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Gra¿yna Szumera (Katowice)

Teoria narodu wed³ug Jana Karola Kochanowskiego

Jan Karol Kochanowski, polski filozof i historyk, ¿yj¹cy na prze³omie
XIX i XX wieku, zosta³ ju¿ niemal zapomniany. Tylko dwie jego prace, tj. T³um
i jego przewódcy wydane w 1906 roku i Echa prawieku i b³yskawice praw dziejowych na tle teraŸniejszoœci1, odbi³y siê wiêkszym echem zarówno w kraju jak
i zagranic¹. W filozofii polskiej jest jednym z autorów wzmiankowanych co najwy¿ej przez historyków dyscypliny. Nale¿y do myœlicieli niemal zupe³nie zapomnianych, a autorzy, którzy interesowali siê jego pogl¹dami przyznaj¹, ¿e istniej¹ce informacje biograficzne s¹ „zarazem zbyt sk¹pe”2. St¹d w przedstawionej
pracy stara³am siê przybli¿yæ postaæ Kochanowskiego, którego pogl¹dy zas³uguj¹ na uwagê jako fakt historyczny, bez którego dzieje polskiej filozofii i socjologii nie s¹ kompletne. Myœl Kochanowskiego wykazuje wiele wspólnych cech
z za³o¿eniami psychologizmu i socjologizmu, choæ ten pierwszy na pewno by³
1

Z przychylnymi uwagami odnoœnie do tej pracy Kochanowskiego spotykamy siê np. u Stanis³awa Brzozowskiego, który pisze, „[...] ¿e o ksi¹¿ce p. Kochanowskiego wszyscy ludzie pracuj¹cy powa¿nie w Polsce bêd¹ musieli du¿o jeszcze pomyœleæ i zapewne niejednokrotnie pisaæ o nie
i mówiæ”. Por. S. Brzozowski: Idee wstêp do filozofii dojrza³oœci dziejowej, Kraków 1990, s. 549.
Echa prawieku i b³yskawice praw dziejowych na tle teraŸniejszoœci zosta³y przet³umaczone na niemiecki przez Ludwika Gumplowicza, natomiast na w³oski prze³o¿y³ Franco Savorgnan. Podczas
Miêdzynarodowego Kongresu socjologów w 1906 roku w Londynie Kochanowski przedstawia j¹
po francusku pod tytu³em La foule et les meneurs.
2
J. Miku³owski-Pomorski: Jan Karol Kochanowski-Korwin: psychologia t³umu i narodu, w:
Szkice z historii socjologii polskiej. Pod red. Kazimierza Z. Sowy, Warszawa 1983, s. 207.
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mu bli¿szy. Mo¿na spotkaæ u tego myœliciela w¹tki, dla których inspiracj¹ by³a
refleksja nad t³umem Gustava Le Bona, teoria podboju Lestera F. Warda, psychologizm historyczny Karla Lamprechta, naturalizm Ludwika Gumplowicza,
teoria resentymentu Fryderyka Nietzschego. Niniejszy artyku³ stanowi próbê rekonstrukcji i analizy wybranych pogl¹dów Kochanowskiego odnosz¹cych siê
do filozofii dziejów i psychologii narodów.
Na wstêpie warto zwróciæ uwag¹ na œrodowisko, w jakim dzia³a³, okreœliæ obszar jego zainteresowañ oraz podaæ przynajmniej podstawowe fakty z jego ¿ycia
intelektualnego. Pod wp³ywem Adolfa Pawiñskiego Kochanowski podj¹³ w 1888
roku studia w Uniwersytecie Jagielloñskim. Od 1892 studiowa³ przez dwa lata we
Wroc³awiu, sk¹d wiosn¹ 1893 roku uda³ siê do W³och, by przez krótki czas pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê w Deutsches Historisches Institut w Rzymie. Po zakoñczeniu
studiów opublikowa³ w 1899–1900 r. pracê Dzieje Akademii Zamojskiej
(1594–1784), która by³a poprzedzona ambitnym wstêpem o Odrodzeniu i humanizmie w Europie i Polsce. Nastêpnie w 1899 wydaje ksi¹¿kê Kazimierz Wielki. Zarys ¿ywota i panowania, w 1890 r. Witold, wielki ksi¹¿ê litewski. Studjum historyczne. W 1901r. wydaje Pocz¹tki walki s³owiañsko-niemieckiej nad Ba³tykiem
w œwietle najnowszej historjografii niemieckiej, w 1904 oraz 1908 ukaza³y siê Szkice i drobiazgi historyczne. Gdy w 1915 roku otwierano Uniwersytet w Warszawie,
sekcja Szkó³ Wy¿szych Wydzia³u Oœwiecenia Komitetu Obywatelskiego wybra³a
(13 IX 1915) Kochanowskiego na dziekana Wydzia³u Historyczno–Filologiczno–Filozoficznego. Kochanowski zrezygnowa³ z tego stanowiska, gdy¿ nie chcia³
pracowaæ na uniwersytecie zale¿nym od w³adz niemieckich. Innym powodem rezygnacji by³a zapewne ma³a szansa na zatwierdzenie jego kandydatury przez w³adze okupacyjne. Przecie¿ w okresie przedwojennym Kochanowski wspó³pracowa³
z narodowodemokratycznymi wydawnictwami, choæby z „Przegl¹dem Narodowym”, nie kryj¹c siê bynajmniej ze swymi antyniemieckimi zapatrywaniami. Podczas wojny wspó³pracowa³ z Miêdzypartyjnym Ko³em Politycznym, skupiaj¹cym
polityków opowiadaj¹cych siê za wspó³prac¹ z Rosj¹, a póŸniej z pañstwami Ententy. „W sferach aktywistycznych widziano w Kochanowskim autora rezolucji
Miêdzypartyjnego Ko³a Politycznego w sprawie zajœæ na Uniwersytecie Warszawskim”3. Pracê na Uniwersytecie Warszawskim rozpocz¹³ w 1919 roku, gdzie
1 kwietnia tego¿ roku zosta³ mianowany profesorem zwyczajnym. Obj¹³ katedrê
historii Polski wieków œrednich, któr¹ kierowa³ a¿ do chwili przejœcia na emeryturê w 1934 roku. W 1935 roku mianowano go profesorem honorowym Uniwersytetu Warszawskiego. Wœród jego studentów byli m.in.: W. Moszczeñska, M. Ma³uszyñski, T. Manteuffel, W. Pa³ucki, B. Nowicka, T. Piotrowski4.
3

Por: J. Maternicki: Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914–1918, s. 145.
Podajê wed³ug informacji zawartej w: Biogramy uczonych polskich. Materia³y o ¿yciu i dzia³alnoœci cz³onków AU w Krakowie, TNW,PAU, PAN, Oprac.: A. Œródka, P. Szczawiñski, cz. I,
z. 2, Wroc³aw 1984, s. 86.
4
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Dorobek historyczny Kochanowskiego z okresu wojny i póŸniejszych lat jest
skromny. G³ównie poœwiêci³ swój czas zagadnieniom historiozoficznym. Wyda³
w 1934 roku Wœród zagadnieñ naszej doby oraz w 1937 roku Humanizm a cz³owiek. W dzie³ach tych autor, odszed³szy zdecydowanie od problematyki historycznej, zwróci³ siê w stronê zagadnieñ odnosz¹cych siê zarówno do filozofii
dziejów, która jest filozoficzn¹ refleksj¹ nad histori¹ ex post, jak i historiozofii,
bêd¹cej projekcj¹ przysz³oœci. Te dwie jego ostatnie prace nie spotka³y siê
z wiêkszym zainteresowaniem czytelników, mo¿na nawet powtórzyæ za Aleksandrem Gieysztorem, ¿e „mija³y bez echa”. Jednak¿e zajmuj¹ one powa¿ne
miejsce w dorobku Kochanowskiego. To w³aœnie w nich mo¿na zauwa¿yæ, jak
zmienia³y siê pogl¹dy tego autora choæby w kwestii pozycji narodu polskiego
w œwiecie.
W rozwa¿aniach historiozoficznych Kochanowski podj¹³ próbê ods³oniêcia
„prawdziwego oblicza historii”. Wszystkie fakty historyczne myœliciel ten interpretuje jako pozostaj¹ce w œcis³ym zwi¹zku z psychik¹ narodów. St¹d autor podejmuje trud opisania mechanizmu ludzkich dziejów przyjmuj¹c za podstawê relacje miêdzy typami psychicznymi.
Zdaniem Kochanowskiego „[...] ¿ycie ludzkoœci, mo¿e i musi oscylowaæ, bo
przez istotê natury swej jest na to skazane, miêdzy dwu biegunami zasadniczymi bytu: biegunem po¿¹dania i nasycenia”5. W dziejach ludzkoœci w³aœnie te
dwa instynkty odgrywaj¹ zasadnicz¹ rolê, gdy¿ przyczyni³y siê do ukszta³towania ró¿nic psychodziejowych. Geograficzne rejony Pó³nocy ukszta³towa³y
w cz³owieku ci¹g³e po¿¹danie, natomiast rejony Po³udnia jako bardziej przyjazne cz³owiekowi zapewni³y maximum nasyceniem. Po³udnie uto¿samia z œwiat³em, ciep³em, ¿yciem, antytez¹ ciemnoœci, zimna, pó³noc to „bogini œmierci”.
Pó³noc i Po³udnie s¹ – wed³ug Kochanowskiego – naturalnymi biegunami bytu,
¿ycia i historii6. Opozycja Wschodu i Zachodu, któr¹ czêsto historycy przyjmowali za podstawow¹, posiada zdaniem autora Postêpu ludzkoœci „charakter wtórny”. Twierdzi on bowiem, ¿e Wschód i Zachód s¹ w swej istocie zgrupowaniem
pierwiastków Pó³nocy i Po³udnia. Antytezie Pó³noc – Po³udnie odpowiadaj¹ dwa
typy psychiczne cz³owieka; indywidualiœci i gromadowcy. Cz³owiek Pó³nocy to
typowy indywidualista: silny psychicznie, zdyscyplinowany, dzia³aj¹cy racjonalnie, wytrwa³y, posiadaj¹cy cechy przywódcy. Natomiast Po³udnie wykreowa³o
ca³kiem odmienny typ cz³owieka, przystosowany do ¿ycia gromadzkiego. Cechuje go brak zdyscyplinowania, ma³a wytrwa³oœæ, sk³onnoœæ do ¿ycia stadnego,
impulsywnoœæ, uleg³oœæ, poczucie piêkna. Pó³noc ho³duj¹ca materializmowi
stworzy³a organizacjê pañstwow¹, natomiast Po³udnie przez swe uduchowienie
5

