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czyż w docieraniu do istoty by
cia potrzebny jest warsztat?

Dlatego i dla tego wszystkie
go Ciorana czytać należy. Naj
trafniej chyba oddał tę sytuację 
Jean-Franeois Revel, mówiąc 
o tym pisarzu: "Trudno jest ko 
mentować to,, co przede wszyst
kim powinno być czytane".

'N a szczytach rozpaczy" to 
kilkadziesiąt młodzieńczych wy
buchów (miał lat 23 kiedy napi
sał tę książkę) bardziej przypo
minających zapis elektrokardio- 
gramu niżli metodyczny wykład 
poglądów. Stąd też mogą poja
wić się zarzuty, tyczące zarówno 
języka, jak i samej treści. Praw
da, że może nieco razić epato
wanie wiecznymi "paroksyz- 
mami", "płomieniami", "pulso
waniem", "światłem", "ciem
nością", "rozpaczą", "rozdar
ciem", "bezsensem" etc. Prawda, 
że młode myśli nie uczesane 
przypominać mogą dopiero co 
starte z ust mleko zwarzone al
koholem. Ale jest to jednocześ
nie szczerość wobec najbardziej 
wewnętrznego i intymnego do
świadczenia bytu, szczerość 
zyskująca od pierwszych stronic 
zaufanie czytelnika. I mimo że 
upłynęło ponad pół wieku od 
momentu napisania przez 
Ciorana tej książki, wdąż,

a może właśnie szczególnie 
dziś, i szczególnie tu  może być 
ona znakomitą odtrutką egzys
tencjalną na zracjonalizowany 
i tak bardzo "wygasły" świat 
końca XX wieku.

J, Updike powiedział kiedyś: 
"Cioran to nie myśłidel, to 
płomień".

Niech więc płonie!

Barbara Szotek

W stronę polskiej filo
zofii drugiej połowy 
XIX wieku

Czesław Głombik: Zapom
niani krytycy, nieznani filo
zofowie. Rzecz o Aleksand
rze Tyszyńskim i Janie 
Adamskim. Lublin 1988, 
332 s.

Prace podejmujące trud 
przybliżenia współczesnemu 
czytelnikowi ważkich tradycji 
w polskiej myśli filozoficznej 
zawsze zasługują na uwagę. 
Toteż książkę Czesława Głom- 
bika przyjąć należy ze szczegól
nym zainteresowaniem, zwłasz
cza że wiek XIX w polskiej 
myśli filozoficznej to okres 
deko wy i inspirujący wielu



Recenzje 197

współczesnych badaczy. Znaj du- który przyjęło się nazywać lata- 
je to wyraz w licznie ukazu- mi czterdziestymi XIX wieku, 
jących się w ostatnich latach był w Polsce "epoką filozo- 
publikacjach i rozprawach ficzną", w której wrzało od 
naukowych poświęconych pe- dyskuąji i polemik. Słusznie 
netracji dziewiętnastowiecznej uznąje się go za "apogeum 
myśli polskiej i zawierających w rozwoju polskiej myśli 
często przewartościowywanie filozoficzno-społecznej XIX wie- 
ocen oraz propozycje nowego ku" *.
spojrzenia na dzieje myśli Praca sldada się z dwóch 
polskiej. studiów poświęconych dwóm

Taką propozycję zawiera prawie zupełnie zapomnianym 
recenzowana praca, w której lub nieznanym pisarzom 
badawcza i metodologiczna polskim, mianowicie Aleksand- 
postawa autora wyraża się rowi Tyszyńskiemu i Janowi 
w odejściu "od znanego modelu Adamskiemu, 
studiów nad wybranymi i tylko W pierwszej części pracy 
pierwszoplanowymi postaciami Tyszyński ukazany jest jako pi- 
poiskiej tradycji filozoficznej" \  sarz dalszego planu wydarzeń 
na rzecz ukazania i zrozumienia dziejowych I połowy XIX wieku, 
filozofii jako fragmentu dziejów Dotąd poświęcono mu niewiele 
narodowej kultury poprzez uwagi, a autor skłonny jest 
tworzących i żyjących nią ludzi, uznać go za jednego z mniej 
Chodzi więc tu nie tylko o jej liczących się uczestników ruchu 
twórców, ale także popularyza- filozoficznego lat czterdziestych 
torów, interpretatorów czy też XDC wieku. I chociaż nie jest to 
mediatorów w toczących się najistotniejsze zagadnienie tej 
wówczas dyskusjach i sporach, pracy, to jednak w tym miejscu 
A trzeba zaznaczyć, że przedsta- należy się kilka słów wyjaśnie- 
wiony przez autora okres nia. Otóż biorąc pod uwagę 
dziejów myśli polskiej (przy- całość publikacji Tyszyńskiego, 
najmniej w dużym fragmencie jego bardzo żywą działalność 
pierwszej części . pracy), ten, pisarską na łamach czołowych

