niebezpieczeństwo, gdy pełna zabobonów religia bierze na 
siebie kierowanie moralnością ludzką. Bacon wypowiadał się w sposób nadzwyczaj powściągliwy 
– w owych czasach nie moŜna było się inaczej wypowiadać; lecz istota jego myśli była zrozumiała i 
od tego czasu idea ta była coraz głośniej i coraz wyraźniej wypowiadana zarówno w Anglii jak i 
we Francji. Przypomniano sobie wtedy o filozofii Epikura i stoików i począł się rozwój etyki 
racjonalistycznej, tj. etyki na podstawach naukowych; na rozwój ten wpłynęły prace Hobbesa, 
Lock’a, Shaftesbury’ego, Cudwortha, Hutchesona, Hume’a, Smitha i innych w Anglii i Szkocji oraz 
Gassendiego, Helvetiusa, Holbacha i wielu innych we Francji17. 
     Jest rzeczą jednak interesującą, Ŝe główny moment baconowskiego pojmowania moralności, (...) 
a mianowicie to, Ŝe nawet juŜ u zwierząt instynkt towarzyskości jest silniejszy i trwalszy niŜ 
instynkt samozachowania – nie zwrócił na siebie uwagi ani zwolenników Bacona, ani nawet 
odwaŜnych rzeczników przyrodniczego tłumaczenia moralności18. 
     Dopiero Darwin pod koniec Ŝycia zdecydował się na zasadzie własnych badań przyrody po-
wtórzyć myśl Bacona i myśl tę załoŜył u podstawy kilku świetnych stronic o pochodzeniu uczuć 
moralnych, stronic zawartych w dziele “O pochodzeniu człowieka”. Lecz nawet i teraz etycy 
unikają tej myśli, która powinna być załoŜona u podstaw etyki racjonalnej, tym bardziej, Ŝe – choć 
w mniej określonej formie – jednak świtała juŜ u podstaw wszystkich nauk, szukających wytłuma-
czenia moralności w samej naturze człowieka. 
     Po Baconie spośród filozofów XVII wieku tę samą myśl doskonale zrozumiał i wypowiedział w 
sposób bardziej jeszcze określony Hugo Grotius w dziele “O prawie wojny” (De jure belli), 1623 r. 
Po kilku uwagach o Stwórcy i jego wpływie na ukształtowanie pojęć moralnych, wpływie nie 
bezpośrednim, lecz za pośrednictwem “chociaŜ przezeń stworzonej, lecz niezmiennej rozumnej 
natury”, Grotius nie zawahał się uznać, Ŝe źródłem “prawa” i ściśle z nim związanych pojęć 
moralnych były: natura i poznający ją rozum. 
     Hugo Grotius usunął z dziedziny naturalnej moralności moralność religijną oraz przepisy 
obrzędowe i zajął się wyłącznie badaniem moralności naturalnej. Mówiąc zaś o naturze, ma on na 
myśli naturę ludzką i odrzuca przypuszczenie, Ŝe natura ludzka nie moŜe odróŜniać tego, co jest 
słuszne, od niesłusznego, albowiem w człowieku i w zwierzętach rozwinięta jest towarzyskość, 
która nieodzownie prowadzi człowieka do wyrobienia spokojnego współŜycia z podobnymi mu 
istotami. 

                                                                                 
17 Znakomite dzieło Giordana Bruno “Saggio della bestia trionfante”, wydane w 1584 roku, minęło prawie niepo-
strzeŜenie. Zupełnie tak samo ksiąŜka Charrona “De la sagesse”, wyd. 1601 r. (w wydaniu z 1604 roku został 
opuszczony śmiały ustęp o religii), w której uczyniona była próba ugruntowania moralności na prostym zdrowym 
rozsądku, nie zdobyła, jak się wydaje, większej poczytalności poza granicami Francji. Natomiast ksiąŜka “Essais” 
(Próby) Montaigne’a (1588), który przychylnie ustosunkował się do wielości religii, zdobyła wielkie powodzenie. 