J. K. Kochanowski: Polska w œwietle psychiki w³asnej i obcej. Czêstochowa 1925, s. 52.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e Franciszek Bujak – ostry krytyk pogl¹dów Kochanowskiego – przyzna³, ¿e antyteza Pó³nocy i Po³udnia „jest doœæ powszechnie uznawana”. Por. F. Bujak: Jana K.
Kochanowskiego psychologia narodów (w:) „Przegl¹d Warszawski”, 1922, R. 2, nr 8, s. 197.
6
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i natchnienie jest kolebk¹ religii. „Pó³noc – to prusko-lipski, mro¿¹cy widza monument Bitwy Narodów. [...] Po³udnie – to Chrystus i strzeliste z ducha kreacje
promienne jego wyznawców rozsiane [...] na gruncie dziedzin niezliczonych
sztuki i ¿ycia”7. Po³udnie nadaje materialnemu pierwiastkowi Pó³nocy element
duchowy. Zdaniem Kochanowskiego postêp polega na wzrastaj¹cym uduchowieniu, któr¹ niesie Po³udnie. To indywiduum po³udniowe prowadzi ludzkoœæ
„do cywilizacji prawdziwej – ku Bogu”. Reasumuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e Pó³noc niesie z sob¹ pewne wartoœciowe cechy, które mo¿e przekazaæ Po³udniu, jak
choæby organizacjê pañstwow¹ i spo³eczn¹. Natomiast Po³udnie obdarza cz³owieka Pó³nocy „nasyceniem podwójnym”; fizycznym oraz moralnym, „mann¹
i Ÿród³ami ducha”. Choæ Pó³noc dysponuje si³¹ fizyczn¹, to jednak nie ona nadaje kierunek biegu dziejów ludzkoœci. G³ówn¹ rolê w wymiarze cywilizacyjnym
odgrywa Po³udnie. Pisze bowiem autor: „Jak Wszechœwiat i Nieskoñczonoœæ poch³on¹ kiedyœ ¿ycie Ludzkoœci [...] tak Po³udnie ludzkie poch³onie przedtem Pó³noc ludzk¹, która jest jego zaprzeczeniem. A ono przecie¿, nie ona: S³oñce nie
mrok, ciep³o nie mróz, jest rodzicem ¿ycia – st¹d zaœ przepotê¿nych, twórczych,
a nieokie³zanych d¹¿eñ rozwojowych ludzkoœci”8. Kochanowski twierdzi, ¿e dopiero wraz z nadejœciem „cywilizacji prawdziwej” zapanuje œwiat wartoœci kultury duchowej.
Oprócz antytezy Pó³noc–Po³udnie myœliciel ten wyró¿nia jeszcze drug¹ antytezê, a mianowicie: jednostka – masa. Kochanowski jest zwolennikiem tezy, ¿e
„osi¹ historii” jest relacja, jaka zachodzi pomiêdzy jednostk¹ a mas¹. Œcieranie
siê ze sob¹ tych dwóch si³ jest dziejowym odpowiednikiem walki ducha z materi¹. Spo³eczeñstwo sk³ada siê z osobników, których moralne i umys³owe cechy
pozwalaj¹ zaliczyæ ich albo do indywidualistów (jednostek, solistów-panów, typów wy¿szych), albo do gromadowców (masy, typów ni¿szych). Na Po³udniu
tkwi¹ Ÿród³a „klasycznej masy ludzkiej”, na Pó³nocy zaœ s¹ „psychiczne Ÿród³a
klasycznej jednostki”. W procesie rozwoju spo³eczeñstw zaanga¿owane s¹ dwie
wzajemnie oddzia³uj¹ce si³y; irracjonalna, impulsywna („pierwiastki przyrodzone”) oraz racjonalna, po³¹czona z premedytacj¹ („pierwiastki nabyte”). Si³y irracjonalne ujawniaj¹ siê w dzia³aniach mas, natomiast si³y racjonalne w zachowaniu typów wy¿szych. Wprowadzenie antytezy jednostka – masa s³u¿y Kochanowskiemu do ukazania mechanizmu kszta³tuj¹cego ludzkie dzieje. Polega on
na odwiecznym œcieraniu siê d¹¿eñ „typu ni¿szego” i „typu wy¿szego” o zdobycie dominuj¹cej pozycji w spo³eczeñstwie. Dzieje ludzkoœci, wed³ug historiozofii Kochanowskiego, s¹ rezultatem dwóch równolegle zachodz¹cych mechanizmów. Pierwszy z nich wyra¿a siê „ci¹¿eniem” Pó³nocy na Po³udnie, drugi zaœ
tocz¹c¹ siê walk¹ o spo³eczn¹ dominacjê miêdzy przedstawicielami typów wy¿-

7
8

J. K. Kochanowski: Polska w œwietle psychiki w³asnej i obcej, s. 58.
Ibidem, s. 64.
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szych a gromadowcami. Kochanowski traktuje masê i jednostkê jako równorzêdne Ÿród³a dziejowej dynamiki: po ka¿dym okresie „równoœci” spo³ecznej nastêpuje okres „nierównoœci”. Jak pisze Leszek Gawor: „Historia w tym ujêciu jest
niczym innym jak zbiorem faktów, odzwierciedlaj¹cym ka¿dorazowo czasoprzestrzennie okreœlony wzajemny stosunek jednostki i masy; proces historyczny zaœ
jest wynikiem walki miêdzy cz³onami tej psychodziejowej antytezy – faktycznej,
zdaniem Kochanowskiego, osi dziejów”9.
Poprzez wsteczne i postêpowe ruchy historia zmierza do realizacji wyznaczonych jej przez Boga celów finalnych. Ich urzeczywistnienie to „symfonia hymnów dla siebie”, uduchowienie ludzkoœci. Czyli dzieje s¹ w istocie procesem doskonalenia siê cz³owieka i w tym wyra¿a siê postêp. Najlepiej oddaj¹ to s³owa
autora, ¿e „Wszak trzeba staraæ siê ¿yæ, by ¿³obiæ po swojemu w ¿yciu ludzkoœci
drogi ducha; by uczestniczyæ rzetelnie w tworzeniu jej postêpu”10. Postêp
w dziejach dokonuje siê dziêki wysi³kowi indywidualistów, typów wy¿szych.
Apoteoza indywidualizmu stanowi jeden z wielu odnoœników myœli Kochanowskiego do tradycji romantycznej11. Postêp nie odbywa siê po linii prostej. Rozwój spo³eczny odtwarza wci¹¿ na nowo poszczególne cykle ewolucyjne, ka¿de
„zjawisko jest koliste”. Wsteczne ruchy w dziejach cofaj¹ rozwój spo³eczny.
St¹d Kochanowski proponuje „koncepcjê postêpu po spirali, a nawet z perspektyw¹ eschatologiczn¹”12. Urzeczywistnienie idea³u Synostwa Bo¿ego, nast¹pi
wed³ug niego w chwili, kiedy otwarcie bêd¹ proklamowane prawa duchowej
wy¿szoœci.

Neomesjanistyczna interpretacja dziejów Polski
Specyficzna sytuacja, w jakiej znalaz³a siê historiografia polska w latach
1914–1918, w czasach ostrych walk o orientacjê, rewolucji w Rosji oraz odbudowy pañstwa polskiego, spowodowa³y, ze jej funkcja naukowo-poznawcza zdecydowanie zesz³a na plan dalszy. Natomiast na plan pierwszy wysunê³y siê zagadnienia zwi¹zków historiografii z ¿yciem, jej uwarunkowañ i funkcji spo³ecznych. Istotne znaczenie mia³o powstanie nowych partii politycznych, które
wci¹gnê³y historiê i historyków w rozgrywki polityczne. Ideologia historyczna

