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ności zaprezentowane zostaną najważniejsze postulaty głoszone 
przez pozytywistów. Wreszcie w ostatniej części pracy będzie miało 
miejsce pokazanie wzajemnej zależności między odnową indywi-
dualną a odnową społeczną według programu pozytywistycznego.

Idee romantyczne

Właściwe zrozumienie ideologii pozytywizmu wymaga uświa-
domienia sobie tego, jak wyglądał obraz społeczeństwa polskiego 
po powstaniu styczniowym w 1863 roku. To właśnie nieudany zryw 
niepodległościowy można uznać za pośrednią przyczynę pojawienia 
się nowego sposobu patrzenia na społeczeństwo polskie oraz, co za 
tym idzie, propagowania nowych haseł niż te głoszone uprzednio 
przez romantyków. Z kolei trudno jest zrozumieć samo powstanie 
bez uprzedniego przyjrzenia się wydarzeniom bezpośrednio go 
poprzedzającym. One bowiem tłumaczą, dlaczego do tego tak bo-
lesnego dla narodu polskiego zrywu niepodległościowego w ogóle 
doszło. Już w 1856 roku, kiedy to na tronie rosyjskim zasiadł nowy 
car Aleksander II, Polacy żywili duże nadzieje na reformy, które po-
lepszą sytuację ich narodu. Tak się jednak nie stało, co spowodo-
wało niezadowolenie wśród społeczeństwa manifestującego swoje 
rozczarowanie. Dokonywano tego w różny sposób. Dla przykładu 
w 1859 roku, podczas sprowadzania do Polski zwłok Krasińskiego, 
odprawiono Mszę Świętą za dusze trzech zaborców, a w 1860 roku 
manifestacyjnie chowano wdowę po generale Sowińskim, aktyw-
nym uczestniku powstania listopadowego (Borkowska 1996: 10-11). 
Chętnie również śpiewano pieśń pt. Boże, coś Polskę, modyfikując 
jednocześnie wersety tak, by w pieśni zawarta była prośba o wyzwo-
lenie ojczyzny z niewoli1. Powoli organizowane powstanie musiało 

1 Zamiast „Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie” śpiewano „Ojczyznę wolną 
racz nam wrócić, Panie”.

Wstęp

Wśród kilku rodzajów coachingu wyróżnianych przez znawców 
tematu wskazuje się również tzw. life coaching wiązany nie tyle z ży-
ciem zawodowym jednostki, co raczej z jej życiem osobistym. Ten 
rodzaj coachingu opiera się na osiąganiu różnych osobistych celów 
przez rozwiązywanie prywatnych problemów. Chociaż wydaje się, że 
life coaching nastawiony jest bardziej na życie osobistne jednostki, 
to jednak w szerszej perspektywie i tak owo wspieranie przez co-
achera procesu rozwoju danej jednostki przekłada się w mniejszym 
lub większym stopniu na rozwój jej życia zawodowego i interakcje 
z całym społeczeństwem. Bardzo dobrze takie zależności można 
zaobserwować w przypadku reprezentantów nurtu pozytywistycz-
nego. Pozytywiści bowiem domagali się z jednej strony zmian w za-
kresie sposobu funkcjonowania poszczególnych jednostek, z drugiej 
zaś ich hasła miały konkretne odzwierciedlenie w sposobie funk-
cjonowania całego społeczeństwa. W tym przypadku zatem life co-
aching posiadał podwójne ukierunkowanie: indywidualne i społecz-
ne. Pokazanie tych wzajemnych zależności na gruncie kluczowych 
haseł głoszonych przez pozytywistów wydaje się interesującym 
przedsięwzięciem. Celem niniejszego opracowania będzie próba 
ukazania, w jaki sposób life coaching prowadzony przez polskich 
pozytywistów miał wpływać na realizację celów społeczych przez 
zmianę w mentalności poszczególnych jednostek. Osiągnięcie celu 
pracy będzie możliwe dzięki analizie kluczowych haseł pisarzy pozy-
tywistycznych. Opracowanie zostanie ustrukturyzowane w czterech 
częściach. Najpierw będzie miało miejsce przybliżenie idei roman-
tycznych funkcjonujących w polskim społeczeństwie przed wystą-
pieniem pozytywistów. Następnie przedstawiony zostanie społeczny 
kontekst powstania programu pozytywistycznego. W dalszej kolej-
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le narodu polskiego faktycznie górują nad zaborcą przez prawość 
i niewinne cierpienie (Borkowska 1996: 12-15). O tym, jak bardzo 
idee romantyczne były rozpowszechnione w narodzie polskim, może 
świadczyć fakt, że osoba niepodzielająca tych idei była oskarżana 
o brak patriotyzmu (Borkowska 1996: 21). W tym kluczu dochodziło 
do niebezpiecznego utożsamienia patrioty z romantykiem3. Wspo-
mniane powyżej wpływy romantyzmu na sposób odczytywania 
historii oraz postaw wobec Rosjan nie były zatem bez znaczenia. 
Skupienie się tylko i wyłącznie na odczytywaniu powstania stycz-
niowego i wydarzeń go poprzedzających w aspekcie historycznym 
jest niewystarczające i uniemożliwia dostrzeżenie realnego wpływu, 
jaki na społeczeństwo polskie wywarli romantycy. Uwzględnienie 
przywołanego klucza interpretacyjnego pozwala również łatwiej zro-
zumieć wystąpienie pozytywistów oraz hasła przez nich głoszone. 
Warto podkreślić, że upadek powstania styczniowego miał bardzo 
symboliczny wymiar. Obrazował on w pewien sposób upadek idei 
romantycznych oraz haseł głoszonych i propagowanych przez ro-
mantyków (Straszewska 1990: 260). To z kolei otworzyło pole do 
działania nowym ideom kojarzonym z kręgiem pozytywistów (Do-
roszewski 1964: 1334-1335; Nawrocki 2006: 5).