18 Jest rzeczą godną uwagi, Ŝe i Jodl, historyk etyki – niezwykle wraŜliwy, gdy chodzi o wszelkie nowe wpływy w 
filozofii moralnej – równieŜ nie docenił tych kilku słów, w jakich Bacon wyraził swą myśl. Jodl widział w tym 
oddźwięk filozofii greckiej, czyli tak zwanego prawa natury, lex naturalis (1573); gdy tymczasem Bacon, wywodząc 
moralność z towarzyskości, właściwej zarówno człowiekowi jak i większości zwierząt, podawał nowe, przyrodniczo-
naukowe wyjaśnienie prazasad moralności. 
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     Obok tego silnego bodźca społecznego – ciągnął Grotius – człowiek, dzięki mowie, posiada 
zdolność wyprowadzania ogólnych prawideł w celu podtrzymania współŜycia i zgodnego z nimi 
postępowania. Ta troska o współŜycie staje się źródłem przyjętych zwyczajów i tak zwanego 
naturalnego, czyli zwyczajowego prawa. Przy wypracowywaniu tych postanowień pomocne jest 
równieŜ pojęcie o ogólnej korzyści i pojęcie pochodne o tym, co jest uznane za sprawiedliwe. Ale 
twierdzenie – mówił Grotius – Ŝe ludzie troszczyli się o prawo pod przymusem rządzących nimi 
władz lub Ŝe czynili to wyłącznie ze względu na korzyść – byłoby zupełnie błędne. Do tego zmu-
szała człowieka jego natura. 
     “Albowiem – pisał Grotius – juŜ pośród zwierząt są takie, które miarkują i nawet do pewnego 
stopnia zaniedbują troszczenie się o siebie – w imię dobra swoich dzieci lub istot sobie podob-
nych”; “zachodzi to – ciągnął dalej – naszym zdaniem, na skutek pewnego poznania pochodzącego 
z zewnątrz i stanowiącego podstawę tego rodzaju postępków, gdy tymczasem w postępkach 
innych, łatwiejszych, nie daje się ten sam instynkt zauwaŜyć”. 
     Podobne dąŜenie do świadczenia dobra innym widać w pewnym stopniu u dzieci. W tym 
samym kierunku działa teŜ zdrowy rozum. “Prawo natury – pisał dalej Grotius – jest to prawidło, 
jakie nam wpaja rozum, dzięki któremu sądzimy o konieczności moralnej lub o nieodpowiedniości 
postępku zaleŜnie od tego, czy zgadza się, czy się nie zgadza z samą rozumną naturą” (z samą 
naturą rozumu). 
     “Co więcej – ciągnął Grotius – prawo natury jest do tego stopnia niezmienne, Ŝe sam Bóg nie 
moŜe go odmienić. Choć bowiem władza Boga jest olbrzymia, lecz, powiedzieć moŜna, są rzeczy, 
których nawet ona nie obejmuje”. 
     Innymi słowy, łącząc naukę Bacona z nauką Grotiusa, zrozumiemy pochodzenie pojęć moral-
nych, o ile za podstawową cechę człowieka uznamy instynkt towarzyskości. Dzięki temu instynk-
towi kształtuje się Ŝycie społeczne z pewnymi nieuniknionymi ustępstwami na rzecz osobistego 
egoizmu; z kolei zaś tak ukształtowane Ŝycie społeczne sprzyja wyrobieniu pojęć moralności 
rodowej, które spotykamy u wszystkich pierwotnych dzikich ludów. Następnie, na gruncie Ŝycia 
kształtującego się pod wpływem niewątpliwie silnego instynktu towarzyskości, nieustannie 
pracuje rozum, który prowadzi człowieka do wyrobienia reguł Ŝyciowych, coraz bardziej złoŜo-
nych i zarazem wzmacniających bodźce instynktu społecznego oraz wpojone przezeń nawyki. W 
ten sposób tworzenie tego, co nazywamy prawem, postępuje drogą naturalną. 
     A przeto jest rzeczą zrozumiałą, Ŝe ustrój moralny i moralne pojęcia człowieka nie wymagają 
Ŝadnego zgoła nadprzyrodzonego wyjaśnienia. I rzeczywiście, w drugiej połowie XVIII wieku i w 
wieku XIX większość moralistów wskazywała na pochodzenie moralności z dwojakiego źródła: 
uczucia wrodzonego, czyli społecznego instynktu oraz rozumu, który wzmacnia i rozwija to, co 
mu podpowiada dziedziczne uczucie i instynktownie wytworzone nawyki. 
