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Polsko-niemiecki transfer kulturowy  
na przyk adzie twórczo ci ks. Franciszka Sawickiego 

Swego rodzaju s owem kluczem naszego czasu sta a si  globalizacja, po-

zwalaj ca wielokierunkowo i wielop aszczyznowo uj  specyfik  zachodz -

cych w wiecie procesów we wszystkich dziedzinach stanowi cych ludzkie 

ycie: gospodarce, handlu mi dzynarodowym, kulturze i komunikacji. Glo-

balizacja to nieustaj co zachodz ca interakcja milionów ludzi na ca ym wie-

cie1. Przep yw informacji, transfer danych, kooperacja, komunikacja doko-

nuj ca si  dzisiaj na ogromn  skal  i z niewyobra aln  dot d szybko ci , 

zawsze jednak stanowi a cech  ludzkiej kultury i g ówne ród o rodz cych 

rozwi zania inspiracji. Potwierdza to jednoznacznie ca a historia ludzkiej 

kultury. Wymiana idei, cho  wolniejsza ongi  ni  dzisiaj, zawsze by a impul-

sem dla poszukiwania nowych rozwi za  i odpowiedzi. 

Transfer kulturowy  
jako klucz interpretacyjny wspó czesnej rzeczywisto ci 

Przep yw informacji nie pozostaje jednak bez skutków dla rzeczywisto ci, 

maj cych udzia  w jej przetwarzaniu i przekazywaniu. Pozostawia ona trwa-

y, niezatarty lad na wszystkim, z czym zostanie skonfrontowana2. Mo na 

                                                           

1 Por. R. Borkowski, Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesno , w: tego , red., Globalopolis. Ko-

smiczna wioska. Szanse i zagro enia, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2003, s. 11–12. 
2 Por. F. Dretske, Epistemology and Information, w: P. Adriaans, J.F.A.K. van Benthem, red., Phi-

losophy of Information (Handbook of the Philosophy of Science), North Holland, Oxford 2008, s. 30. 
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to uzna  za swego rodzaju paradygmat opisuj cy ludzk  kultur  tak dzisiaj, 

jak i w przesz o ci. Proces inspirowania elementów okre lonej kultury przez 

czynniki zewn trzne, a w konsekwencji rodzenie si  w tym kontek cie relacji 

zwrotnej, to zjawisko charakterystyczne dla ka dej epoki w jej czasowych 

i przestrzennych uwarunkowaniach3. 

Poj cie transferu kulturowego w tym kontek cie wydaje si  doskona ym 

narz dziem do opisu zjawiska wzajemnego przenikania inspiracji kulturo-

wych, a nawet mo na je uzna  za fundament nowego naukowego paradyg-

matu, w opisie wiata uwzgl dniaj cego transmisj  informacji: nieustanne 

przechodzenie od narodowego i ponadnarodowego, od centrum ku peryfe-

riom, od homogenicznego do heterogenicznego. Jednocze nie zwraca uwag  

na ci g e przemiany zachodz ce w rozumieniu znacze  i sensów, a co za 

tym idzie – na wieloznaczno  i niejasno  opisywanych fenomenów, jak 

i konstytuuj cych je elementów w sytuacji stwierdzania przenikania si  kultu-

rowych kodów, co w konsekwencji rodzi proces ich hybrydyzacji4. 

Transfer kulturowy realizuje si  na trzech poziomach: przestrzennym (od 

lokalnego do globalnego), czasowym (od poszczególnych momentów do 

d ugotrwa ych procesów) i spo ecznym (od indywidualnych do wiadcze  do 

kolektywnie rozumianych wielkich formacji). W tej generalizacji nale y 

uwzgl dni , oczywi cie, wielorakie i liczne stadia po rednie5. Praktyczne 

rozumienie dynamicznego procesu, jakim jest transfer kulturowy, oznacza 

uwzgl dnienie wieloaspektowej przestrzeni oddzia ywa 6. Rozci ga si  on 

dzisiaj bowiem, mi dzy innymi, na takie obszary jak: wiatopogl dowe dys-

kusje, oddzia ywanie instytucji, funkcjonowanie obiektów w przestrzeni 

publicznej jako produkty – dobra konsumpcyjne b d  jako no niki kultury 

wysokiej, tworzenie i funkcjonowanie wzorców, kwestie mentalno ci ludz-

                                                           

3 Por. J. Socho , On the indefeable relationship between philosophy and culture, w: J. Grzybowski, 

red., Philosophical and Religious Sources of Modern Culture, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 

2012, s. 21–22; R. Brague, Europa – seine Kultur, seine Barbarei. Exzentrische Identität und römische 

Sekundarität, Springer VS, Wiesbaden 2012, s. 99–116. 
4 Por. M. Middell, Kulturtransfer und Weltgeschichte. Eine Brücke zwischen Positionen um 1900 und 

Debatten am Ende des 20. Jahrhunderts, w: H. Mitterbauer, K. Scherke, red., Ent-grenzte Räume. 

Kulturelle Transfers um 1900 und in der Gegenwart, Pasagen Verlag, Wien 2005, s. 59–61. 
5 Por. M. Werner, Transfer und Verflechtung. Zwei Perspektiven zum Studium soziokultureller Inte-

raktionen, w: H. Mitterbauer, K. Scherke, red., Ent-grenzte Räume. Kulturelle Transfers um 1900 

und in der Gegenwart…, s. 101. 
6 Por. H. Mitterbauer, Mittler und Medien. Reflexion über zentrale Kategorien des Kulturtransferfor-

schung, w: M. Birk, red., Zwischenräume. Kulturelle Transfers in deutschsprachigen Regionalperiodika des 

Habsburgerreiches (1850–1918), LIT Verlag, Wien 2009, s. 26. 
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kiej (indywidualnej i spo ecznej), przejawy aktywno ci w yciu spo ecznym 

itp. Tym bardziej pasjonuj ce jest odkrywanie wzajemnych zale no ci, tro-

pienie nawi zania, dostrzeganie kontynuacji i specyficznego rozwoju, bardzo 

cz sto zaskakuj cego, bo uwarunkowanego swoist  wra liwo ci  czy zainte-

resowaniami. 