Idee pozytywistyczne

Podejmując się przybliżenia tematu pozytywizmu, należy mieć 
na uwadze pewną wieloznaczność tego terminu. Z jednej strony 
tym słowem określa się nurt filozoficzny zainicjowany przez Augusta 
Comta, a rozwinięty przez Milla i Spencera (Malik 2004: 23). Z dru-
giej zaś strony pozytywizmem określany jest również prąd literacki 
(Kulczycka-Saloni 1971: 8). W perspektywie postawionego proble-
mu badawczego analizie należy poddać drugi z przedstawionych 
desygnatów. O ile wyznaczenie początku pozytywizmu literackiego 
na ziemiach polskich jest stosunkowo proste (upadek powstania 
styczniowego), o tyle precyzyjne wyznaczenie jego daty końcowej 
nastręcza już poważnych trudności, co związane jest z pojawieniem 
się pod koniec XIX wieku nowego okresu literackiego (Młoda Pol-
ska)4. Tymczasem wiele dzieł zaliczanych do dorobku pozytywizmu 
zostało napisanych albo w ostatniej dekadzie XIX wieku, albo już 
w XX wieku, co sugeruje, że w tym czasie działalność pozytywistów 
jeszcze trwała5. Jak już zauważono, klęska powstania styczniowe-
go nie była przez Polaków odczytywana tylko i wyłącznie w kluczu 
historycznym. Bardzo silne sprzęgnięcie idei romantycznych na-
wołujących do zbrojnego wystąpienia przeciwko nieprzyjacielowi 
z silnymi represjami ze strony państwa rosyjskiego po nieudanym 
zrywie niepodległościowym spowodowało sformułowanie zarzutu 
pod adresem romantyków o odpowiedzialność za zaistniałe prze-
śladowania. Skoro pisarze romantyczni zachęcali do walk zbrojnych 
nieprzygotowany do tego naród, to tym samym to oni doprowadzili 
do osłabienia narodu i jeszcze większego zmiejszenia się jego szans 

3 Rzecz jasna pozytywiści również byli patriotami, ale inaczej rozumieli sam 
patriotyzm – nie jako walkę, ale jako pracę. Zob. (Markiewicz 2005: 414).
4 Umownie za początek Młodej Polski przyjmuje się rok 1891. Por. (Markie-
wicz 2002: 764; Gloger 2016: 11).
5 Oczywiście zawsze należy mieć na uwadze umowny charakter czasu trwa-
nia poszczególnych okresów. Często jest tak, że data uważana za początek 
nowej epoki literackiej wcale nie jest definitywnym końcem poprzedniej 
epoki. Tak samo działalność polskich romantyków wcale nie zakończyła się 
wraz z upadkiem powstania styczniowego, ponieważ jeszcze po roku 1863 
pisali choćby Kraszewski, Kaczkowski czy Jeż – zaliczani do romantyków.