     Ci zaś moraliści, którzy za wszelką cenę chcieli wprowadzić do etyki nadprzyrodzony “boski” 
pierwiastek, objaśniali instynkt i przyzwyczajenia społeczne u człowieka przez inspirację boską, 
nie biorąc zupełnie pod uwagę tego, Ŝe przyzwyczajenia i instynkt społeczny charakteryzują 
równieŜ znaczną większość zwierząt. Ja ze swej strony dodam, iŜ obecnie dowiadujemy się, Ŝe 
przyzwyczajenia towarzyskie są najniezawodniejszym oręŜem w walce o byt i dlatego umacniają 
się coraz bardziej w gatunkach Ŝyjących społecznie. 
     Pojmowanie elementu moralnego, przyjęte przez Bacona i Hugo Grotiusa, wysuwało jednak w 
sposób konieczny następujące pytanie: Na czym właściwie opiera się rozum przy tworzeniu pojęć 
moralnych? 
     JuŜ w staroŜytnej Grecji spotykamy wzmianki na temat tego zagadnienia i róŜnorodne w tym 
względzie odpowiedzi. Platon, zwłaszcza w drugim okresie Ŝycia, oraz jego zwolennicy objaśniali 
moralne pojęcia człowieka przez “miłość” wpojoną mu przez siły nadprzyrodzone i w ten sposób 
wyznaczali rozumowi oczywiście nader skromne miejsce. Rozum ludzki występował tu tylko jako 
interpretator “rozumu natury” czy inspiracji siły nadnaturalnej. 
     Natomiast sceptyczne szkoły sofistów, później zaś Epikur i jego szkoła, pomogły wprawdzie 
myślicielom staroŜytnej Grecji uwolnić się od etyki religijnej, jednakŜe – podobnie zresztą jak inne 
szkoły, które równieŜ obywały się bez wkraczania najwyŜszej woli (tj. cyrenaicy i wyznawcy 
Arystotelesa) – choć przypisywały doniosłe znaczenie rozumowi, wyznaczały mu mimo to nader 
ograniczoną rolę. Rola ta sprowadzała się do porównawczej oceny róŜnych postępków i trybów 
Ŝycia w celu określenia, które z nich najniezawodniej prowadzą człowieka do szczęścia. Moralny 
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jest ten tryb Ŝycia – powiadali – który zapewnia najwięcej osobistego szczęścia i najbardziej zado-
walający stan ogólny nie tylko poszczególnej jednostce, lecz równocześnie i ogółowi całemu. 
Szczęście – to wolność od zła i dzięki naszemu rozumowi jesteśmy w stanie, wyrzekając się chwi-
lowych przyjemności w imię osiągnięcia przyszłych trwalszych radości, wybierać w naszym Ŝyciu 
to, co prowadzi nas w sposób pewniejszy do stanu równowagi, do ogólnego zadowolenia, do 
harmonijnego Ŝycia, Ŝycia w zgodzie z samym sobą, jak równieŜ do rozwoju naszej osobowości 
odpowiednio do jej właściwości indywidualnych. 
     A więc etyka ta odrzuca dąŜenie do sprawiedliwości, czyli do tak zwanej cnoty w imię jej samej; 
mało teŜ uwagi poświęca Ŝyciu, które kieruje się ideałem miłości, głoszonej przez Platona. Rozu-
mowi przypisywano tu duŜe znaczenie – czynił to zwłaszcza Arystoteles. Lecz działalność rozumu 
widzi on raczej w rozwadze i roztropności a nie w śmiałej decyzji wolnej myśli. Jego ideałem jest 
“prawidłowe” myślenie, okiełznanie postępków, których człowiek gotów jest dokonać pod silnym 
wraŜeniem, oraz wola trzymająca się “rozwaŜnego środka” – odpowiednio do natury kaŜdego 
poszczególnego człowieka. 