Ks. Franciszek Sawicki – my liciel na styku dwóch kultur 

Na tym tle szczególnie interesuj ce jest poddawanie analizie dorobku 

twórców czy my licieli jakby naturalnie przejawiaj cych w swojej aktywno ci 

– z racji funkcjonowania na skraju epok czy kultur – specyfik  dokonywania 

si  transferu kulturowego. Dlatego w a nie przywo ana zostaje – jako repre-

zentatywna – twórczo  ks. Franciszka Sawickiego. To jeden z my licieli 

chrze cija skich, maj cy bez w tpienia szczególny wp yw na kultur  religijn  

w Polsce i Niemczech w pierwszej po owie XX wieku. Zdecydowa  o tym 

szereg czynników, przede wszystkim jego pomorskie korzenie. Pomorze 

bowiem – z racji uwarunkowa  historycznych – stanowi jedno ze szczegól-

nych miejsc spotkania i w konsekwencji wzajemnego przenikania si  tych 

dwóch wielkich kultur – polskiej i niemieckiej: „Pomorze by o zawsze nie 

tylko pomostem, ale i przedmiotem eksploatacji duchowej i materialnej. Taki 

jest los wszystkich ziem kresowych – od wieków dorobek tej ziemi wzboga-

ca  jednocze nie obie kultury”7. Specyfik  Pomorza jest powstanie kultury 

scalaj cej harmonijnie elementy tak niemieckie, jak i polskie. Mo na mówi  

o pomorskiej to samo ci, która w czasach przed ukonstytuowaniem si  

nowo ytnego rozumienia narodu i narodowej przynale no ci rozumiana 

by a przede wszystkim w kategoriach ma ej ojczyzny – Heimatu. 

Sawicki urodzi  si  13 lipca 1877 roku w Godziszewie ko o Pelplina 

w polsko-niemieckiej w swych korzeniach rodzinie. W jego rodzinnym do-

mu mówi o si  po niemiecku8. O zwi zkach Sawickiego z kultur  i j zykiem 

polskim zadecydowa  w du ej mierze wp yw stryja – ks. Roberta Sawickiego, 

deklaruj cego si  jako Polak, pod opiek  którego sp dzi  lata szkolne. 

                                                           

7 K. B czkowski, Wielki My liciel. Wspomnienie o ks. prof. Sawickim, „Kierunki” 1957, 60 (30), 

s. 1. Por. K.M. Wolsza, Egzystencjalny charakter filozofii chrze cija skiej wed ug ks. Franciszka Sawic-

kiego (1877–1952), „Studia z Filozofii Polskiej” 2010, t. 5, s. 167–168. 
8 Por. F. Sawicki, Franz Sawicki (Autobiographie), w: E. Stange, red., Die Religionswissenschaft der 

Gegenwart in Selbstdarstellungen, Felix Meiner Verlag, Leipzig 1927, s. 127.  
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Ogromne znaczenie mia  pó niej tak e czas formacji w pelpli skim semina-

rium duchownym, gdzie spotykali si  kandydaci do kap a stwa tak polsko-, 

jak i niemieckoj zyczni9. Co wi cej – wiadomi z o ono ci etnicznej swej 

diecezji – biskupi che mi scy nie anga owali si  w rz dow  polityk  germa-

nizacyjn , która budzi a protesty w ród ludno ci diecezji, lecz zabiegali 

o mo liwie jak najlepsze przygotowanie przysz ych ksi y do pracy z nie-

miecko- i polskoj zycznymi wiernymi. Zrodzi o to w pelpli skim semina-

rium praktyk  obowi zkowego uczenia si  j zyka polskiego przez niemieckich 

kleryków10. 

Z takich w a nie uwarunkowa  kulturowych wynika  b dzie to samo  

ks. Sawickiego z pomorsk  ojczyzn  i akceptacja jej wielowarstwowej, sta-

nowi cej o oryginalno ci i wyj tkowo ci polsko-niemieckiej historii i kultury: 

„By  internacjonalist  jako naukowiec. Jako teolog wyznawa  praktycznie 

i teoretycznie uniwersalizm chrze cija ski. Ani za ycia, ani po mierci 

w sensie testamentalnym nie sk ada  adnej deklaracji narodowo ciowej”11. 

Sawicki przez pierwsze lata swej naukowej kariery, realizuj cej si  w prze-

strzeni pa stwa niemieckiego, pisa  wy cznie po niemiecku. Pierwsze teksty 

w j zyku polskim opublikowa  oko o roku 1930. Od tego czasu datuje si  

jego polskoj zyczna twórczo , staj ca si  z biegiem lat coraz bardziej do-

minuj ca12. Tym samym intensyfikuje si  proces przep ywu idei – w prze-

strze  kulturow  j zyka niemieckiego – polskiej wra liwo ci i obiektywnego, 

bo zewn trznego i zdystansowanego, oceniania zjawisk spo ecznych i wia-

topogl dowych dotycz cych Niemiec; w przestrze  polskiej kultury – rodz -

cych si  nowych, niemieckoj zycznych pr dów i idei filozoficznych. 