jednak zostać przyśpieszone wskutek poboru młodych mężczyzn do 
armii rosyjskiej, co spowodowało, że powstańcy nie byli odpowied-
nio do niego przygotowani. Między innymi z tego powodu powsta-
nie upadło. Należy pamiętać, że wśród wielu bolesnych dla narodu 
polskiego skutków nieudanego zrywu niepodległościowego z lat 60. 
XIX wieku była utrata resztek autonomii oraz silniejsze uzależnienie 
od państwa rosyjskiego2. Nie mniej dotkliwym skutkiem powstania 
były również liczne formy represji ze strony żołnierzy carskich, m.in. 
zsyłki powstańców na Sybir oraz konfiskata ich majątków. Ci nato-
miast, którzy nie zostali zesłani w głąb Rosji, dobrowolnie udawali 
się na emigrację. W konsekwencji Polacy znajdujący się na dawnych 
terenach Rzeczpospolitej zostali dość mocno przeludnieni, do tego 
stopnia, że przygotowywanie kolejnego zrywu niepodległościowego 
było tak naprawdę pozbawione sensu. Stawało się powoli oczywi-
ste, że zbrojnym powstaniem Polacy niepodległości nie odzyskają. 
Zesłania mężczyzn na Sybir oraz deportacje spowodowały jedno-
cześnie niemałe zmiany nie tylko w zakresie liczebości polskiego 
społeczeństwa, ale również w zakresie jego zróżnicowania. Wsku-
tek represji carskiej odsetek mężczyzn został znacząco zmniejszony, 
wzrosła natomiast procentowa ilość kobiet. Należy również pamię-
tać, że do niewoli lub na deportację udawali się mężczyźni zdro-
wi, tymczasem osoby, które ucierpiały na skutek powstania, ciągle 
znajdowały się w kraju. Sytuacja była o tyle kłopotliwa, że należało 
się nimi opiekować, a wskutek znacznych wyludnień wśród męskiej 
części społeczeństwa obowiązek ten spadł na kobiety. Wskutek 
rozbicia rodzin kobiety nie mogły być, jak do tej pory, utrzymywa-
ne przez mężów, ale, żeby przeżyć, same musiały zacząć pracować 
i zarabiać na utrzymanie siebie oraz dzieci (Kulczycka-Saloni 1971: 
52). Powyżej zarysowane wydarzenia historyczne (w tym również 
te poprzedzające powstanie) należy odczytać w kluczu panującego 
jeszcze wtedy ducha romantycznych haseł, żeby lepiej zrozumieć 
„sprzeciw” pozytywistów wobec romantyków oraz szukanie nowych 
idei, które można by zaszczepić w narodzie polskim. Należy pamię-
tać, że obydwa polskie powstania z XIX wieku dzieli trzydzieści lat, 
a zatem okres wystarczająco odległy, żeby uczestnicy powstania 
styczniowego nie pamiętali klęski poprzedniego zrywu niepodle-
głościowego (Borkowska 1996: 18). Nowe pokolenie wychowane 
w duchu romantycznym wierzyło w sens wywoływania powstania 
oraz agresywnej walk zbrojnej z nieprzyjacielem, ponieważ właśnie 
takie idee były propagowane przez pisarzy romatycznych. Poza tym 
literatura romantyczna próbowała wykształcić wśród Polaków takie 
przekonanie, że klęska nie jest niczym gorszącym czy hańbiącym, ale 
jest istotnym elementem walki, z którego można być dumnym. Takie 
postawienie sprawy sprawiało, że również na śmierć z rąk nieprzy-
jaciela patrzono inaczej. Nie była ona oznaką klęski, niosła za sobą 
sens i cel. Romantycy próbowali wykształcić przekonanie o mesja-
nistycznej roli narodu polskiego wśród innych państw. W praktyce 
sięgnięto do idei cierpienia jako ofiary ekspiacyjnej za cudze niepra-
wości. W tej optyce cierpienie narodu polskiego przyrównywano do 
cierpienia Chrystusa, który przez swoją mękę był w stanie odmienić 
los świata. Jednocześnie takie porównanie służyło ukazaniu wyższo-
ści siły moralnej nad siłą fizyczną. Chociaż zatem Rosja jest silniejsza 
i skutecznie niszczy Polaków, to jednak to właśnie przedstawicie-