     Arystoteles odrzucał tu metafizykę i stał na gruncie praktycznym biorąc za punkt wyjścia 
wszelkiej działalności dąŜenie do szczęścia, samolubstwo (egoizm). Ten sam punkt widzenia, lecz 
w wyŜszym jeszcze stopniu, stosował, jak widzieliśmy, Epikur a za nim i jego zwolennicy w ciągu 
pięciu czy prawie sześciu stuleci. Od czasu zaś Odrodzenia, tj. od XVI wieku, ten punkt widzenia 
podzielał równieŜ cały szereg myślicieli, włączając następnie encyklopedystów XVIII wieku i 
naszych współczesnych utylitarystów (Bentham, Mill) oraz przyrodników (Darwin i Spencer). 
     Ale niezaleŜnie od powodzenia, jakie osiągały te doktryny, zwłaszcza wówczas kiedy ludzkość 
odczuwała konieczną potrzebę wyzwolenia się spod ucisku kościoła i usiłowała utorować nowe 
drogi w rozwoju form społecznych – doktryny te mimo wszystko nie rozstrzygały kwestii pocho-
dzenia moralnych pojęć człowieka. 
     Mówiąc, Ŝe człowiek zawsze dąŜy do szczęścia i do jak najzupełniejszego wyzwolenia się od 
zła, wypowiadamy oczywistą od dawna, lecz jeszcze niepogłębioną prawdę, która znalazła wyraz 
nawet w przysłowiach. Istotnie, nieraz juŜ było zaznaczane, Ŝe jeśliby moralne Ŝycie wiodło czło-
wieka ku nieszczęściu – wszelka moralność dawno by juŜ znikła z powierzchni ziemi. Lecz uwaga 
tak ogólnej natury nie jest wystarczająca. Nie ulega bowiem najmniejszej wątpliwości, Ŝe pragnie-
nie największego szczęścia zawsze jest właściwe wszelkiej Ŝywej istocie: ostateczna analiza wyka-
zuje, Ŝe człowiek zawsze kieruje się tym właśnie pragnieniem. Lecz kwestia, która nas tu interesu-
je, polega oto na tym: “Dlaczego, na skutek jakiego umysłowego czy zmysłowego procesu czło-
wiek w imię jakichś względów, które my nazywamy “moralnymi”, ustawicznie wyrzeka się tego, 
co powinno mu niewątpliwie sprawić przyjemność? Dlaczego człowiek często znosi wszelkiego 
rodzaju prywacje, byle by tylko nie zdradzić ideału moralnego, który mu przyświeca”? Tymcza-
sem odpowiedź jaką nam dają wyŜej wymienieni myśliciele staroŜytnej Grecji a następnie cały 
szereg późniejszych myślicieli – utylitarystów, nie zadowala naszego umysłu: zdajemy sobie 
sprawę, Ŝe chodzi tu nie o roztropne waŜenie przyjemności ani nie o osobiste wyrzeczenie się 
drobnych uciech w imię uciech innych, silniejszych i trwalszych. Zdajemy sobie sprawę, Ŝe mamy 
tu do czynienia z czymś bardziej złoŜonym i zarazem o wiele ogólniejszym. 
     Arystoteles rozumiał to do pewnego stopnia twierdząc, Ŝe człowiek, który stoi wobec dwóch 
moŜliwych decyzji, postępuje rozumnie, jeŜeli zatrzymuje się przy tej, która nie wprowadza 
rozdźwięku do jego wewnętrznego “ja” i zapewnia mu większe zadowolenie z samego siebie. 
DąŜymy do uciech, zaszczytów, szacunku itd. – mówi Arystoteles – nie tylko ze względu na nie 
same, lecz przewaŜnie ze względu na zaspokojenie naszego rozumu. To samo, ale lepiej jeszcze 
wyraził, jak widzieliśmy, Epikur. Lecz jeŜeli rola rozumu została w ten sposób określona, to zjawia 
się przed nami pytanie: “Co właściwie w takich przypadkach jest w naszym rozumie zaspokojo-
ne”? JeŜeli pytanie będzie zadane w takiej formie, to – jak zobaczymy później – odpowiedź z 
wszelką pewnością wypadnie taka: “Wymaganie sprawiedliwości”, tj. równych praw. Natomiast 
jeŜeli Arystoteles i Epikur nawet zadawali sobie takie pytanie, to odpowiedzi takiej nie dawali. 