Mimo identyfikacji z dorobkiem filozofii niemieckiej ks. Sawicki pozosta-

wa  do niej w pewnym dystansie, jednoznacznie pi tnuj c wspó czesne mu 

zjawiska negatywne i patologiczne w my leniu. Odnosi si  to przede wszyst-

kim do idei szowinistycznego niemieckiego nacjonalizmu, intensywnie si  

rozwijaj cego na fundamencie poczucia krzywdy wywo anej ustaleniami 

pokoju wersalskiego, rozczarowaniem powojenn  sytuacj  gospodarczo-

-ekonomiczn , co doprowadzi o ostatecznie do doj cia Adolfa Hitlera do 

w adzy. „Jego nauki przeciwko wybuja emu nacjonalizmowi jako zjawisku 

                                                           

9 Por. Antoni Lietdke, Tradycje naukowe Pelplina, „Studia Pelpli skie” 1969, t. 1, s. 22. 
10 Por. H. Booms, M. Wojciechowski, red., Deutsche und Polen in der Revolution 1848–1849. Do-

kumente aus deutschen und polnischen Archiven. Polacy i Niemcy podczas rewolucji 1848–1849. Wybór 

dokumentów z archiwów polskich i niemieckich, Harold Boldt Verlag, Boppard am Rhein 1991, s. 72. 
11 K. B czkowski, Wielki My liciel. Wspomnienie o ks. prof. Sawickim…, s. 1. 
12 Por. C.S. Bartnik, Franciszek Sawicki jako historiozof, Wyd. KUL, Lublin 1992, s. 16. 
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spo ecznie szkodliwemu, które g osi  od najm odszych lat, kierowa y si  

przede wszystkim przeciwko nacjonalizmowi niemieckiemu […], zupe nie 

odcina  si  od wszystkiego, co pochodzi o z nacjonalistycznego ruchu hitle-

rowskiego. By  heroldem prawdy ostrzegaj cym naród niemiecki przed 

skutkami z a w polityce”13. 

W latach trzydziestych XX wieku Sawicki zaczyna jawi  si  jako nieprze-

jednany przeciwnik ideologii nazistowskiej14. Jego prace, b d ce systema-

tyczn  krytyk  rasizmu, sprawiaj , e staje si  on persona non grata w rodowi-

sku Niemców na Pomorzu, coraz bardziej zafascynowanych hitlerowsk  

ideologi . Jego osoba wzbudza a negatywne emocje i stawa a si  obiektem 

niewybrednych ataków. Apogeum nienawi ci wobec Sawickiego wyrazi o si  

przy okazji desygnowania go na biskupa gda skiego. Zmasowane protesty 

przeciwko tej nominacji Senatu Wolnego Miasta Gda ska, zdominowanego 

przez sympatyków nazizmu, a nawet gro ba u ycia broni, prowadz  do wy-

cofania nominacji biskupiej ks. Sawickiego i mianowania na to stanowisko, 

postrzeganego jako bardziej proniemieckiego, ks. Carla Marii Spletta15. 

Koszmar wojny w diecezji che mi skiej naznaczaj  aresztowania i represje 

wobec inteligencji, urz dników i duchowie stwa. Sawickiego od mierci 

uratowa a naukowa s awa. Cho  zosta  aresztowany wraz z pozosta ymi 

ksi mi Pelplina po wkroczeniu hitlerowców, unikn  losu, jaki zgotowali 

SS-mani duchownym miasta biskupiego, morduj c ich 20 pa dziernika 1939 

roku w lesie pod Tczewem. Zosta  oddelegowany (wraz z dwoma innymi 

ksi mi) do inwentaryzacji cennych zbiorów Biblioteki Seminaryjnej celem 

wywiezienia ich do Niemiec. Gdy nazistowski terror nieco zel a , profesor 

Sawicki zacz  – jako jedyny duchowny przez ca y okres wojny – pos ugiwa  

duszpastersko w Pelplinie16. Mo na si  tylko domy la , jakim cierpieniem 

by o patrzenie przez s dziwego ju  uczonego na okrucie stwo wojny, na 

bezpowrotne niszczenie relacji, b d cych podstaw  wzajemnej symbiozy, 

wspó egzystencji przedstawicieli obu nacji na terenie Pomorza. Po wojnie 

                                                           

13 K. B czkowski, Wielki My liciel. Wspomnienie o ks. prof. Sawickim…, s. 1. 
14 Por. F. Sawicki, Nowoczesne teorie rasowe, „Przegl d Powszechny” 1934, t. 201, s. 19–33; 

Religia narodowa i rasowa, Drukarnia i Ksi garnia Sp. z o.o. w Pelplinie, Pelplin 1935; Rasa 

i wiatopogl d, Wyd. Studium Filozoficzno-Religijnego S.U.J.P., Warszawa 1939. 
15 Por. E. Piszcz, Sprawa nominacji ks. Franciszka Sawickiego na biskupa diecezji gda skiej w 1938 r., 

„Studia Pelpli skie” 1969, t. 1, s. 39–48; M. Plenkiewicz, Wokó  nominacji ks. Franciszka Sawic-

kiego na biskupa gda skiego, „Studia z Nauk Spo ecznych” 1976, z. 1, s. 81–96.  
16 Por. M. Plenkiewicz, Ko ció  katolicki w Wolnym Mie cie Gda sku. 1933–1939, Wyd. Uczel-

niane, Bydgoszcz 1980, s. 76–81. 
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pozosta  w Polsce. Ostatnim za ycia wyrazem docenienia znaczenia jego 

dorobku sta o si  nadanie mu doktoratu honoris causa Katolickiego Uniwersy-

tetu Lubelskiego w 1952 roku, kilka miesi cy przed mierci . 