9
L. Gawor: Psychodzieje Jana Karola Kochanowskiego-Korwina a kryzys kultury europejskiej
XIX / XX wieku, (w:) L. Gawor, L. Zdybel: Idea kryzysu kultury europejskiej w polskiej filozofii
spo³ecznej, Lublin 1995, s. 77.
10
J. K. Kochanowski: Postêp ludzkoœci jako wyraz praw psychicznych rozwoju, s. 277.
11
S. Radliñski: Filozofia dziejów Jana Karola Kochanowskiego, (w:) Z dziejów filozofii polskiej dwudziestego wieku. Myœl nieznana, ma³o znana i znana. Pod red. L. Gawora, Lublin 1992,
s. 35.
12
A. Walicki: Filozoficzna problematyka w socjologii na tle ideologii politycznych i pr¹dów
umys³owych epoki, (w:) Zarys dziejów filozofii polskiej, red. A. Walicki, Warszawa 1986, s. 388.
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poszczególnych partii i ugrupowañ politycznych przenika³a do prac naukowych13. Tak te¿ by³o z pracami Kochanowskiego, który nale¿a³ do stronnictwa
narodowo-demokratycznego, wspó³pracuj¹c najpierw z „Przegl¹dem Wszechpolskim”, a póŸniej z „Przegl¹dem Narodowym”. Historia by³a dla endecji wa¿nym czynnikiem masowego oddzia³ywania. W zapatrywaniach na dzieje dawnej
Rzeczypospolitej szczególnie silne by³y tendencje „optymistyczne” w publicystyce i historiografii pozostaj¹cej pod wp³ywem SND. Chocia¿ trzeba zaznaczyæ,
¿e zapatrywania historiografii narodowodemokratycznej nie by³y do roku 1905
dostatecznie okreœlone i mo¿na znaleŸæ tak¿e g³osy pesymistyczne dotycz¹ce naszych dziejów. Kochanowski zwi¹zany wówczas z tym stronnictwem pisa³, ¿e
„Nies³ychana katastrofa, jakiej ulegliœmy na schy³ku XVIII wieku, by³a wynikiem strasznym, lecz logicznym, w³asnych naszych b³êdów politycznych”14. Ale
ju¿ w póŸniejszych publikacjach bêdzie widaæ wyraŸnie zmianê stanowiska
na optymistyczne. Zmiana ta jest widoczna w odczycie wyg³oszonym przez Kochanowskiego w 1916 roku pt. Dwie rocznice. (Charakterystyka psychologiczna
Polski w œwietle rozwoju dziejowego europy). W odczycie tym autor charakteryzuj¹c „wnêtrze zbiorowe duszy naszej” dowodzi³, ¿e „typ dziejowy Polski” jest
na „skali idealizmu typem najwy¿szym”15. Polska straci³a niepodleg³oœæ, gdy¿
jej typ tak dziejowo odmienny, bo oparty na indywiduum, stan¹³ naprzeciw
wzmo¿onej si³y zach³annej s¹siadów, opartej na „bezdusznej sile” „pierwiastków gromadzkich”, czyli utrata wolnoœci spowodowana by³a przyczynami zewnêtrznymi, a nie s³aboœci¹ pañstwa. Kochanowski by³ przekonany, ¿e zwyciêstwo zaborców nie bêdzie trwa³e, bo o tym choæby œwiadczy³y wydarzenia historyczne oraz protesty ideologiczne myœlicieli. Pisa³, ¿e „Polska uleg³a w swoim
czasie prostej przemocy, a faktu tego ¿adna dialektyka zmieniæ nie mo¿e”16. Wed³ug jego opinii Polska by³a przyk³adem specyficznej w dziejach Europy kultury „wolnoœci wewnêtrznej” cz³owieka, st¹d tylko w naszym kraju mo¿na by³o
zaobserwowaæ przyk³ady œwiadcz¹ce o przeciwstawianiu siê zniewoleniu jednostki przez pañstwo. Polska bêd¹c najbli¿sza „szczytnych idea³ów cz³owieczeñstwa” zagubi³a tylko jedn¹ z „cnót gromadzkich”, poszanowanie w³asnej
w³adzy, a cecha ta jest warunkiem realnego istnienia pañstwa. W rozwoju ludzkoœci – twierdzi Kochanowski – mo¿na zauwa¿yæ pewn¹ kolejnoœæ polegaj¹c¹
na przewadze to jednostki, to masy, wystêpowania okresów „nierównoœci”
i „równoœci”. St¹d o ile w otaczaj¹cych nas pañstwach prym wiod³y masy, to

13

J. Maternicki: Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914–1918, s. 19.
J.K. Kochanowski: Rozwój dziejopisarstwa polskiego w drugiej po³owie XIX wieku, (w:)
Szkice i drobiazgi historyczne, Warszawa 1908, s. 31.
15
J. K. Kochanowski: Dwie rocznice. (Charakterystyka historyczno-psychologiczna polski
w œwietle rozwoju dziejowego europy), (w:) Ten¿e, Trzy odczyty o Polsce, Warszawa 1917, s. 105,
oraz J.K. Kochanowski: Polska w œwietle psychiki w³asnej i obcej, Czêstochowa 1925, s. 273.
16
J. K. Kochanowski: Polska w œwietle psychiki w³asnej o obcej, s. 282.
14
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u nas stawiano na indywidualnoœæ. „Polska – jej stan wewnêtrzny, a raczej potêga napiêcia zespo³u politycznego jej si³ zbiorowych, okaza³a siê, bo i okazaæ siê
musia³a niewystarczaj¹ca w chwili, kiedy napiêcie to, rozwiniête wœród najbli¿szych jej s¹siadów, na gruncie nieznanej u nas tresury dziejowej, wskutek przemocy nowo¿ytnej pañstwa, a wraz z nim masy nad jednostk¹, zerwa³o tamy równowagi ludów [...] runê³o w porywie zaborczym na ziemie osiad³e Rzeczpospolitej”17. Dzieje Polski i jej kultury narodowej œwiadcz¹ dobitnie o naszej
odrêbnoœci i „dostojeñstwie” wœród kultur europejskich. Wynikaj¹ce st¹d poczucie godnoœci historycznej i bogatej cywilizacji duchowej narodu „wzbija siê wysoko ponad ogromy nieszczêœæ politycznych [...] promienieje pe³ni¹ najwy¿szego majestatu cz³owieczeñstwa”18. Wed³ug opinii Jerzego Maternickiego, Kochanowski koncentrowa³ swoj¹ uwagê nie na realiach, ale na idea³ach le¿¹cych
u podstaw dawnej Rzeczypospolitej”19.
W duchu neoromantyzmu Kochanowski formowa³ hipotezê o pos³annictwie
dziejowym Polski, wynikaj¹cym z geopolitycznej sytuacji narodu polskiego. Pisa³ bowiem, „Tak jak kiedyœ Voltaire mówi³, i¿ gdyby nie by³o Boga nale¿a³oby
Go stworzyæ, tak dzisiaj ka¿dy polityk spojrzawszy na mapê Europy móg³by powiedzieæ, i¿ gdyby nawet nie by³o nigdy Polski, nale¿a³oby miêdzy Niemcami
a Rosj¹ powo³aæ do ¿ycia naród o niepowtarzalnym typie narodowym”20. Naród
który z jednej strony móg³by cywilizowaæ „szarañczê Wschodu”, z drugiej zaœ,
dziêki swym naturalnym si³om „moralno-dziejowym” zmiêkczaæ „nieprzystêpn¹
uczuciom ludzkim duszê narodu bez sumienia”, tj. narodu niemieckiego. Aby
dowieœæ wyj¹tkowego pos³annictwa narodu polskiego Kochanowski podwa¿a
argumenty przemawiaj¹ce za opini¹, ¿e polskie wady narodowe zgubi³y Polskê.
Nawet budz¹ce tyle emocji wœród polskich historyków liberum veto by³o
– w opinii Kochanowskiego – obron¹ indywidualizmu polskiego.
Podobne myœli, wypowiadane w duchu neoromantycznej apologetyki, mo¿na
odnaleŸæ u Stanis³awa Przybyszewskiego, który w pracy Szlakiem duszy polskiej,
dowodzi³, ¿e „Nigdy jeszcze na stworzenie jakiejkolwiek kultury nie z³o¿y³o siê
tyle szlachetnych, wy¿ej dostojnych, pojêcia boskoœci bli¿szych pierwiastków,
jakimi siê w³aœnie kultura polska poszczyciæ mog³a”21. Przybyszewski podkreœla³ wielkoœæ dorobku Polski w dziedzinie kultury, wskazywa³ tak¿e na uzdolnie17