Cały ustrój ówczesnego społeczeństwa, opartego na niewolnictwie większości ludzi, cały duch 
społeczeństwa był tak daleki od sprawiedliwości i od nieuniknionej jej konsekwencji – równo-
uprawnienia, Ŝe Arystoteles i Epikur moŜe nawet wcale nie zadawali sobie takiego pytania. 
     Tymczasem teraz, gdy dawny światopogląd juŜ się przeŜył, nie mogą nas zadowolić rozstrzy-
gnięcia dwóch wyŜej wspomnianych myślicieli i powstaje pytanie: “Dlaczego umysł bardziej 
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rozwinięty znajduje najwięcej zaspokojenia w takich właśnie rozstrzygnięciach, które okazują się 
najlepszymi dla interesów ogółu; czy nie ma w tym jakiejś głębokiej fizjologicznej przyczyny”? 
     Znamy juŜ odpowiedź na to pytanie daną przez Bacona a następnie równieŜ przez Darwina. W 
człowieku – mówili oni – jak zresztą u wszystkich stadnie Ŝyjących zwierząt instynkt towarzyski 
jest rozwinięty w takim stopniu, Ŝe jest bardziej stały i silniejszy aniŜeli inne instynkty, które 
moŜna objąć jednym wspólnym mianem instynktu samozachowawczego. Przy tym u człowieka, 
jako istoty rozumnej Ŝyjącej Ŝyciem społecznym juŜ od dziesiątków tysiącleci, rozum wspomagał 
rozwój i zachowanie takich obyczajów, zwyczajów i reguł Ŝycia, jakie sprzyjały pełniejszemu 
rozwojowi Ŝycia społecznego i zarazem rozwojowi kaŜdej poszczególnej jednostki. 
     Ale i ta odpowiedź nie moŜe nas jeszcze całkowicie zadowolić. Wiemy z doświadczenia Ŝycio-
wego, jak często w walce między rozmaitymi pobudkami uczucia ciasno egoistyczne biorą górę 
nad uczuciami o charakterze społecznym. Widzimy to zarówno u poszczególnych ludzi jak i w 
całych społeczeństwach. I dlatego dochodzimy do wniosku, Ŝe o ile by w rozumie ludzkim nie 
było właściwego mu dąŜenia, by wprowadzić do sądów swoich poprawkę o charakterze społecz-
nym, to ciasno egoistyczne rozstrzygnięcia odnosiłyby stale zwycięstwo nad sądami mającymi 
charakter społeczny. I taką korekturę, (...) istotnie wprowadza z jednej strony głęboko w nas 
zakorzeniony instynkt towarzyskości i rozwijające się w Ŝyciu społecznym współczucie w stosun-
ku do otoczenia, z drugiej zaś strony – i to przede wszystkim – właściwe naszemu rozumowi 
pojęcie sprawiedliwości. 
     Potwierdzenie tego wniosku znajdziemy w historii doktryn moralnych (...). 
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Recenzje  wybranych  bro-
szur 

 

“Bedeker anarchistyczny” - pozycja nr 14. 
     Trudno przecenić edukacyjno-popularyzatorskie znaczenie recenzowanej publikacji. Praca, będąca przewodni-
kiem po doktrynie anarchizmu, prezentuje kluczowe wątki, wskazuje na ich genezę, tłumaczy niespójności i 
róŜnice, jakie pojawiają się w obrębie myśli wolnościowej, w jej klasycznej XIX-wiecznej wersji, sformułowanej 
przez Bakunina, Proudhona i Kropotkina. Autor rozpoczyna od wyjaśnienia etymologii słowa “anarchizm”, by 
następnie przejść do rekonstrukcji głównych tropów doktrynalnych: kwestii wolności, krytycznego stanowiska 
wobec instytucji społeczno-politycznych, odmiennych wizji społeczeństwa przyszłości oraz róŜnic w zakresie 
projektowanych sposobów implementacji owych wizji. Bedeker przybliŜa równieŜ krytyczne stanowiska wobec 
anarchizmu, zajmowane przez K. Marksa i R. Dahla. Zaletą pracy, oprócz klarownego stylu, rzeczowości oraz 
reprezentatywności źródeł, jest bibliografia, obejmująca podstawowe pozycje poświęcone anarchizmowi, jakie 
ukazały się dotychczas w Polsce. 