2 Warto również nadmienić, że Królestwu Polskiemu odebrano przydawkę 
„polski” i nadano określenie „Kraj Przywiślański”, co bardzo dobitnie miało 
pokazywać całkowite zniszczenie dawnej Rzeczpospolitej.
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na odzyskanie niepodległości6. Oczywiście należy mieć świadomość 
tego, że klęska powstania styczniowego nie wpłynęła definitywnie 
na wycofanie się idei romantycznych (Markiewicz 1980: 12). War-
to wspomnieć choćby dyskusję, która wybuchła po opublikowaniu 
przez Aleksandra Świętochowskiego w 1871 roku słynnego artyku-
łu pt. My i Wy, w którym wyłożył program popierany przez polski 
pozytywizm (Fita 2004: 163; Budrewicz 2005: 28). Publikacja tego 
tekstu spowodowała ostry konflikt pomiędzy romantykami a pozyty-
wistami na polu założeń ideologicznych. Pisarze romantyczni zarzu-
cali nowemu pokoleniu osłabianie ducha narodu oraz brak postawy 
patriotycznej, ci z kolei kierowali wobec romantyków zarzut przyczy-
nienia się do wymordowania wielu mężczyzn oraz licznych deporta-
cji po nieudanym powstaniu (Bachórz 1995: 38). Jest jeszcze jeden 
bardzo ważny element wpływający na ukształtowanie się nowego 
sposobu oddziaływania na społeczeństwo. W latach 60. XIX wieku 
na ziemie polskie zaczęły docierać nowe nurty systemowe stwo-
rzone przez europejskich pozytywistów. Dało to polskim pisarzom 
możliwość zetknięcia się z nimi oraz ich merytorycznej oceny pod 
kątem przydatności dla aktualnej sytuacji narodu polskiego (Arasz-
kiewicz 1947: 18). Tradycyjnie przyjmuje się cztery główne hasła 
polskiego pozytywizmu, będące pewnym rodzajem coachingu lite-
rackiego: praca organiczna, praca u podstaw, asymilacja mniejszości 
narodowych, zwłaszcza Żydów, oraz emancypacja kobiet. Obok tych 
idei warto również wspomnieć o innych ważnych założeniach pozy-
tywistów, które znalazły swoje odzwierciedlenie w ich twórczości 
pisarskiej i również w pewien sposób były próbą oddziaływania na 
społeczeństwo polskie. Tymi założeniami były scjentyzm oraz utyli-
taryzm. O zasadności doszukiwania się w tych hasłach pewnej formy 
dziewiętnastowiecznego coachingu świadczy to, że wyrażone w po-
zytywistycznym programie idee miały na celu wpłynąć na polskie 
społeczeństwo do tego stopnia, żeby Polacy z jednej strony uznali 
owe idee za swoje własne, z drugiej zaś strony żyli według ich zasad 
w celu samodoskonalenia, a w dalszej perspektywie w celu odzyska-
nia upragnionej niepodległości7.