J. K. Kochanowski: Rzut oka na upadek Rzeczpospolitej, (w:) „Rok polski”, R. 4, nr 1/2, Kraków 1919, s. 14.
18
J. K. Kochanowski: Postêp ludzkoœci jako wyraz praw psychicznych rozwoju, Warszawa
– Lwów 1917, s. 260.
19
J. Maternicki: Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914–1918, s. 205.
20
J. K. Kochanowski: Kilka uwag o Polsce, „Przegl¹d Narodowy” 1912, nr 5. Cyt. za L. Zdybel: „Koniecznoœæ dziejowa” polskiego nacjonalizmu w historiografii endeckiej 1893–1939, (w:)
Z dziejów filozofii polskiej dwudziestego wieku. Myœl nieznana, ma³o znana i znana, Red. L. Gawor, Lublin 1992, s. 80.
21
S. Przybyszewski: Szlakiem duszy polskiej, Poznañ 1917, s. 8.
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nia pañstwowotwórcze naszego narodu. Jego zdaniem, Polska by³a krajem wolnoœci oraz szanowania „praw indywiduum”, gdzie ka¿demu by³o wolno „¿yæ
i umrzeæ jak mu siê podoba³o”. Dziêki tym cechom mo¿liwa by³a w naszym kraju rewolucja w dziedzinie wiedzy i myœli ludzkiej. Wed³ug jego opinii nigdzie
w ca³ej Europie nie mo¿na znaleŸæ kraju, który by³by tak tolerancyjny i tak pe³en wspó³czucia z uciemiê¿onymi i przeœladowanymi. Najwa¿niejszym kulturalnym czynem by³o ukszta³towanie jêzyka „wydoskonalonego do najwy¿szych
granic”, którego inne narody mog³y nam pozazdroœciæ i w czym Polska wyprzedzi³a Europê o ca³e wieki. Kultura nasza wyraŸnie przewy¿sza³a kulturê rosyjsk¹, „sztuczn¹, przemoc¹ Rosji narzucon¹”. A by³o to mo¿liwe dziêki w³asnoœciom duszy polskiej, która potrafi³a odrzuciæ to co – pisa³ w Szlakiem duszy polskiej – „tamowa³o drogê w³asnego samoistnego rozwoju”. Twierdzi³, ¿e „Z jednej strony nies³ychana aktywnoœæ, rzutkoœæ, giêtkoœæ i zach³anna prawie zaborczoœæ w dziedzinie ducha, moc¹ których to czynów dusza polska nie tylko nie
podlega niewolniczo obcej kulturze, ale j¹ ca³kiem w siebie wch³ania, dla swych
odrêbnych, jej tylko w³aœciwych potrzeb, nagi¹æ i ujarzmiæ, a nawet daleko poza ni¹ w rozpêdzie si³y wybiec zdo³a³a”22, z drugiej strony kultura rosyjska, któr¹ charakteryzuje biernoœæ, skamienia³oœæ, opornoœæ, azjatycki konserwatyzm,
wrogi wszystkiemu co przychodzi z zewn¹trz, a jednoczeœnie nie ma nic w sobie
co by jej móg³ przeciwstawiæ. Kochanowski równie¿ mówi³ o „lawinowej biernoœci” mas rosyjskich. Podobnie do wy¿ej przytoczonych s³ów autora Szlakiem
duszy Polskiej brzmi wypowiedŸ Kochanowskiego, ¿e odrêbnoœæ Polski „By³a
zawsze tak niew¹tpliw¹ i siln¹, ¿e ¿ywi¹c siê obczyzn¹ tylko na drodze nieuniknionej osmozy w stosunku do œwiata zewnêtrznego, przetrwa³a po dziœ dzieñ,
mimo przewrotów i udrêczeñ bez miary, pod postaci¹ nienaruszonej, œwiadomej
siebie, jaŸni Narodu”23. Przybyszewski, podobnie jak Kochanowski, zwraca³
uwagê na odrêbnoœæ naszej kultury narodowej, której ¿aden inny naród nie potrafi odczuæ i zrozumieæ, gdy¿ narodom innym brak w³aœciwej miary do oceny
Polski. Zaprezentowane tutaj wybrane myœli Przybyszewskiego znajduj¹ siê
w bliskiej relacji do tego, co g³osi³ Kochanowski. Nie chcê przez to powiedzieæ
o podobieñstwie obu koncepcji, bardziej chyba s³uszna jest uwaga, ¿e w pogl¹dach tych myœlicieli znalaz³y oddŸwiêk has³a, jakie wystêpowa³y u autorów M³odej Polski i które tak¿e w³¹czy³ do swych rozwa¿añ Kochanowski.
O jeszcze jednym pokrewieñstwie pogl¹dów do myœli Kochanowskiego pozwolê sobie wspomnieæ. W 1917 roku ukaza³a siê praca Antoniego Cho³oniewskiego pt. Duch dziejów Polski. Nie by³oby rzecz¹ celow¹ referowanie na tym
miejscu pogl¹dów wypowiedzianych przez Cho³oniewskiego, pozwolê sobie tylko na krótk¹ dygresjê. Cho³oniewski twierdzi³, ¿e Polska by³a przyk³adem ory-

22
23

Ibidem s. 18.
J.K. Kochanowski: Rzut oka na upadek Rzeczpospolitej, s. 16.
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ginalnej i jedynej drogi dziejowej. Kwintesencj¹ ¿ycia w pañstwie polskim by³o
przyznanie szerokich „swobód obywatelskich”, „wolnoœæ sumienia i wolnoœæ s¹du”. Uwa¿a³, ¿e dawna Polska pod wieloma wzglêdami by³a wzorem dla innych
pañstw europejskich. W ca³ej Europie narody by³y uzale¿nione od w³adców,
a tylko nasz naród nie by³ „niewolnikiem królów”. W reformach, jakie przeprowadzono w naszym kraju, widzia³y mocarstwa oœcienne niebezpieczny wzór dla
swych poddanych, trzymanych w „ryzach œlepego” pos³uszeñstwa a u nas w³adza by³a w rêkach narodu. Fakt, ¿e Polska mog³a byæ wzorem do naœladowania,
spowodowa³ napaœæ na Polskê. Potem ju¿ gdy „najbardziej ludzki naród [...] zosta³ »wyrzucony z ludzkoœci«, mog³a byæ postawiona jawnie i z ca³ym cynizmem
zasada, ¿e w ¿yciu miêdzynarodowym g³os ma nie prawo moralne lecz »prawo
mocniejszego«, nie kodeks etyczny, lecz piêœæ”24. Cho³oniewski – podobnie jak
Kochanowski – twierdzi³, ¿e upadek Polski nie by³ spowodowany przyczynami
wewnêtrznymi. Uwa¿a³, ¿e nieprawd¹ jest to co g³osz¹ zagraniczni historiografowie – by usprawiedliwiæ rozbiory Polski – ¿e „upadliœcie bo nie umieliœcie rz¹dziæ”, ¿e zasady polityczne w naszym kraju by³y „niezdolne do ¿ycia”. Zniszczenie egzystencji pañstwa by³o dzie³em przewagi fizycznej, przemocy, „gromadnej” napaœci. Polska utraci³a wolnoœæ, „gdy¿ by³a tworem politycznie doskonalszym i niewspó³miernie wysoko rozwiniêtym w zestawieniu z tym co j¹ otacza³o”25. Teza ta jest bardzo podobna do tego co g³osi³ du¿o wczeœniej w swych pracach Kochanowski we wspomnianej powy¿ej pracy Cho³oniewski wspomina
o tym historyku.

Psychologia narodów
Refleksji nad psychologi¹ narodów Kochanowski poœwiêci³ w swej teorii
wiele miejsca. Zainteresowanie kwesti¹ narodu widaæ ju¿ w jego studium z 1913
roku pt. Nad Renem i nad Wis³¹. Antyteza dziejowa. Naród wed³ug Kochanowskiego jest zbiorowiskiem ludzi œwiadomych swej przynale¿noœci psychicznej
do danego zespo³u, zwi¹zany wspólnymi dziejami, maj¹cy poczucie w³asnej odrêbnoœci. Naród jest „jak to etymologia jego w jêzyku naszym (oraz w okreœleniach obcych, pochodnych od: natio) wskazuje, wynikiem narostu grupy ludzkoœci na jej, dziejowo w³asnej glebie”26. Kochanowski uwa¿a, ¿e naród to skupienie ludzi odczuwaj¹cych sw¹ „³¹cznoœæ wewnêtrzn¹”, maj¹cym poczucie bycia
synem „jednej ziemi”. Wspóln¹ cech¹ narodu jest jêzyk, kultura, obyczaje, tradycja. Chyba najlepiej rozumienie pojêcia narodu przez autora Postêpu ludzkoœci charakteryzuj¹ jego s³owa, ¿e „naród jest to cz³owiek zbiorowy, czuj¹cy,
a w niektórych swych cz¹stkach i pojmuj¹cy sw¹ genezê, swoje ja wewnêtrzne,
24

A. Cho³oniewski: Duch dziejów Polski, Kraków 1917, s. 135.
Ibidem, s. 131.
26
J. K. Kochanowski: Postêp ludzkoœci jako wyraz praw psychicznych rozwoju, s. 151.
25
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swoje wczoraj, dziœ i jutro – wespó³ z pokrewnymi sobie. Jest to jakby odmiana
indyjskiego Tat Tõam Asi, nie w znaczeniu, jak ono, ducha ludzkiego i wszechœwiata, lecz cz³owieka i jego kraju, rodzinnego – odmiana mniej bezkresna, bardziej skupiona, lecz niemniej w skupieniu tym moralnie szczytna, a bardziej ¿yciowa, [...] bardziej namacalna, dotykalna i do czynu p³odnego zdolna”27. Naród
nie jest zbiorowoœci¹ ustanowion¹, jego istnienie jest naturalne. Zdaniem Kochanowskiego podstaw¹ wszelkiego ¿ycia historycznego jest narodowoœæ, a nie
ludzkoœæ, bo ludzkoœæ to abstrakcja28. Wed³ug niego gwarantem pokoju i czynnikiem sprzyjaj¹cym rozwojowi jest istnienie niewielkich narodów zrzeszaj¹cych siê tylko w celach obronnych.
Nie my stwarzamy ¿ycie – pisze Kochanowski – „jesteœmy tylko jednym z jego zjawisk”. Ustrój ludzkoœci nie jest dzie³em cz³owieka, lecz natury. Nikt nie
mo¿e twierdziæ, ¿e naród jest wcieleniem jakiegoœ pomys³u, a pañstwo – bêd¹ce
wyrazem jego politycznym – wynikiem zaplanowanej dzia³alnoœci mê¿ów stanu29
. Kochanowski podkreœla, ¿e jak wszystko na œwiecie jest wynikiem dzia³ania
natury, tak nie tylko naród, który jest „emanacj¹” natury bezpoœredni¹, ale równie¿ pañstwo jest wynikiem poœredniego jej oddzia³ywania. Naród i spo³eczeñstwo to wyraz biologiczny, natomiast pañstwo to wyraz polityczny istnienia danej zbiorowoœci. Naród „bytuje nie w przygodnych, zewnêtrznych swych przedstawicielach, lecz w sobie”30. Pañstwo, bêd¹ce ujêciem w jedn¹ ca³oœæ wewnêtrznie ró¿nych ludzi, powsta³o – wed³ug opinii Kochanowskiego – w wyniku podboju, a lêk przed si³¹ zapewnia mu trwanie. Natomiast spo³eczeñstwo, bêd¹ce ujêciem ludzi, wewnêtrznie do siebie zbli¿onych, powsta³o na gruncie
wspólnego danej grupie idea³u.
Kochanowskiego interesowa³a kwestia ró¿nic psychicznych pomiêdzy narodami. Twierdzi³, ¿e o typie narodu, jak i cz³owieka, decyduje jego psychika, bêd¹ca wyrazem pe³ni
jego cech najistotniejszych i najg³êbszych. Klasycznymi przedstawicielami
psychiki danego narodu s¹ typy urobione dziedzicznie w atmosferze najpe³niej27