Implikacje recepcji my li Sawickiego w filozofii polskiej 

Co ciekawe, zupe nie inne tematy w przebogatej twórczo ci pelpli skiego 

my liciela znalaz y swe rozwini cie w Polsce i w Niemczech. Niew tpliwie 

za najistotniejsz  dyskusj  sprowokowan  jego my l  w Polsce, maj c  miej-

sce jeszcze za jego ycia, by a kwestia rozumienia przez niego zasady racji 

dostatecznej. Pelpli ski my liciel przy okazji swych rozwa a  zwi zanych 

z dowodami na istnienie Boga – inspirowany ideami niemieckiej filozofii 

ycia, fenomenologii i egzystencjalizmu – podj  prób  modyfikacji trady-

cyjnego rozumienia niektórych tez tomistycznych. Profesor Sawicki dowar-

to ciowa  funkcje irracjonalne w cz owieku – wol  i uczucia: ,,Specyfik  jego 

my li stanowi o zwrócenie si  ku irracjonalnym strefom rzeczywisto ci 

ludzkiej. W epoce, kiedy w Ko ciele obowi zywa  do  ciasno pojmowany 

tomizm, wymaga o to niejakiej odwagi cywilnej”17. Pelpli ski uczony twier-

dzi , ,, e zasada o dostatecznej podstawie (zasada racji dostatecznej), z któr  

czy si  zagadnienie przyczynowo ci, jest postulatem rozumu”18. Z punktu 

widzenia statusu metodologicznego zda  ma charakter syntetyczny, nie jest 

analitycznym aktem ludzkiego umys u19. Ma to szczególne znaczenie dla 

dowodzenia istnienia Boga: ,,Filozoficzne poznanie Boga nie jest jednak 

wed ug Sawickiego wy cznie dzie em rozumu, nie jest ono ca kowicie, a  

do ostatecznych swych podstaw w pe ni racjonalne. Odgrywaj  w nim rol  

czynniki pozarozumowe i potrzebne jest odpowiednie usposobienie cz owie-

ka, jako podmiotu tego poznania. Dzieje si  tak dlatego, e prawa, którymi 

pos uguje si  filozoficzne poznanie Boga, nie s  prawami i zasadami bezpo-

rednio oczywistymi”20. 
                                                           

17 J.S. Pasierb, Aktualno  my li ks. Franciszka Sawickiego, „Tygodnik Powszechny” 1977, nr 

50, s. 6.  
18 Tego , Ks. Franciszek Sawicki w pami ci uczniów, „Studia Pelpli skie” 1971, t. 2, s. 22.  
19 Por. J. Buxakowski, Ks. Franciszek Sawicki – my liciel pelpli ski, w: J. Jezierski, K. Parzych, 

red., Wybitni teologowie XX wieku. Kr g j zyka niemieckiego, Warmi skie Wydawnictwo Diecezjal-

ne, Olsztyn 2006, s. 234. 
20 T. Kotlenga, Religijne poznanie Boga wed ug ks. Franciszka Sawickiego, „Studia Pelpli skie” 

1971, t. 2, s. 29.  
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Tezy te wywo a y sporo zamieszania w wiecie polskich intelektualistów 

chrze cija skich lat powojennych, sugeruj cych nawet konieczno  odwo a-

nia si  do autorytetu Stolicy Apostolskiej. Ks. Sawicki jednak udowodni , e 

takie rozumienie tego problemu mie ci si  w katolickiej interpretacji tego 

zagadnienia: ,,Naprzód rozwa a em zasad  dostatecznej racji, która jest pod-

staw  ca ej metafizyki i umo liwia wnioskowanie z wiata zjawiskowego 

o istocie i przyczynie wszechrzeczy. Zasada ta opiewa, e wszystko, co jest, 

musi mie  dostateczn  racj  swego bytu. […] Przyjmuj c tedy zasad  dostatecz-

nej racji zak adam, e w wszechbycie nie ma nic, co by by o w swym istnieniu 

zupe nie niezrozumia ym i przypadkowym”21. Sawicki zaznacza, wychodz c od 

definicji przyczynowo ci sprawczej twierdz cej, e wszystko, co istnieje, musi 

mie  cech  zrozumia o ci. Jednak – stwierdza dalej Sawicki, ,,nie mo emy 

udowodni , e wsz dzie i zawsze tak jest; ale stwierdzamy, e wsz dzie tak 

jest w wiecie nam znanym. Wnioskujemy st d, e tak jest i w wiecie nam 

niedost pnym”22. 

Tym samym poszerza zakres terenu badawczego, uwydatniaj c znaczenie 

czynnika irracjonalnego: woli i uczu . Profesor Sawicki nie dokonuje ataku 

na nauk  tomistyczn  i na klasyczne rozumienie filozofii i teologii chrze ci-

ja skiej. Pragnie jedynie poszerzy  przestrze  poznawcz : ,,S  granice na-

szego poznania czysto racjonalnego, nie tylko na wy ynach, ale te  w o wie-

tleniu najg bszych róde  poznania. Wobec tego wol  nie zamyka  oczu 

przed ciemno ci  tej g bi, jakby nie istnia a, i u wiadamiaj c sobie granice 

poznania czysto rozumowego szuka  prawdy i pewno ci nie tylko rozumem, 

lecz tak e sercem i wol ”23. 

Niezaprzeczalny jest te  wp yw ks. Sawickiego na kszta towanie si  pol-

skiego personalizmu, teologii narodu i teologii dziejów. Zw aszcza ostatnie 

lata owocuj  coraz liczniejszymi publikacjami po wi conymi pelpli skiemu 

my licielowi24. Nie do przecenienia s  zw aszcza liczne publikacje ks. prof. 