1 Cz. Głombik: Zapomniani krytycy, nieznani filozofowie. Lublin 1988,8.7.
2 H. Hinz, A. Sikora: Polska myśl filozoficzna. Oświecenie -  romantyzm. Warszawa

1964, s. 57,
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pism krąjowych, jego szybkość 
reagowania na wszystko, co 
wówczas ukazywało się w kra
ju, jego bezsporny autorytet ja
ko krytyka i recenzenta w ów
czesnym środowisku intelektu
alnym Warszawy, a także jego 
własne ambicje filozoficzne, nie 
można traktować go tylko jako 
"pomniejszego uczestnika" 8 ru
chu filozoficznego lat czterdzies
tych XIX wieku.

Tyszyóski był z całą pew
nością współtwórcą polskiego 
żyda intelektualnego i filozo
ficznego w pierwszej połowie 
ubiegłego wieku. Był osobą 
w "swoim" czasie znaną i ce
nioną, a później, czy zupełnie
0 nim zapomniano? Oprócz 
wzmianek i wspomnień, które 
pojawiły się po jego śmierd, 
a które Cz, Głombik rzetelnie 
przedstawia, były też opracowa
nia monograficzne * oraz roz
prawy naukowe: habilitacyjna * * 4 5
1 doktorska6 * * 9, prezentujące 
postać i poglądy Aleksandra

Tyszyóskiego. Można zatem 
śmiało stwierdzić, że autor 
"Rozbiorów i krytyk" nie jest 
postadą w polskim piśmien
nictwie nieznaną.

Dla autora recenzowanej 
książki okazał się kimś więcej 
niż tylko krytykiem i filozofem 
"jakiejś miary" w "jakimś cza
sie". A mianowide pisarzem, 
który umożliwił, poprzez penet
rację jego dorobku, pokazanie 
procesów społecznej recepcji 
ówczesnych dzid i idei, ja
kie interesujące były dla posta- 
d  pierwszoplanowych. Taki za
bieg interpretacyjny, skutecznie 
przeprowadzony, pozwolił auto
rowi, z jednej strony, na przy
bliżenie i wyjaśnienie wielu nie
znanych dotąd lub spornych 
kwestii dotyczących samego 
pisarza (np. ukazanie faktów 
związanych z konkursem kijow
skim i ubieganiem się Tyszyn- 
skiego o objęde w Uniwersyte
cie Włodzimieizowskim lektora
tu języka polskiego), a z drugiej

* Por. Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-2928, red. A. Walicki. Warszawa 1983,
s. 99.

4 T. Grabowski: Krytyka literacka w Polsce w epoce romantyzmu (1831-1863), Kra
ków 1931; także Cz. Głombik: Kultura narodowa a chrześcijaństwo w myśli kry
tyczną) Aleksandra Tyszyńskiego. "Studia Religioznawcze" 1987, n r 21,20 s.

8 T. Grabowski: Stanowisko Tyszyńskiego w dziejach krytyki literackiej w Polsce.
"Pamiętnik Literacki" 1925/26, nr 22/23, s. 317-344.

9 B. Szostek: Aleksander Tyszyński a polska filozofia narodowa. Katowice 1985, 
161 s.
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strony na przedstawieniu epoki 
poprzez "tworzących i żyjących 
nią ludzi".

Część druga książki poświę
cona jest Janowi Adamskiemu, 
księdzu "oddąjącemu się" filozo
fii -  jak pisze autor -  ale księ
dzu niezwykłemu dlatego, że 
jako kapłan-zakonnik podejmo
wał problemy filozoficzne pomi
jane przez polskie środowisko 
katolickie pod koniec XIX wie
ku.