J. K. Kochanowski: Postêp ludzkoœci jako wyraz praw psychicznych rozwoju, s. 151–152.
Zakwestionowanie pojêcia ludzkoœci, wykazuje zbie¿noœæ z pogl¹dami innego ówczesnego
polskiego uczonego Erazma Majewskiego. Wed³ug niego ludzie s¹ jednym gatunkiem tylko
pod wzglêdem zoologicznym, natomiast pod wzglêdem psychicznym nale¿¹ do ró¿nych gatunków
psychicznych. Zdaniem Majewskiego, nie ma ogólnej cywilizacji na Ziemi, ale s¹ niepodobne
do siebie, ró¿ne cywilizacje. Ludzkoœæ, gdyby by³a jedna, nie têpi³aby siebie samej, a jako jeden
gatunek powinna siê przynajmniej tolerowaæ. Majewski twierdzi, ¿e „ludzkoœæ” nie jest realnoœci¹,
istniej¹ tylko konkretne narody. Twierdzi, ¿e „gdyby ludzkoœæ nie by³a fikcj¹, to by³aby potworn¹
anomali¹ œwiata”. (Zob. E. Majewski: Nauka o cywilizacji. Teoria cz³owieka i cywilizacji, T. 2,
Warszawa 1921, s. 41.)
29
Por. J. K. Kochanowski: Echa prawieku i b³yskawice praw dziejowych na tle teraŸniejszoœci, s. 74.
30
J. K. Kochanowski: Polska w œwietle psychiki w³asnej o obcej, s. 422.
28
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szego jego ¿ycia. Wnikanie w g³¹b historii narodów pokazuje, ¿e mimo licznych
cech wspólnych wystêpuj¹ miêdzy nimi znaczne ró¿nice, dotycz¹ce w³aœnie ich
cech psychicznych, które przyczyniaj¹ siê do wykszta³cenia odrêbnoœci narodowych. Pomimo zewnêtrznego podobieñstwa pomiêdzy narodami, powsta³ymi
pod wp³ywem oddzia³ywania cywilizacji, typ rdzenny narodu, przejawiaj¹cy siê
w klasycznych jego przedstawicielach, pod wzglêdem moralnym „najszczytniejszych”, pozostaje przy swej swoistoœci.
Ka¿dy naród posiada swoisty typ psychiczny, bêd¹cy Ÿród³em w³aœciwej mu
kultury – st¹d taka ró¿norodnoœæ kulturowa – ta zaœ odpowiedniej postaci pañstwa. Dlatego nie nale¿y – zdaniem naszego historiozofa – danej organizacji pañstwowej narzucaæ innym narodom, gdy¿ jest to wbrew ich naturze. Tak¿e nonsensem jest od³¹czanie kultury od rodzimego œrodowiska, w którym wyros³a, jak
i próby przeniesienia jej do innych miejsc. (Co nie oznacza, ¿e autor Postêpu
ludzkoœci by³ zwolennikiem ca³kowitej izolacji kulturowej.) Jednak¿e Kochanowski dobrze zdaje sobie sprawê z faktu, ¿e próby takie s¹ ci¹gle podejmowane, jako przyk³ad podaje choæby „utarte” pojêcie cywilizacji powszechnej, uniwersalnej, która powinna obj¹æ ca³¹ ziemiê. Kochanowski przestrzega przed etnocentryzmem, a szczególnie europocentryzmem („europeizmem”) tak powszechnie przyjêtym przy ocenianiu innych kultur. Taka ocena kultur narodowych jest niew³aœciwa, przecie¿ ka¿dy naród wnosi coœ istotnie nowego
do skarbnicy dorobku ludzkoœci31.
ród³em rozdŸwiêków miêdzy narodami jest czynnik „swoistoœci” rozwoju
ka¿dego z nich. „Duchowoœæ ludzka” wykazuje ca³y bezmiar ró¿nych cech wystêpuj¹cych u jednostek. Nawet „minimum ducha” jest – wed³ug Kochanowskiego – œcie¿k¹ do Ÿród³a si³ najwy¿szych istnienia i przetrwania, znajduje na niej
cz³owiek szczêœcie cnoty i wyzwolenia. Dopiero gdy ludzkoœæ zbli¿y siê do Królestwa Bo¿ego, znikn¹ ró¿nice „duchowe” miêdzy narodami. Do tego czasu swoistoœci psychiki narodu strzeg¹ nawarstwienia „tysi¹cletnie odrêbnoœci jego rozwoju”. O pe³ni „czystego typu” danego narodu decyduje jego dusza jako postaæ
psychiczna „¿ywio³u – narodu”. Instynkt narodowy jednostki jest t¹ cz¹stk¹ ¿ywio³u, który jako wyraz psychiczny ca³oœci danej zbiorowoœci, tworzy duszê narodu.. Z psychik¹ narodu zapoznaæ siê mo¿na „poprzez zrozumienie w³aœciwego
sensu faktów, tj. zwi¹zku ich istoty z sensem, istot¹ i stylem danej ca³oœci, jako
planu (psychicznego) dziejów narodu”32.
Kochanowski zna³ pracê Le Bona Les lois psychologiques de l’evolution des
peuples33. Przyznaje, ¿e to nie jemu przypada po raz pierwszy zainteresowanie
31
Wed³ug opinii Kochanowskiego, taki sam b³¹d zosta³ pope³niony przy ocenianiu kultury œredniowiecza jako okresu ciemnoty i barbarzyñstwa, podczas gdy by³a ona w istocie dob¹ wielobarwnoœci ¿ycia, tworz¹cego potê¿ne antytezy.
32
J. K. Kochanowski: Polska w œwietle psychiki w³asnej o obcej, s. 139.
33
Kochanowski wspomina o dziele Le Bona w pracy Polska w œwietle psychiki w³asnej i obcej.
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problematyk¹ psychologii narodów, gdy¿ ju¿ wczeœniej to zagadnienie by³o poruszane. Jednak¿e uwa¿a, ¿e myœliciele francuscy – ze wzglêdu na po³o¿enie
geograficzne swego kraju na krañcu zachodnim Europy – maj¹ zbyt ma³o wiadomoœci o odrêbnoœciach etnograficznych i narodowych naszego kontynentu,
jak równie¿ nie ka¿dy naród jest powo³any do snucia takich refleksji. To Polacy,
ze wzglêdu na swój indywidualizm, jak równie¿ usytuowanie kraju pomiêdzy
biegunami historycznymi Europy (Zachodu i Wschodu), s¹ wyposa¿eni przez
naturê do podjêcia zagadnieñ psychologii narodów. Poznanie psychiki narodów,
Ÿród³a istotnego ich form politycznych i czynów dziejowych, nale¿y wed³ug Kochanowskiego, do zasadniczych zagadnieñ socjologii.
Kochanowski wyró¿nia zbiorowoœci o przewadze pierwiastków duchowych
(jednostki) lub takie, w których przewa¿a pierwiastek materialny (masa). W jego systemie ontologicznym, naród reprezentuje pierwiastek duchowy. „Bo naród
to masa, która wziê³a w siebie ducha, która sta³a siê syntez¹ siebie samej i sk³adaj¹cych j¹ jednostek ludzkich, [...] z ca³kowana w uczuciu i rozumie: w porywie i postanowieniu wspólnej woli ¿ycia”34.
Psychika ludów jest niezmienna, to ona, a nie oddzia³ywanie wp³ywów obcych jest Ÿród³em czynów danych grup, jak te¿ stanowi o ich typie psychicznym.
To psychika narodowa jest Ÿród³em istotnym czynów, szczególnie zbiorowych,
sk³adaj¹cych siê na postaæ faktów dziejowych. Ka¿dy naród patrzy na œwiat
pod „w³aœciwym sobie k¹tem widzenia”, st¹d tak trudno czasami zrozumieæ jego dorobek duchowy. Narody i ich dusze s¹ tak dalece ró¿ne, ¿e pojmowaæ nawzajem siebie mog¹ tylko powierzchownie. Przychodzi w tym miejscu na myœl
stanowisko Zygmunta Balickiego, który wyró¿niaj¹c typ narodowy pisa³, ¿e jest
„krwi¹ i dusz¹” wielu pokoleñ i mo¿e byæ opisywany wy³¹cznie przez cz³onków
grupy etnicznej, do której nale¿y i której istotê „wyra¿a”. Podobieñstwo doœwiadczanych w ci¹gu wieków „wra¿eñ”35 tworzy urabiaj¹c¹ siê ustawicznie,
trwa³¹ jaŸñ spo³eczn¹, znajduj¹c¹ swój wyraz w formacji narodu36. Ka¿dy naród
posiada urobiony przez wieki indywidualny i jednorodny charakter narodowy.
Idea jednoœci moralno-psychicznej narodu Balickiego koresponduje z ujêciem
Kochanowskiego, który pojmuje naród w kategoriach duchowo-etycznych. Wed³ug Balickiego ka¿dy naród powinien dbaæ o zachowanie swojej indywidualnoœci narodowej, bo to jest jego obowi¹zkiem moralnym. „Jednoœæ duchowa”, pod34