Miros awa Mroza25, podejmuj cego tak e wysi ek redakcji planowanego 
                                                           

21 F. Sawicki, G os obrony x. prof. Sawickiego, ,,Or downik Diecezji Che mi skiej” 1948, nr 3, 

s. 205. 
22 Tam e.  
23 Tam e, s. 208. 
24 Zauwa y  trzeba przede wszystkim dwie monografie: M. Kowalczyk, U pocz tków teologii 

historii w Polsce. Franciszek Sawicki. Konstanty Michalski. Aleksander J. Pechnik, Wyd. KUL, Lublin 

2008, oraz: J. Babi ski, Teologia ycia. Próba reinterpretacji dorobku ks. Franciszka Sawickiego, Ber-

nardinum, Pelplin 2013. 
25 Przyk adowo: M. Mróz, Cz owiek nowoczesny i jego religijno . Aktualno  ostrze e  etyczno-

-moralnych ks. Franciszka Sawickiego sprzed 50 lat, „Teologia i Cz owiek” 2003, nr 2, s. 43–57; 
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t umaczenia dzia  Sawickiego na j zyk polski, z których ukaza o si  Ideal der 

Persönlichkeit26. 

Recepcja my li ks. Sawickiego w Niemczech 

Paradoksalnie, cho  po wojnie przestano drukowa  ksi ki Sawickiego 

w Niemczech, jego my l jest bardziej znana w Niemczech ni  w Polsce. Fakt 

wydawania najwa niejszych jego dzie  po niemiecku sprawi , e my l jego 

mia a ogromny wp yw na kszta t niemieckiej filozofii i teologii przede 

wszystkim przed II wojn  wiatow . Szczególny rozg os przynios y mu prace 

z pogranicza teologii i filozofii, w których wystrzegaj c si  pokusy z jednej 

strony suchego racjonalizmu, a z drugiej p ytkiego fideizmu, obna a  b dy 

ówczesnego my lenia filozoficznego, zwalczaj c modne idee panteizmu27, 

teozofii28, modernizmu29, proponuj c swe w asne rozwi zania, skoncentro-

wane przede wszystkim na idei pe nego budowania koncepcji chrze cija -

skiej osobowo ci. 

Temat ten sta  si  w tkiem centralnym dla jego my lenia. Chcia  ukaza  

rozwój poj cia osobowo ci w dziejach cywilizacji, dostrzegaj c jej trzy 

aspekty: metafizyczny (substancja rozumnego podmiotu), etyczny (pe ny 

rozwój samodzielnego i rozumnego ycia wewn trznego) oraz indywiduali-

styczny (duchowa odr bno  ka dego cz owieka). W d eniu do doskona o-

ci wzór stanowi zawsze osoba Jezusa Chrystusa – „die persönlichste 

Persönlichkeit”. To chrze cija skiej refleksji nad tajemnic  Chrystusa cywili-

zacja europejska zawdzi cza podstawy personalistycznego rozumienia cz o-

wieka, co wi e si  z uznaniem wolno ci i godno ci ka dej osoby ludzkiej. 

                                                                                                                                   

Actualidad del pensamiento ético del filósofo polaco Franciszek Sawicki, „Scripta Theologica” 2008, 

nr 1, s. 201–226; Nie ma prawdy samotnej. Przyczynek do zrozumienia filozofii poznania Franciszka 

Sawickiego, „Ruch Filozoficzny” 2012, nr 1, s. 97–110. 
26 F. Sawicki, Idea  osobowo ci, prze . T. Kup , R. Michalski, A. Pacholik- uromska, redakcja 

i wprowadzenie M. Mróz, Wyd. Naukowe UAM, Toru  2009. 
27 Por. tego , Theismus und Pantheismus, „Der Katholische Seelsorger” 1907, s. 541–553; Du-

sza nowoczesnego cz owieka. T o moralne i religijne Akcji Katolickiej, Ksi garnia w. Wojciecha, 

Pozna  1935, s. 102–108. 
28 Tego , Moderne Theosophie, „Literarischer Handweiser” 1920, nr 7, kol. 335. 
29 Tego , Der Modernismus und Apologetik, „Wissenschaftliche Beilage zum Germania” 1908, 

nr 10, s. 73–88; Der Modernismus, „Mädchenbildung auf christlicher Grundlage” 1910, z. 1, 

s. 237–246. 
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Personalistyczna wizja cz owieka, stawiaj ca jako postulat konieczno  bu-

dowania idea u osobowo ci, stanowi – zdaniem Sawickiego – antidotum na 

dra liwe problemy spo eczno-polityczne i stanowi punkt wyj cia dla przeciw-

stawiania si  konfliktogennym degeneracjom ycia spo ecznego: rasizmowi, 

segregacji kulturowej czy p ciowej. 

Chrze cija stwo w pismach Sawickiego stanowi alternatyw  dla kontestu-

j cych Boga propozycji wiatopogl dowych, które – b d c pozbawione 

perspektywy transcendentnej – oznaczaj  mniej lub bardziej ukryt  drog  ku 

nihilizmowi b d  podporz dkowanie ludzkich d e  celom, b d cym 

z gruntu fa szywymi bo kami. Tym samym Sawicki buduje swoj  propozycj  

ukazywania sensu i warto ci ycia ludzkiego, która sprzeciwia si  nietzsche-

a skiemu projektowi prawa do panowania silnych nad s abymi, lecz jako 

idea  ukazuje konieczno  podejmowania wysi ku, prowadz cego do pano-

wania ducha nad natur . Na realizacj  tej misji cz owiek otrzymuje swe ycie. 