Coachingowe hasła pozytywistów

Jak już wspomniano, program pozytywistów obejmował cztery 
główne hasła (praca organiczna, praca u podstaw, asymilacja mniej-
szości narodowych, emancypacja kobiet), obok których funkcjono-
wały również inne ważne założenia, jak np. scjentyzm czy utylita-
ryzm. Scjentyzm był poglądem filozoficznym, którego stworzenie 
przypisywane jest Comtowi. Generalnie scjentyzm można uznać za 
zespół idei filozoficznych wiążących uzasadnioną, a przez to praw-
dziwą, wiedzę o świecie realnie istniejącym tylko i wyłącznie z na-
ukami szczegółowymi, a więc przyrodniczymi (Doroszewski 1964: 
1334). Faktycznie kierunek ten doprowadził do zmniejszenia roli 
nauk dedukcyjnych (filozofii, teologii) na korzyść odnoszących coraz 
większe sukcesy nauk szczegółowych. W myśl scjentyzmu tylko te 
twierdzenia, które można wyrazić językiem nauk przyrodniczych 
(a więc np. przeprowadzić dowód eksperymentalny), są wiarygodne 
i tylko je można uznać za pewną wiedzę (Krzesiński 1928: 7). W tym 
6 Paradoksalnie umożliwiło to większą integrację Polaków wszystkich trzech 
zaborów. Zob. (Kulczycka-Saloni 1990: 265-266).
7 Pozytywistom również zależało na odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
przy czym od romantyków różnili się tym, że zdawali sobie oni sprawę z nie-
możności osiągnięcia tego celu w najbliższej przyszłości.

aspekcie idee scjentystyczne niejako polemizowały z założeniami 
religijnymi i z religijną wizją świata, co zresztą wyrażała powtarzana 
wśród scjentologów paremia „nauka zamiast religii” (Malik 2004: 
24; Pulikowski 1981: 26). W literaturze pozytywistów idea ta znala-
zła swoje konkretne odzwierciedlenie w postaci licznych aluzji do 
potrzeby nieustannego kształcenia się oraz podnoszenia własnych 
kompentencji intelektualnych i zawodowych. Co jednak ważne, po-
zytywiści odpowiednio przerobili te idee i dostosowali je do aktual-
nych potrzeb narodu8. O ile bowiem scjentyzm akcentował nauki 
przyrodnicze i to je uważał za ostateczny probierz tego, co prawdzi-
we, o tyle dla polskich pozytywistów ważna była idea kształcenia 
jako taka. Nie odrzucali oni wartości nauk humanistycznych z jednej 
strony dlatego, że sami często byli humanistami, z drugiej zaś strony 
dlatego, że doskonale zdawali sobie sprawę z roli tych dyscyplin 
w kształtowaniu ludzkiego ducha. Pozytywiści zwracali również uwa-
gę na ważną rolę wiedzy praktycznej, a zatem posiadanie takich 
umiejętności, które mogą pomóc Polakom w zarobieniu na życie, 
a dzięki temu w utrzymaniu rodziny. Warto również zwrócić uwagę 
na jeszcze jedną rzecz. W swych założeniach scjentyzm obracał się 
przeciwko religii jako rzeczywistości bazującej na niemożliwych do 
udowodnienia twierdzeniach9. Wydawać by się mogło, że w pew-
nym sensie pozytywiści polscy zaakceptowali tę ideę. W ich twór-
czości bowiem nie występują zjawiska nadprzyrodzone bądź takie, 
które wiązane by były z rzeczywistością religii. Jeżeli już pisarze de-
cydują się na wprowadzenie elementów wykraczających poza po-
rządek doczesny, czynią to za pomocą różnych zabiegów literackich, 
jak np. przez odwołanie się do snu. Bynajmniej nie oznacza to, że 
polscy pozytywiści występowali przeciwko religii katolickiej czy Ko-
ściołowi. Przeciwnie, dobrze zdawali sobie oni sprawę z tego, że bez 
wsparcia Kościoła Polska nie będzie w stanie odzyskać niepodległo-
ści, a religia jest siłą jednoczącą Polaków (Malik 2004: 24). Utylita-
ryzm można uznać za kierunek filozoficzny w zakresie etyki zapo-
czątkowany około XVIII wieku. Chociaż najbardziej znanymi przed-
stawicielami tego nurtu są Jeremiasz Bentham oraz James Mill10, to 
jednak warto mieć świadomość tego, że pewne idee utylitaryzmu 
występowały w pismach nieco wcześniejszych myślicieli, takich jak: 
Hume czy Shaftesbury. Już etymologia tego słowa dobrze oddaje 
najważniejsze idee kryjące się pod samym pojęciem. Etymologicznie 
bowiem termin utylitaryzm wywodzi się od łacińskiego przymiotni-
ka utilis oznaczającego „użyteczny”11. Na gruncie etyki tym termi-
nem wyrażano pogląd, według którego podstawowym kryterium 
pozwalającym na odróżnienie czynu moralnego od działania niego-
dziwego jest zasada użyteczności przejawiająca się w kalkulacji ilości 
powodowanego szczęścia i nieszczęścia. Innymi słowy postępowanie 
moralnie słuszne jest takie, które prowadzi do osiągnięcia jak naj-
większej ilości szczęścia przy jednocześnie możliwie największej re-
dukcji ilości powodowanego nieszczęścia. Analogicznie działanie 
moralnie niegodziwe to takie, które przy wywołaniu niewielkiej 
ilości szczęścia powoduje jednocześnie bardzo dużo nieszczęścia. 