J. K. Kochanowski: Polska w œwietle psychiki w³asnej i obcej, s. 148.
Wed³ug Z. Balickiego wra¿enia spo³eczne powstaj¹ pod wp³ywem stykania siê zbiorowego
podmiotu ze œwiatem zewnêtrznym i otaczaj¹cym œrodowiskiem ludzkim, nale¿¹ wiêc pod wzglêdem funkcjonalnym do zakresu doznañ obwodowych, przechodz¹ jednak, w miarê kszta³towania
siê sta³ej indywidualnoœci spo³ecznej, w równoczesne doznania natury oœrodkowej, których podmiotem s¹ nie zmienne grupy doznaj¹ce, lecz urabiaj¹ca siê ustawicznie, trwa³a jaŸñ spo³eczna.
Zob. J. S. Bystroñ: Rozwój problemu socjologicznego w nauce polskiej, w: „Archiwum Komisji
do Badania Historii Filozofii w Polsce”, 1917, T. 1, cz. 2, s. 239.
36
Por. Z. Balicki: Psychologia spo³eczna czynnoœci poznawania, Warszawa 1912, s. 130.
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kreœlana przez Balickiego, stanowi o trwaniu narodu, a nie byt pañstwowy. Tak
samo jak Kochanowski, zak³ada³ Balicki, ¿e naród mo¿e istnieæ i rozwijaæ siê nawet pozbawiony w³asnego pañstwa.
Wed³ug Kochanowskiego jednostka, która poprzez swój indywidualizm
twórczy ma byæ wyrazicielem danego narodu, powinna Ÿróde³ natchnienia poszukaæ w swoistoœci swej ojczyzny, a nie powo³ywaæ siê na dzie³a obce. Ka¿dy
naród powinien w g³êbi swej odnaleŸæ w³asn¹ duszê – wyros³¹ z pnia ojczystego – a w niej „geniusz” swój, jako osnowê dziejow¹ samego siebie. A narody,
podobnie jak style w sztuce, istnieæ mog¹ o tyle tylko, o ile pozostaj¹ sob¹. Naród, gdy straci to¿samoœæ, sprzeniewierzy siê w³asnej naturze, a wówczas staje
siê biern¹ mas¹ pozbawion¹ racji bytu, staje siê „pastw¹ byle czyj¹”.
Zdaniem Kochanowskiego do pe³ni cz³owieczeñstwa dochodzi siê przez narodowoœæ. Ka¿dy naród musi wnosiæ swój wk³ad w dorobek ludzkoœci, o ile jako naród ma mieæ „racjê bytu”. Zadaniem duchowym ka¿dego narodu jest tworzyæ w³asn¹ kulturê, uniezale¿niæ sw¹ twórczoœæ przez potêgê w³asnego natchnienia, a nie tylko byæ odtwórc¹ obcych wzorów. Jest to istotne dla rozwoju
nie tylko poszczególnych narodów, ale i ludzkoœci, bo tylko tak pod¹¿y ona
w kierunku cywilizacji powszechnej. Naród tym wy¿sze osi¹gnie poziomy
na drodze wiod¹cej wzwy¿, im bardziej jest ona do natury jego przystosowana.
„Szczytem góry jest Bóg; poziomem osi¹galnym tzw. cz³owiek doskona³y: cz³owiek wieczny”37. Postaæ potencjalna „cz³owieka wiecznego” – zawi¹zek Boga
w ludzkoœci – znajduje siê w ka¿dym cz³owieku, tote¿ ka¿dy wydobyæ go z siebie mo¿e. St¹d naród powinien go szukaæ w sobie. O zdolnoœci tej Wincenty Lutos³awski powiada – trafnie zdaniem Kochanowskiego – ¿e ró¿na jest u narodów: „nie – ¿eby mia³a inne kryteria prawdy – tylko dlatego, ¿e inne kryteria
prawdy zajmuj¹ umys³ Anglika ni¿ Francuza”38. Pogl¹d Kochanowskiego o odrêbnoœci twórczoœci narodowej koresponduje z pogl¹dami Lutos³awskiego wy³o¿onymi w pracy Ludzkoœæ odrodzona (1910). Lutos³awski pisa³, ¿e „ka¿dy naród
ma przewa¿aj¹ce zami³owanie do innego szeregu prawd i wyra¿a prawdy te
po swojemu”. I dalej jeszcze dodaje „Jesteœmy narodem odrêbnym i ta odrêbnoœæ
nasza duchowa i umys³owa stanowi najcenniejsz¹ dla nas racjê bytu [...]”39. Odrêbnoœæ narodowa istnieje niezale¿nie od naszej woli – twierdzi³ – i nic nie zdo³a usun¹æ ró¿nic duchowych, jakie miêdzy narodami istniej¹. „Ró¿nice narodowe s¹ zasadniczymi ró¿nicami jaŸni we wszechœwiecie i œwiadomoœæ narodowa
³¹czy nas nie tylko z widzialnymi cz³onkami naszej narodowoœci, ale te¿ z duchami naszego typu w ca³ym wszechœwiecie”40. Czyli naród okazuje siê jeste37

J.K. Kochanowski: Polska w œwietle psychiki w³asnej i obcej, s. 144.
Zob. W. Lutos³awski: Ludzkoœæ odrodzona. Wizje przysz³oœci, Warszawa 1910,
s. XVIII – XIX.
39
Ibidem, s. XXIV.
40
W. Lutos³awski: Rozwój potêgi woli, Wilno 1923 s. 24.
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stwem metafizycznym, „gatunkiem duchów” o jakoœciowo odrêbnych cechach.
Postêp ludzkoœci nie prowadzi – zdaniem autora Ludzkoœci odrodzonej – do zniesienia ró¿nic miêdzy narodami, lecz do coraz wiêkszej rozmaitoœci typów jednostek i narodów. Lutos³awski s¹dzi³, ¿e asymilacja przez naród pierwiastków obcych nara¿a go na utratê cech zasadniczych, stanowi¹cych jego racjê bytu. Naród – zdaniem tego filozofa – to wy¿sza forma ni¿ pañstwo, bardziej niezale¿na
od materialnych warunków, a silniej wp³ywaj¹ca na bieg wypadków. ¯ycie narodu jest bardziej duchowe ni¿ materialne. Zjawienie siê uczucia narodowego
w dziejach ludzkoœci jest jednym z najbardziej donios³ych wydarzeñ. Naród
– wed³ug Lutos³awskiego – to „duchowy zwi¹zek ludzi duchowo do siebie podobnych”41. Lutos³awski twierdzi³, ¿e naród polski znajduje siê na szczycie drabiny ewolucji ziemskiej. „Jest on zespo³em duchów najdoskonalszych, posiadaj¹cych najd³u¿sz¹ historiê ewolucyjn¹, najpe³niej wykszta³con¹ wolê i najlepiej
uœwiadomiony idea³ ludzkiego przeznaczenia gatunkowego”42. Lutos³awski, jak
Kochanowski tak samo jest bezwzglêdnym apologet¹ przesz³oœci narodowej.
Wszelk¹ krytykê narodu uwa¿a za przejaw wp³ywów propagandy zaborców albo za przejaw samokrytycyzmu, œwiadcz¹cego o wielkoœci idea³u. S¹dzi³, ¿e
upadek polityczny by³ skutkiem „zmowy despotów”, którzy obawiali siê polskiej
doskona³oœci. Mesjanizm narodowy ³¹czy Lutos³awski z mesjanizmem s³owiañskim. To S³owian, jako dziedziców ducha aryjskiego, charakteryzuje wœród narodów Europy wielka religijnoœæ, poczucie wolnoœci, a tak¿e wyró¿nia ich to, ¿e
potrafili zachowaæ swoj¹ odrêbnoœæ i nie ulegli wp³ywom obcym.
Z pogl¹dami powy¿szymi koresponduj¹ w pewnym stopniu za³o¿enia filozofii Feliksa Konecznego. Dla tego myœliciela naród stanowi zrzeszenie najwy¿szego rzêdu, jest bowiem zorganizowaniem spo³eczeñstwa dla celów duchowych43. Naród mo¿e powstaæ tylko ewolucyjne, jest zrzeszeniem „bezwarunkowo dobrowolnym”, gdy¿ celów duchowych nie mo¿na narzucaæ si³¹.
Koneczny, tak samo, jak Kochanowski, zgadza³ siê z rozpowszechnionym
w myœli polskiej pogl¹dem, ¿e naród mo¿e istnieæ bez pañstwa, które jest
zrzeszeniem dla celów materialnych i obronnych.. Narodowoœæ nie jest dana
z góry, dopiero rozwój historyczny wytwarza narody i to tylko w cywilizacji
³aciñskiej. Dlatego tak drog¹ jest narodowoœæ w³asna, bo jest ona wytworem
pracy, œwiadectwem udoskonalenia, do którego dochodzi siê ciê¿k¹ prac¹
licznych pokoleñ, wœród czêstych zawodów, „ale te¿ z myœl¹ przewodni¹, maj¹c¹ wieœæ do coraz wy¿szego uduchowienia przyrodzonego materia³u etnograficznego, zebranego w naród przez dostojeñstwo pracy kulturalnej”44. In41