Sawicki pyta, jaki jest jego sens, dalej – jaki jest sens dziejów wytyczony 

przez Boga? Odpowied -program formu uje, widz c w dziejach cz owieka 

immanentny cel historii, który tylko wtedy osi ga go w pe ni, gdy realizuje 

go, uwzgl dniaj c Boga30. 

Cz owiek niejednokrotnie okazuje si  zbyt s aby w obliczu zada , które 

sam sobie stawia czy odczytuje je jako wol  Boga. Jego s abo  i grzeszno  

nie tylko nie malej , ale wzrastaj , wydaj  si  si  nieopanowywaln . Dzieje 

wiata i kszta tuj cego je cz owieka s  wi c nieustann  walk  mi dzy d e-

niem ku dobru a pokus  z a31. Dlatego mo na propozycje Sawickiego 

nazwa  pe nymi wiary w mo liwo ci cz owieka i sens ycia. Przeciwstawia 

si  on pokusie pesymizmu i nihilizmu, ukazuj c jego niezwyk o  i pi kno, 

tak e dramatyzm, który wynika z jego jednorazowo ci i niepowtarzalno ci: 

„cz owiek raz tylko yje na ziemi, a w tym jednym yciu rozstrzygaj  si  jego 

losy na zawsze”32. Chrze cija stwo jest religi  afirmuj c  ycie, której przy-

wieca idea wielko ci i wolno ci ludzkiego ducha. Cz owiek jest bowiem 

istot  niezwykle pi kn . Wynika to z jego relacji z Bogiem oraz faktu nie-

zwyk ego po ród stworze  obdarowania go przez Stwórc . St d niezwy-

k o  i warto  jego istnienia. 

Taka wizja dziejów i cz owieka przeciwstawia si  pesymistycznym i pe -

nym rozpaczy wizjom Artura Schopenhauera, Rudolfa Euckena, Eduarda 

von Hartmanna i innych my licieli, w du ej mierze nadaj cym ton koncep-

                                                           

30 Por. tego , Franz Sawicki (Autobiographie)…, s. 150. 
31 Por. tam e, s. 151. 
32 Tego , Filozofia ycia, Ksi garnia w. Wojciecha, Pozna  1936, s. 140. 
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cjom my lenia w przestrzeni kultury j zyka niemieckiego pocz tku XX wie-

ku. To nie lepa konieczno  i bezlitosne prawa przyrody rz dz  dziejami 

cz owieka, ale Bóg, który obdarza cz owieka wolno ci  i wskazuje na cele 

nadaj ce sens istnieniu cz owieka i czasowi jego ycia. Jednocze nie wyprze-

dza swoimi rozwi zaniami Sawicki intuicje, które zrodzi dochodz cy do 

g osu w latach czterdziestych i pi dziesi tych XX w. egzystencjalizm33. 

Epoka powojenna, cho  charakteryzowa a si  z racji politycznych swego 

rodzaju ostracyzmem w odniesieniu do osoby i twórczo ci ks. Franciszka 

Sawickiego, nie spowodowa a ca kowitego znikni cia jego propozycji z pa-

noramy my li filozoficznej i teologicznej. Ostatnie lata to okres swoistego 

renesansu i zainteresowania jego my l , co wyrazi o si  reedycjami jego naj-

wa niejszych dzie 34. Ufa  wi c nale y, e ostatecznie znajdzie nale ne sobie 

miejsce w panoramie niemieckoj zycznej my li teologicznej i filozoficznej. 

Niemiecko-polska transpozycja ideowa w dzie ach Sawickiego 

S awa naukowa Sawickiego swe ród o zdaje si  mie  w jego wyj tkowym 

stylu pisarskim. „Staranny, precyzyjny i jasny” – pisa  o j zyku pelpli skiego 

my liciela jego ucze  i przyjaciel – ks. dr Franciszek Manthay – i dodawa : 

„Najtrudniejsze teologiczne i filozoficzne problemy otrzymywa y w jego 

przedstawieniu zrozumia o  i jasno ”35. Takie cechy jego dzie , przy wiel-

kiej aktywno ci naukowej Sawickiego – liczne, wielokro  wznawiane ksi ki 

i ogromna liczba artyku ów w naukowych periodykach – przyczynia y si  do 

jego wielkiej popularno ci, co wyra a o si  licznymi zaproszeniami do wy-

g aszania wyk adów na najbardziej renomowanych uczelniach Polski i Nie-

miec. Nale y to uzna  za jedno ze róde  przenikania idei mi dzy przedsta-

wicielami rodowisk naukowych w Polsce i Niemczech36. 

Sawicki – co wydaje si  szczególnie wa ne – by  pionierem my lenia persona-

listycznego i egzystencjalistycznego. Uwa a , e wp yw idei egzystencjalizmu dla 
                                                           

33 Por. J. Buxakowski, Ks. Franciszek Sawicki – my liciel pelpli ski…, s. 233. 
34 Wert und Würde Der Persönlichkeit im Christentum (2010), Geschichtsphilosophie (2011), Der Sinn 

des Lebens: Eine Katholische Lebensphilosophie (2011). 
35 F. Manthey, Ein Philosoph und Theologe aus dem Kreise Dirschau: Professor Dr. Franz Sawicki, 

w: A. Renz, O. Korthals, red., 700 Jahre Stadt Dirschau. Eine Jubiläumsschrift. Im Auftrage des 

Heimatkreisausschusses mit Hilfe der Stadt Witten herausgegeben, Verlag Bernhardt, Witten 1960, s. 40. 
36 Por. K.M. Wolsza, Egzystencjalny charakter filozofii chrze cija skiej wed ug ks. Franciszka Sawic-

kiego…, s. 167. 
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my li chrze cija skiej by by szczególnie korzystny, gdy  daje on „scholastyce 

sposobno  odm odzenia przez zastrzyk podmiotowo ci”37. Stworzy  wi c 

w konsekwencji szczególn  wersj  personalizmu, która – osadzona w kulturze 

polskiej i niemieckiej, dla obu kultur j zykowych stanowi a ród o inspiracji: 

„Jego personalizm nie jest jakim  systemem zamkni tym, doktryn  ju  po-

stulowan  i opracowan  raz na zawsze, ale szerokim widnokr giem wiata 

osoby i wspólnoty, która – wychodz c od ich adekwatnego zrozumienia – 

otwiera si  tak e na transcendencj , przestrze  religii i wiary”38. 