8 Co ciekawe, pozytywiści polscy również etykę próbowali scjentyzować. 
Zob. (Tyburski 2001: 59; Budrewicz 2005: 185-186).
9 Zob. konflikt pozytywizmu i religii w: (Budrewicz 2001: 43-45).
10 James Mill był ojcem Johna Stewarta Milla, który również był zwolenni-
kiem utylitaryzmu. Według przekazów ojciec w taki sposób miał wykształcić 
syna, żeby od najmłodszych lat życia wszczepić w niego przekonanie co do 
słuszności utylitaryzmu.
11 Por. jednak: (Żurawski 2008: 238).
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w stanie pomagać innym ludziom, np. przez pomoc w znalezieniu 
pracy, która z kolei stabilizuje pozycję społeczną osób biedniejszych. 
W ten sposób w całym organizmie społecznym zaczyna dochodzić 
do stabilizacji, co w konsekwencji przykłada się na zdrowe funkcjo-
nowanie społeczeństwa jako całości. Tak ustabilizowane społeczeń-
stwo z kolei łatwiej będzie w stanie odzyskać niepodległość w mo-
mencie, gdy nadaży się ku temu odpowiednia okazja (Kulczycka-Sa-
loni 1977: 48-49). Praca u podstaw była kolejnym ważnym hasłem 
mocno łączącym się zarówno z programem utylitaryzmu, jak rów-
nież z ideą pracy organicznej (Małochleb 2007: 17). Osią nośną tego 
hasła były postulaty związane z edukacją społeczeństwa, zwłaszcza 
jej najbiedniejszej warstwy, a więc chłopów. Brak wykształcenia tej 
warstwy społecznej powodował, że chłopi nie byli w stanie aktywnie 
włączyć się w życie kulturalne narodu. Z powodu braku odpowied-
niej edukacji odsuwano ich również od pełnienia stanowisk pań-
stwowych, jak również nie byli traktowani poważnie przez wyższe, 
wykształcone wartstwy społeczeństwa. Nastanie nowych stosunków 
społecznych i upadek wielowiekowego systemu lennego spowodo-
wały również to, że chłopi mieli problem z odnalezieniem się w no-
wej rzeczywistości. Jednocześnie to właśnie ta warstwa społeczna 
stanowiła znaczącą część wspólnoty, stąd jej analfabetyzm i brak 
wykształcenia znacząco osłabiał cały organizm państwowy. Praktycz-
nie postulat pracy u podstaw realizowano na różne sposoby. Od 
strony chłopów pozytywiści postulowali ich aktywne włączenie 
w ogólnokrajowy proces edukacyjny, a następnie w życie kulturalne 
narodu. Od strony wyższych warstw społecznych pisarze pozytywi-
styczni domagali się aktywnego zaangażowania tej części społeczeń-
stwa w nauczanie chłopów, wzbogacanie ich wiedzy teoretycznej, 
jak również praktycznej po to, by umieli np. posługiwać się nowo-
czesnymi urządzeniami w pracy na roli (Kulczycka-Saloni 1971: 50; 
Malik 2004: 28). Ważnym przejawem realizacji hasła pracy u pod-
staw było również zakładanie szkół i bibliotek, a zatem miejsc służą-
cych szerzeniu oświaty (Grzebień 2004: 51-54). Warto również zwró-
cić uwagę na jeszcze jeden niebagatelny cel realizacji tego hasła, 
a mianowicie na walkę z procesami germanizacji i rusyfikacji (Arasz-
kiewicz 1947: 9). Szerzenie oświaty powodowało, że Polacy potrafi-
li porozumiewać się w swoim ojczystym języku, co z kolei umożliwi-
ło przetrwanie kultury polskiej13. Ten fakt natomiast znacząco utrud-
niał zaborcom całkowite wyeliminowanie języka oraz tradycji pol-
skich z życia narodu. Między innymi dzięki temu możliwe było odro-
dzenie narodu po I wojnie światowej. Zrozumienie głoszonego przez 
pozytywistów hasła asymilacji mniejszości narodowych, a w sposób 
szczególny Żydów (Buryła 2014: 176-177), jest łatwiejsze przy 
uwzględnieniu XIX-wiecznych realiów historycznych, w których przy-
szło pozytywistom działać. Społeczeństwo polskie nierzadko patrzy-
ło na reprezentantów religii Mojżeszowej pejoratywnie i chętnie 
oskarżało ich o różne antagonizmy czy nieporozumienia, które po-
wstawały w kraju. Taka postawa antysemitystyczna wynikała z jed-
nej strony z uprzedzeń i stereotypów, z drugiej zaś miała jednak 
swoje umocowanie w postawie samych Żydów. Ci bowiem znani byli 
choćby z tego, że nie zawsze uczciwie zachowywali się w stosunkach 
handlowych z chrześcijanami14. Ponieważ zaś ich religia nie zabra-
13 Z drugiej strony warto nadmienić, że jednym z zarzutów stawianych póź-
niej pozytywistom było ich słabe wykształcenie. Zob. (Budrewicz 2005: 191).
14 Żydzi uważali, że ich religia zabrania im oszukiwania tylko swoich braci. 
Ponieważ zaś tzw. goim nie są ich braćmi, stąd oszukiwanie ich nie stanowi 
wyrazu sprzeciwiania się zasadom własnej religii.