Przedstawiając sylwetkę 
Adamskiego z punktu widzenia 
jego miejsca w życiu umysło
wym krąju oraz jego zaintereso
wań filozoficzno-teologicznych, 
Cz. Głombik stwierdza jedno
cześnie, że należy on do 
polskich filozofów katolickich 
zupełnie zapomnianych. Atmo
sfera milczenia rozciąga się tak
że na czas jego żyda i pracy, 
zdaniem autora jest to sytuacja 
niezasłużona. Potrzebna więc 
okazuje się próba przybliżenia 
współczesnemu czytelnikowi te
go filozofa.

Temu celowi duży dalsza 
część rozważań poświęcona 
omówieniu zainteresowań filo
zoficznych Jana Adamskiego, 
wśród których miejsce naczelne 
zajmują: polska myśl roman
tyczna i filozofia narodowa lat

międzypowstaniowych. Okazją 
do przedstawienia tych po
glądów było ukazanie się 
w komplede pośmiertnego wy
dania 'Panteonu wiedzy ludz
kiej" Bronisława Trentow- 
skiego.

Adamski 'Panteon" nie tylko 
zrecenzował, ale przede wszyst
kim dokonał rehabilitacji całej 
filozofii narodowej, zajmując 
wobec niej stanowisko wyraźnie 
odmienne od innych pisarzy, 
np. Świętochowskiego, Pawlic
kiego, Straszewskiego, Horodys- 
kiego i innych. U Adamskiego 
dominowała fascynacja, której 
źródłem była możliwość odczy
tania ’Panteonu” jako dzida 
otwierającego nowe drogi dla 
filozofii i ukazującego wizję 
przyszłej filozofii narodowej.

Również interesująca oka
zuje się analiza tekstu kaza
nia Adamskiego, napisanego 
w związku z rocznicą śmierci 
biskupa Stanisława ze Szczepa
nowa, gdzie pisarz snuje reflek
sję nad dziejami narodu. 
Uwzględniąjąc jeszcze dodatko
wo poszukiwania Adamskiego 
dotyczące filozoficznej wykładni 
Mickiewiczowskich "Dziadów", 
można, zdaniem autora, twier
dzić, iż jego poglądy filozo- 
ficzno-religijne pozostają pod
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wyraźnym wpływem polskiego 
mesjanizmu romantycznego. 
A zatem pisarza można nazwać 
teozofem, zaś jego propozycję 
wniesienia oryginalnego wkła
du słowian w kulturę światową 
-  teozofią.

Charakterystyczne jest, że 
pogląd o teozofii jako koronie 
nauk był niewątpliwie, jak 
zauważa autor, refleksem myśli 
Trentowskiego. Stwierdzenie to 
oddania przyczyny podziwu 
Adamskiego dla Trentowskiego, 
ale jednocześnie jeszcze mocniej 
podkreśla fakt, że wszystkie 
prace pisarza były inspirowane 
przez filozofów polskich epoki 
międzypowstaniowej. Kim za
tem był Adamski -  tylko epigo
nem tychże filozofów, czy -  jak 
stara się to przedstawić 
Cz. Głombik -  zapomnianym 
katolickim kontynuatorem ich 
dziedzictwa?

Takie i inne pytania mogące 
pojawić się podczas lektury tej 
książki niejako zmuszają czytel
nika do samodzielnych prze
myśleń niezwykle obszernych 
materiałów źródłowych, a także 
tez i wniosków proponowanych 
przez autora. I już chociażby 
tylko z tego powodu omawianą 
pracę trzeba uznać za pozycję 
wartościową i inspirującą do

dalszego poznawania wielu ob
szarów myśli polskiej.

Recenzowana praca ma 
znacznie więcej niezaprzeczal
nych walorów, spośród których 
trzeba koniecznie wymienić 
przejrzystą strukturę całości, 
rzeczowość i jasność cechującą 
przedstawiane dyskusje i pole
miki, a przede wszystkim per- 
fekcjonizm badawczy, jaki pre
zentuje autor od pierwszej do 
ostatniej strony swojej książki.

Ignacy S. Fiut

Krakowska filozofia 
przyrody

Aktualne problemy filozofii 
nauk przyrodniczych, pod 
red. Zdzisławy Piątek. Kra
ków 1991,132 s.

Z inicjatywy pracowników 
Zakładu Filozofii Przyrody 
Instytutu Filozofii Uniwersyte
tu Jagiellońskiego, odczuwa
jących potrzebę polskojęzycz
nych tekstów poświęconych 
filozofii nauki, ukazała się 
praca zbiorowa pod redakcją 
prof. Zdzisławy Piątek pt 
"Aktualne problemy filozofii 
nauk przyrodniczych". Książka