Jego propozycje ideowe, zw aszcza nieprzejednane negatywne stanowisko 

wobec idei rasistowskich, powodowa y emocjonaln  dyskusj  z jego propo-

zycjami w rodowisku nazistowskich ideologów. Sawicki wykazywa  – opie-

raj c si  na tych samych filozoficznych ród ach, co ideolodzy hitleryzmu 

z Alfredem Rosenbergiem na czele, a wi c przede wszystkim na ideach 

Nietzschego – e mo liwe jest zbudowanie wizerunku cz owieka wolnego. 

Dokona  to si  mo e poprzez otwarcie si  na chrze cija ski projekt cz o-

wieka i rozwoju jego osobowo ci39. Twierdzeniem, e bez sensu s  wszelkie 

idee segregacji rasowej40, Sawicki uderza  w fundament ideologii Trzeciej 

Rzeszy. Pisa : „Gdy na pocz tku XIX wieku stwierdzono wspólne pocho-

dzenie j zyków indogerma skich (aryjskich), zacz to mówi  o rasie indo-

germa skiej, czyli aryjskiej. Ta s ynna rasa aryjska, która dzi  pomimo do-

k adniejszych bada  naukowych, w teoriach rasowych odgrywa tak wielk  

rol , nie istnieje wcale, o ile bierze si  j  w cis ym znaczeniu antropologicz-

nym. Nie ma rasy aryjskiej, s  tylko ludy aryjskie, które bynajmniej nie tworz  

jednej rasy”41. Nic dziwnego wi c, e spotyka  si  z emocjonaln , niejedno-

krotnie brutaln  krytyk 42. Bior c pod uwag , jak wspó cze nie trudnym 

i dra liwym tematem jest kwestia odpowiedzialno ci Niemców za zbrodnie 

II wojny wiatowej, niew tpliwie podejmowanie przez Sawickiego krytyki 

nazizmu przy jednoczesnym wskazywaniu na mo liwo  budowania w tym 

samym kontek cie kulturowym propozycji alternatywnych, jest jednym 

                                                           

37 F. Sawicki, Chrze cija ska filozofia egzystencjalna, „Przegl d Powszechny” 1948, t. 225, 

s. 341; por. Teologia egzystencjalna, „Homo Dei” 1958, nr 1, s. 66 i 75. 
38 M. Mróz, Filozofia Franciszka Sawickiego, „Studia z Historii Filozofii” 2010, nr 1, s. 82. 
39 Por. F. Sawicki, Franz Sawicki (Autobiographie)…, s. 142. 
40 Por. J. Babi ski, Teologia ycia. Próba reinterpretacji dorobku ks. Franciszka Sawickiego…, s. 223 

i nn. 
41 F. Sawicki, Nowoczesne teorie rasowe, „Przegl d Powszechny” 1934, t. 201, s. 22–23. 
42 Por. E. Piszcz, Sprawa nominacji ks. Franciszka Sawickiego na biskupa diecezji gda skiej w 1938 

roku…, s. 41. 
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z czynników zainteresowania jego dorobkiem w obr bie kultury niemiecko-

j zycznej. 

Niew tpliwie te  na kulturowy transfer, dokonuj cy si  dzi ki twórczo ci 

ks. Sawickiego, mia a wp yw jego doskona a znajomo  literatury pi knej, 

zw aszcza niemieckoj zycznej. By  cz owiekiem bardzo wra liwym na pi k-

no s owa. Tak jego niemieckie, jak i polskie teksty charakteryzuj  si  staran-

nym dopracowaniem pod wzgl dem j zykowym. Cz sto swoje wywody 

ilustruje cytatami z poezji, zw aszcza niemieckiej, ale i polskiej. Jego erudycja 

jest w zwi zku z tym zakresem wiedzy dostrzegalna zw aszcza w jego Le-

bensanschaunegen alter und moderner Denker. Oprócz regularnego wyk adu 

z zakresu historii filozofii idei ksi ka ta stanowi „zbiór artyku ów o osobo-

wo ciach w literaturze, sztuce, filozofii i teologii”43. Pisa  o tym ju  przed 

laty ks. prof. Janusz Stanis aw Pasierb, s uchacz wyk adów pelpli skiego 

my liciela, uznaj c go za pioniera w korzystaniu w analizach teologicznych 

z tzw. loci theologici: „jedn  z wielkich zas ug ks. Sawickiego dla wspó czesnej 

my li teologicznej jest to, e by  pierwszym lub jednym z pierwszych my li-

cieli katolickich prze omu XIX i XX wieku, którzy dojrzeli w literaturze 

artystycznej locum theologicum i wezwali poetów, by byli obok teologów wiad-

kami S owa Bo ego w wiadomo ci ludzkiej”44. Tym samym powodowa  

percepcj  twórczo ci polskich pisarzy i poetów w Niemczech oraz popula-

ryzacj  literatury niemieckoj zycznej w Polsce, wskazuj c na ich filozoficzne 

konotacje, jak i mo liwo  identyfikacji w nich kodu religii chrze cija skiej. 