W. Lutos³awski: Ludzkoœæ odrodzona, s. 48.
H. Floryñska: Problematyka filozoficzna neoromantyzmu i M³odej Polski, w: Zarys dziejów
filozofii polskiej 1815 – 1918, red. A. Walicki, s. 286.
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F. Koneczny: Pañstwo i prawo w cywilizacji ³aciñskiej, Komorów 1997, s. 248.
44
F. Koneczny: Polskie Logos a Ethos. Roztrz¹sanie o znaczeniu i celu Polski, T. I, Poznañ
1921, s. 6.
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teresuj¹ca i oryginalna jest próba wyt³umaczenia przez Konecznego powodów
kryzysu naszego pañstwa. Twierdzi bowiem, ¿e ca³y naród powinien nale¿eæ
do tej samej cywilizacji45, tymczasem u nas mieszaj¹ siê wp³ywy a¿ czterech.
Trzeba nawróciæ siê – twierdzi Koneczny – do cywilizacji ³aciñskiej i przestrzegaæ jej zasad.
Kochanowski podejmuj¹c siê charakterystyki narodu polskiego siêgn¹³
do tradycji romantycznej. Ani warunki geograficzne, ani ¿aden z dzia³aj¹cych
na Polskê w ci¹gu wieków wp³ywów historycznych nie t³umacz¹ do koñca – zdaniem Kochanowskiego – co sprawi³o, ¿e naród nasz posiada tak odrêbny charakter, odporny na oddzia³ywanie czynników obcych i jednoczeœnie jest tak niezwykle ¿ywotny. Tê odrêbnoœæ widzi ju¿ w genezie pañstwa polskiego. W epoce,
w której nasi po³udniowi s¹siedzi wchodz¹ do cywilizacji zachodniej, a Rosja
wi¹¿e siê z cesarzem Wschodu, Polska „syntetyzowa³a” oba bieguny œwiata, jednoczeœnie zachowuj¹c swoj¹ odrêbnoœæ. Jeszcze inna cecha wyraŸnie ró¿ni nasz
typ psychiki od innych nacji. Tkwi ona w swoistym stosunku jednostki do zbiorowoœci. Zachód wydoskonali³ spo³eczeñstwo, „urabia³’ swój idea³ w zespole
psychicznym zbiorowoœci. Wschód doprowadzi³ do szczytu w³adzê pañstwow¹.
Zachód i Wschód opar³y siê na rzymskim pierwiastku si³y gromadzkiej, w której dochodzi³o do zniewolenia jednostki przez w³adzê. Obok tych dwóch typów
psychicznych istnieje trzeci, który – wed³ug Kochanowskiego – urabia³ idea³
w wolnym indywiduum ludzkim, we wnêtrzu w³asnym cz³owieka. To nasz naród. Polacy to fanatycy wolnoœci, przede wszystkim wolnoœci wewnêtrznej cz³owieka. Ten typ, wolny wewnêtrznie cz³owiek, okaza³ siê Ÿród³em potêgi nie trac¹c wœród klêsk „mocy swej – narodu”. Zdaniem Kochanowskiego typ polski,
id¹cy za nakazem wewnêtrznym, zdoby³ siê z w³asnej woli na poniesienie ofiary w s³u¿bie idea³u, gdy wypowiedzia³ siê w Konstytucji 3 Maja, w której szlachta dobrowolnie zrzek³a siê przywilejów. Wœród narodów s³owiañskich tylko Polska nie uleg³a silnym wp³ywom politycznym i rozwojowym czynników obcych.
St¹d „najczystsza” w œwiecie s³owiañskoœæ a polskoœæ – to jedno. Do S³owian
ma nale¿eæ w przysz³oœci rola wybitna w dziejach Europy, a bêdzie to mo¿liwe
tylko wówczas, jeœli zbli¿¹ siê do typu polskiego. S³owianie, a na ich czele Polska maj¹ byæ „zawi¹zkiem dalszej przysz³oœci œwiata”. Tworzywem politycznym, z którego powsta³a monarchia nowo¿ytna, by³ w Europie – spowodowany
koniecznoœci¹ jej obrony przed barbarzyñcami – œwiat feudalizmu, oparty na jednostkach wyzwolonych z rodu pierwotnego. Polska – zdaniem Kochanowskiego
45