Stefan Morawski “Próba charakterystyki ideologii anarchistycznej” - pozycja nr 48. 
     S. Morawski opierając się na pracach intelektualnych fundatorów anarchizmu: Stirnera, Proudhona, Bakunina, 
Kropotkina wskazuje na niejednoznaczności doktryny anarchizmu czy trudności, jakie wywołuje u analityków jej 
programowa aprogramowość. Autor dostrzega i analizuje, z uwzględnieniem róŜnic pomiędzy poszczególnymi 
autorami, pięć głównych zasad anarchizmu: zasadę spontaniczności i instynktu towarzyskiego, zasadę akcji 
bezpośredniej i zrzeszeń swobodnych, zasadę antyetatyzmu i antyautorytetu, zasadę bezpardonowej krytyki 
kapitalizmu (tu ujawnia się determinacja ustrojowa tej pracy, pisanej przed 1989 r.), wreszcie zasadę wolności jako 
wartości absolutnej. S. Morawski krytykując anarchizm, dostrzega, iŜ “myśl anarchistyczna pozostanie stałym 
pokarmem póty, póki człowiek utrzyma zdolność przekraczania status quo i zachowa nadzieję, Ŝe świat przezeń 
tworzony moŜe być lepszy niŜ dotąd”. 

Pierre Joseph Proudhon “Rozpłynięcie się rządu w organizmie ekonomicznym – admi-
nistracja, policja” - pozycja nr 36. 
     Niby drobiazg, ale lepszy niŜ dziesiątki powaŜnych rozpraw. Sedno rozwaŜań sprowadza się do krytyki 
scentralizowanego i opartego na przymusie rządu oraz propozycji oparcia stosunków społecznych o dobrowolne 
umowy między zainteresowanymi stronami. Wszystko wyłoŜone jasno i klarownie - dziadek Proudhon miał dobre 
pióro i wiedział o co mu chodzi. Trzeba znać – nie tylko dlatego, Ŝe to klasyka, ale i dlatego, Ŝe większość stwier-
dzeń z tekstu wciąŜ pozostaje aktualna. Przy okazji widać jak niewiele zmieniło się we Francji – ojczyźnie Proud-
hona przez 150 lat jakie minęły od powstania tekstu. Ta “Republika Praw Człowieka”, jak z dumą zwą swój kraj 
niektórzy zarozumialcy, jest jednocześnie jednym z najbardziej scentralizowanych państw (pomijając autorytarne i 
totalitarne reŜimy), a obywatele są de facto więźniami biurokratycznego aparatu państwowego. 

Tomasz śyro “Wędrowiec – Henry David Thoreau” - pozycja nr 39. 
     Publicysta prezentuje w recenzowanym tekście postać stosunkowo mało znanego w Polsce filozofa i pisarza – H. 
D. Thoreau. Dostrzegając organiczność związku biografii pisarza z jego poglądami filozoficznymi, wagę “estetyza-
cji siebie”, by przywołać termin M. Foucaulta, skupił się na prezentacji myśli Thoreau. Autor “Waldena” łączy 
pewne powinowactwo z M. Stirnerem – entuzjastą niczym nieograniczonego indywidualizmu. Podobnie jak 
Stirner, Thoreau traktuje społeczeństwo jako fantom ludzkiej świadomości, konwencje przyzwyczajenia i normy 
społeczne jako artefakty, ograniczające ludzką naturę i demoralizujące wrodzone skłonności etyczne. T. śyro 
zwraca równieŜ uwagę na te aspekty myśli Thoreau, które pozwalają w nim widzieć jednego z pierwszych filozo-
fów dostrzegających niebezpieczeństwa, jakie wiąŜą się z rozwojem społeczeństwa konsumpcyjnego oraz podkre-
śla znaczenie wątków ekologicznych w jego myśli. Koncepcja Thoreau oprócz elementów związanych z obywatel-
skim nieposłuszeństwem niesie równieŜ inną lekcję dla aktywistów kontrkulturowych, eksponując wagę prymatu 
reformy indywidualnej, wewnątrzjednostkowej nad reformą otoczenia społecznego.
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