Nie do przecenienia jest równie  rola, jak  odegra  ks. Sawicki w transpo-

nowanie idei egzystencjalizmu w przestrze  kultury polskiej po II wojnie 

wiatowej. W sytuacji coraz intensywniejszego uszczelniania polskich granic 

i budowania komunistycznego totalitaryzmu to w a nie pelpli ski my liciel 

poprzez swoje publikacje powodowa  percepcj  „nowinek” filozoficznych45. 

Swoich s uchaczy i czytelników stawia  wi c w sytuacji rozumienia kultury 

jako otwartej. Poszukiwanie prawdy, dobra i pi kna, sensu ycia i odpowie-

dzi na najbardziej pierwotne pytania s  dla cz owieka charakterystyczne 

niezale nie od j zyka czy kontekstu mentalno ciowo-kulturowego. Ich uni-

                                                           

43 Por. M. Wojtczak, Franz oder Franciszek Sawicki – ein deutscher oder polnischer Denker, „Studia 

Germanica Posnanensia” 1999, t. XXIV, s. 156. 
44 J.S. Pasierb, Ks. Franciszek Sawicki w pami ci uczniów…, s. 10. 
45 Zob. przyk adowo: F. Sawicki, Filozofia egzystencjalna, „Przegl d Powszechny” 1936, 

t. 209, s. 195–210; Filozofia egzystencjalna niemiecka, „Przegl d Powszechny” 1948, t. 225, 

s. 185–195; Jean Paul Sartre, „Przegl d Powszechny” 1948, t. 225, s. 253–264; Teologia egzysten-

cjalna…, s. 65–71; Religia i ycie moralne, „Homo Dei” 1957, nr 1, s. 44–56. 
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wersalno  w a nie przekracza granice, które tworzy czas i przestrze , sam 

cz owiek poprzez dokonywane wybory. Kultura polska i niemiecka stanowi  

przecie  fenomeny wyros e na fundamencie chrze cija skiej Europy. Mimo 

specyficzno ci i odmienno ci ich wspólne korzenie u atwiaj  wzajemne zro-

zumienie, zw aszcza gdy obie próbuj  odpowiedzie  na fundamentalne 

pytania dotycz ce cz owieka i wiata, b d ce wysi kiem odkrywania prawdy. 

Ks. Sawicki tak wzajemne wp ywy rozumia  i aktywnie uczestnicz c – 

poprzez swoj  twórczo  – w ich intensyfikowaniu, swoich czytelników do 

nich zach ca  (i zach ca). 

Podsumowanie 

Historia ludzkiej my li nie jest opisywalna linearnie, jako jeden, charakte-

ryzuj cy si  konsekwentnym z siebie wynikaniem ci g faktów i idei. Historia 

ludzkiej my li to historia powrotów. Niejednokrotnie zdarza si , e to, co 

wydaje si  ju  ide  bezwarto ciow , ja ow , skazan  na zapomnienie, nagle, 

w okre lonym kontek cie faktów i zdarze  od ywa, staje si  ród em no-

wych inspiracji i rozwoju dla wie ych, niespodziewanych wcze niej idei czy 

intuicji. Proces ten w odniesieniu do filozofii opisuje francuski filozof Georges 

Bataille: „filozofia nigdy nie jest domem, lecz placem budowy. Jej niedoko -

czono  nie jest niedoko czono ci  nauki”46, ale w ci g ym poszukiwaniu 

i precyzacji ród em jej rozwoju. 

W jakiej  mierze mo na to odnie  do my li ks. Sawickiego, który po kil-

kudziesi ciu latach wzgl dnego braku zainteresowania jego twórczo ci  

wraca na ideowy areopag, oferuj c – mimo up ywu czasu – propozycje aktualne 

i przemawiaj ce do cz owieka naszych czasów. By  mo e dzi  zainteresowa-

nie my l  ks. Franciszka Sawickiego pobudzane jest przez ludzk  ciekawo  

czy ch  poznania prawdy, woln  od ideologicznych czy historycznych 

uprzedze . Kilka lat po mierci ks. Sawickiego jeden z my licieli analizuj -

cych jego dorobek szczególnie pod k tem znaczenia dla kultury niemieckiej 

i polskiej pisa : „Przypuszczam, e nauki jego b d  kiedy  wa ne do wyg a-

dzania i rozplatania polsko-niemieckiego w z a gordyjskiego”47. By  mo e 

w a nie si  to dokonuje. 

                                                           

46 G. Bataille, Teoria religii, prze . K. Matuszewski, Wyd. KR, Warszawa 1996, s. 13. 
47 K. B czkowski, Wielki My liciel. Wspomnienie o ks. prof. Sawickim…, s. 1. 
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The works of Franciszek Franciszek Sawicki as an example of  
Polish-German cultural transfer 

Franciszek Sawicki (1877–1952) is a thinker of two cultures. A strong relationship with his 

native Pomerania and the specificity of this region had a huge impact on his worldview based 

on elements of Polish and German heritage. His philosophical and theological writings focus 

on a dialogue between these two mentalities and cultural ways of functioning while searching 

for the space of coexistence. In the field of science and Christianity, Franciszek Sawicki was 

able to rise above nationalism of his time, seeing a chance to cross the traditional boundaries 

and divisions. Therefore, many people in his lifetime were inspired by his bilingual achieve-

ments as well as the two cultures are inspired today. 

Keywords: the cultural transfer, Franciszek Sawicki, the Polish-German coexistence of 

culture, the Polish-German cohabitation 