Cywilizacja to – wed³ug Konecznego – metoda ustroju ¿ycia zbiorowego. Tylko jedna z metod, metoda cywilizacji chrzeœcijañsko-klasycznej (³aciñskiej) zawiera w sobie pojêcie narodowoœci. W innych cywilizacjach mo¿na mówiæ tylko o zwi¹zkach politycznych rozmaitych ludów,
a nie o narodach. Koneczny twierdzi, ¿e „naród jest to spo³ecznoœæ ludów zrzeszonych do celów
z poza walki o byt”. Naród musi mieæ cele inne ni¿ materialne, bo inaczej ginie. Zob. F. Koneczny: Polskie Logos a Ethos, T. I, s. 13.
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– feudalizmu nie zna³a46, gdy¿ u nas w³adza rodów by³a bardzo silna. Naród polski wytworzy³ w³asn¹, specyficzn¹ si³ê duchow¹, polegaj¹c¹ na trwa³ym trzymaniu siê wzorów kultury plemiennej, na tkwieniu w „œredniowieczczyŸnie”, a ród
„zyska³ w dziejach naszych odpornoœæ niezwyk³¹”. Mia³o to swoje konsekwencje „psychospo³eczne”. Gdy na Zachodzie powsta³a narzucona przez w³adzê mechanizacja jednostek i zbiorowoœci, to w naszym kraju jednostka cieszy³a siê
wolnoœci¹. W Polsce naród mia³ przewagê nad pañstwem, a przecie¿ w ca³ej Europie pañstwa pe³ni³y rolê nadrzêdn¹ wobec narodu. Taki proces narodowotwórczy determinowa³ psychikê narodu. Istotnym czynnikiem okreœlaj¹cym j¹ by³
– zdaniem Kochanowskiego – czynnik polityczny, który w naszym kraju charakteryzowa³ siê odejœciem od despotyzmu centralistycznego. Rozproszenie w³adzy
wp³ynê³o istotnie na rozwiniêcie indywidualizmu, na przekór tendencjom monarchicznym w innych pañstwach.
Wed³ug Kochanowskiego strefa umiarkowana jest g³ównym etapem Pó³nocy
w jej pochodzie na Po³udnie. Polacy swe korzenie posiadaj¹ na Po³udniu, œwiadczy o tym – zdaniem autora Polski w œwietle psychiki w³asnej i obcej – zdolnoœæ
wyj¹tkowego odczuwania i przejmowania idea³ów œwiata romañskiego, co wyraŸnie ró¿ni nas od naszych s¹siadów. Polak to psychiczny po³udniowiec strefy
umiarkowanej. Psychiczny typ Polaka historycznego cechuje odwaga, mêstwo,
godnoœæ, ³agodnoœæ, szczodroœæ i prawoœæ, gotowoœæ do id¹cych najdalej poœwiêceñ. To Polaków, jak ¿aden inny naród, cechuje goœcinnoœæ, szczeroœæ, hojnoœæ zw³aszcza wobec obcych, tradycja spotkañ rodzinnych. „Wysoki moralnie”
i wolny wewnêtrznie indywidualizm polski by³ zawsze pe³en poszanowania
cz³owieczeñstwa w sobie i w innych. Dojrza³y typ polski zdolny jest wczuwaæ
siê w najwiêksze arcydzie³a kultury i przyswajaæ je sobie, nie przestaj¹c
przy tym byæ ci¹gle sob¹. Jest to mo¿liwe tylko dlatego, ¿e posiada on bezpoœredni, pe³en intuicji zwi¹zek z wszechœwiatem, nieskoñczonoœci¹ i Bogiem,
a na drodze tej ³atwo mu nawi¹zaæ „³¹cznoœæ wewnêtrzn¹” z tymi, którzy myœl¹
podobnie. Psychicznym punktem ciê¿koœci cz³owieka w zakresie w³asnej oceny
œwiata i istoty stosunku do ¿ycia jest „³¹cznoœæ jego z Bogiem”. St¹d stosunek
danego typu „psycho-dziejowego” do Boga ukazuje, jakim jest dany naród. Stosunek typu psychicznego danego narodu do chrzeœcijañstwa stanowi o jego wartoœci kulturalnej. Trudno znaleŸæ typ narodowy bli¿szy g³êbi chrzeœcijañstwa
w ¿yciu i w dziejach ni¿ polski.
Pojêcie Boga jest – zdaniem Kochanowskiego – najpotê¿niejszym w dziejach, kulturalnie najbardziej twórczym faktem psychologicznym, zespalaj¹cym
ludzkoœæ. Poprzez osi¹gniêcia kultury: poezjê, sztukê, literaturê, ukazuj¹ siê w³a46
Podobne zdanie mia³ F. Koneczny, który twierdzi³, ¿e pomiêdzy dziejami ustroju spo³ecznego Zachodu a Polski zachodzi podstawowa ró¿nica, polegaj¹ca na tym, ¿e w Polsce nie by³o feudalizmu. Polska rozwija³a siê na podstawie rodzimego ustroju rodowego, bêd¹cego przeciwieñstwem feudalizmu.
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œciwoœci psychiczne jednostek wybranych narodu oraz ich stosunek do Boga.
Poznanie najg³êbszego faktu psychologicznego, postaci zasadniczej wiary: duszy narodu, „jako formu³y stosunku jego do Boga, stanowiæ mo¿e, niby soczewka, skupiaj¹ca w sobie œwiat zjawisk, klucz w znaczeniu psychologicznym uniwersalny, do zespo³u tajników psychiki danego narodu, jako Ÿród³a ¿yciowych,
a za nim i dziejowych jego czynów”47. Si³a cz³owieka, jak i narodu le¿y przede
wszystkim w duchu. Cz³owiek powinien – wed³ug Kochanowskiego – podejmowaæ usiln¹ pracê nad sob¹; nad nawi¹zaniem zwi¹zku z Bogiem. Ka¿dy naród,
poprzez formê sobie tylko w³aœciw¹ psychiki narodowej, przejawia swój stosunek do Boga. Najwiêksze dzie³a kultury poczê³y siê – zdaniem Kochanowskiego
– z potê¿nego zwi¹zku duchowego twórców z Bogiem.
Kochanowskiemu bliska by³a kwestia katolicyzmu Polski. Pisze wprawdzie
nieoryginalnie, tak jak wielu tradycjonalistów, ¿e „Polak a katolik to jedno”48.
Polak znajduje w katolicyzmie ducha swojego – ducha Polski. Rodzaj wiary naszej okreœla Kochanowski jako „rdzeñ polskiej istoty dziejowej”. „Rodzaj wiary
polskiej, styl jej i typ rdzennie swojski – to pogodna jej pe³nia, p³yn¹ca czystym
jak ³za, wezbranym potokiem natchnienia z ducha – na przekór z³u, plugawym
¿¹dzom i »racjom« ¿ycia – z nurtów istnienia”49. Wiara ta to szczyt „aryjskoœci”
jako pe³ni „cz³owieka wiecznego”. Tylko taki naród, który odnalaz³ pe³niê ducha
swego, mo¿e powiedzieæ o sobie: „by³em, jestem i bêdê – jak Nieskoñczonoœæ”.
Tak jak ró¿ne s¹ narody – twierdzi Kochanowski – tak ró¿ny jest ich stosunek do materii i ducha. Jeœli pierwiastek gromadzi (masy) przenika mocno naród, to mo¿e tchn¹æ w niego „dozê poziomoœci”, przez co krêpuje ducha i prowadzi jednostki do zajmowania siê problemami przyziemnymi. Poniewa¿
wszystkie typy dziejowe sk³adaj¹ siê z materii i z ducha, to i na wszystkie przychodz¹ w dziejach chwile, kiedy przewa¿a w nich „jeden z dwu biegunów istnienia: duch i materia”. Tym ró¿ni siê typ psycho-dziejowy polski od innych, ¿e materiê pojmuje jako podrzêdn¹ w stosunku do ducha i si³ jego twórczych. Bo nie
materia, lecz duch panowa³ w naszym typie psycho-dziejowym. Polska choæ runê³a politycznie, to ocala³a duchowo i wci¹¿ „promienieje duchem”. Jak¿e przeciwna by³a – zadaniem Kochanowskiego – duchowi naszemu atmosfera materialistyczna Europy pocz¹tku XX wieku. Polskoœæ rdzenna zosta³a uchroniona
od zmaterializowania przez cierpienie spowodowane niewol¹. Nasz naród posiada instynktowne poczucie dobra i z³a, sprawiedliwoœci i niesprawiedliwoœci.
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J. K. Kochanowski: Polska w œwietle psychiki w³asnej o obcej, s. 68.
Zdaniem ks. Cz. S. Bartnika korzenie formu³y „Polak-katolik” siêgaj¹ czasu ideologii sarmatyzmu polskiego, rozwijaj¹cego siê od schy³ku XVI do po³owy XVIII wieku, kiedy pañstwo
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W typie aryjsko-polskim wszelkie sprawy doczesne, tymczasowe, ustêpuj¹ miejsca wewnêtrznym: wiekuistym, nieœmiertelnym.
Kochanowski jest przekonany, ¿e typ dziejowy Polaka, nie maj¹cy równych
w œwiecie, odradzaj¹cy siê w kolejnych pokoleniach, ¿yæ bêdzie w „instynkcie
zbiorowym narodu”, a w³aœciwoœci jego swoiste i niezmienne ci¹gle bêd¹ trwaæ.
To w Polakach tkwi „niepohamowana si³a narodowa” oraz tylko u nas panuje
charakterystyczny „klimat” religijny, którego nigdzie nie znajdziemy. Si³a psychiczna naszego narodu polega na samopoczuciu, ¿e „jesteœmy sob¹”, a tak¿e
zwi¹zana jest ona ze œwiadomoœci¹ godnoœci narodu polskiego. Autor Polski
w œwietle psychiki w³asnej i obcej uwa¿a, ¿e rdzenny typ psycho – dziejowy Polaka jest „klejnotem bezcennym” wœród narodów europejskich i dlatego nale¿y
go strzec i chroniæ. Obowi¹zkiem ka¿dego narodu jest pielêgnowanie i „krzesanie” w sobie i z siebie myœli rdzennie w³asnych na po¿ytek cywilizacji powszechnej. W Europie Zachodniej wiêkszoœæ narodów mia³a ju¿ swój „zenit
dziejowy”50, prócz S³owian, którym teraz przypada rola wiod¹ca. A wœród narodów s³owiañskich to Polska, pragn¹ca wolnoœci dla siebie i œwiata, ma najwiêcej
zadatków na to, by kroczyæ na ich czele. Kochanowski przyznaje s³usznoœæ za³o¿eniom filozofii Hegla, ¿e narody w rozwoju swoim wznosz¹ siê na wy¿yny,
z których nastêpnie opadaj¹51.
Konkluduj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e Kochanowski w³¹czy³ siê w ten nurt rozwa¿añ wystêpuj¹cych w okresie miêdzywojennym na temat ró¿nic i podobieñstw miêdzy Polakami i innymi nacjami, w których podkreœlano indywidualizm, umi³owanie wolnoœci, tolerancyjnoœæ oraz g³oszono niezmiennoœæ charakteru narodowego.
Problematyka narodu w polskiej myœli spo³ecznej jest bardzo zró¿nicowana.
Jednym z zagadnieñ, jakie podejmowano, by³a kwestia charakteru narodu polskiego i tu g³ównie zajmowano siê psychik¹ narodu jego dusz¹. Psychologizuj¹ce ujêcie charakteru narodowego mo¿na odnaleŸæ nie tylko pracach Kochanowskiego, ale tak¿e Zygmunta Balickiego, Edwarda Abramowskiego.
Warto zwróciæ uwagê jak Kochanowski pos³ugiwa³ siê pojêciem „duszy narodu”. A. Wierzbicki czyni trafne spostrze¿enie, ¿e Kochanowski nie nadawa³ temu pojêciu wyraŸnie metafizycznego znaczenia, skoro pisa³, ¿e o charakterze
psychiki decyduj¹ warunki okreœlonego „podniebia”, tj. czynniki ziemskie, które s¹ zmienne52. Jednak¿e Kochanowski nie trzyma³ siê tylko tego stanowiska,
poniewa¿ w jego wywodach mo¿na zauwa¿yæ równie¿ metafizyczne czy nawet
antropologiczne pojmowanie „duszy narodu”.
50
Punkt taki w œwiecie staro¿ytnym osi¹gnê³y Grecja i Rzym, a po nich Hiszpania, Francja,
Niemcy, Anglia.
51
Zob. J. K. Kochanowski: Polska w œwietle psychiki w³asnej i obcej, s. 300.
52
Zob. A. Wierzbicki: Naród – pañstwo w polskiej myœli historycznej 20-lecia miêdzywojennego, Wroc³aw 1978, s. 108.
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Tezê J. S. Bystronia, ¿e problem narodu jest tym, co nadaje oryginalnoœæ i odrêbnoœæ socjologii polskiej w stosunku do socjologii europejskiej53, mo¿na tak¿e
odnieœæ do koncepcji Kochanowskiego. To Kochanowski, obok Balickiego i Majewskiego54, ujmowa³ naród w kategoriach psychologicznej socjologii. Charakterystyczne jest tak¿e w teorii Kochanowskiego rozró¿nienie miêdzy narodem
i pañstwem, co nie by³o czêstym ujêciem w socjologii pocz¹tku XX wieku.
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Polish philosophy his views have virtually become forgotten. Yet, his thinking seems to
have much in common with the foundations of psychologism and sociologism, although
it is the former which appears closer to his own views. In his philosophical oeMvre we
can find threads inspired by his reflection on a crowd. AH historical facts he interprets
as strongly connected with the psyche of nations. Kochanowski was interested in psychic
differences that varied from nation to nation. He posited that a nation, likewise a man, is
determined by the psyche, which is an illustration of this nation's or man's most
fundamental features. Studying history of a nation demonstrates, according to
Kochanowski, that despite many similarities, there appear many significant differences
in psychic predispositions that lead to a creation of separate national characters. Peoples'
psyche is unchangeable and it is the source of the given groups' deeds and their psychic
type. In his characteristics of a nation Kochanowski drew from romantic tradition. The
philosopher joined in the stream of thought on the differences and similarities between
Poles and other nations, exisitng in the period between the wars, which stressed such
Polish characteristics as: individualism, love for freedom, tolerance. This line of thinking
also underlined the unchangeability of a national character.
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Por. J. S. Bystroñ: Rozwój problemu socjologicznego w nauce polskiej, w: Archiwum Komisji do Badania Historii Filozofii w Polsce, T.1, cz. 2. 1917, s. 191, oraz ten¿e, Pojêcie narodu w socjologii polskiej, w: „Rok Polski”, 5/1916.
54
Wed³ug opinii E. Majewskiego przedstawionej w Nauce o cywilizacji, naród to ca³oœæ psychofizyczna, posiadaj¹ca w³asn¹ duszê i ducha, czyli w³asn¹ psychikê, której dusze ludzkie s¹
cz¹stkami sk³adowymi. Dusza narodu to „realnoœæ” psychiczna wy¿szego rzêdu, której granice
wyznacza jêzyk narodu.
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