Punktem odniesienia dla oceny korzyści bądź straty jest zdaniem 
utylitarystów społeczeństwo (Maciejewski 2001: 17). W tym kluczu 
moralność działania przejawia się w wywołaniu jak największej ilości 
praktycznych, przynoszących dobre efekty skutków dla jak najwięk-
szej ilości osób tworzących dane społeczeństwo. Pozytywiści, przej-
mując zasadnicze idee składające się na koncepcję utylitaryzmu, 
odpowiednio obrobili zastany pogląd i dostosowali go do swoich 
własnych idei. O ile wśród utylitarystów trwały spory co do tego, czy 
w pewnych przypadkach punktem odniesienia oceny moralnej nie 
uczynić korzyści pojedynczych jednostek, o tyle dla pozytywistów 
było oczywiste, że kryterium oceny moralnej musi być korzyść spo-
łeczności. Działania muszą być tak dobrane, żeby realizowały dobro 
ogółu, a realizując ten cel, czasami trzeba nawet zrezygnować ze 
swojego osobistego dobra. Na przykładzie pozytywistów dość wy-
raźnie widać ów aspekt własnego poświęcenia dla korzyści społecz-
ności. Pisarze pozytywistyczni bowiem przejęli określony wzorzec 
pisania własnych utworów literackich (forma powieści), rezygnując 
jednocześnie z innych form gatunkowych, nawet jeżeli dysponowa-
li dużym talentem do tworzenia dzieł w określonym stylu literackim 
niepodpadającym pod wzorzec pozytywistyczny. Konsekwencją 
przyjęcia określonego z góry stylu pisania było choćby znaczące 
ograniczenie ilości publikowanej poezji – ta bowiem nie nadawała 
się specjalnie dla osiągania celów założonych przez pozytywistów. 
Jednym z najbardziej rozpoznawanych haseł głoszonych przez pozy-
tywistów była tzw. praca organiczna, zwana również organicyzmem 
(Brykalska 2002: 775). Był to program działania, który ściśle wiązał 
się z ideami utylitarystycznymi. Obrazem dobrze ukazującym główną 
ideę kryjącą się za tym hasłem jest przykład ludzkiego organizmu12. 
Zdaniem pozytywistów społeczeństwo, a zwłaszcza relacje istniejące 
pomiędzy poszczególnymi jednostkami tworzącymi daną zbioro-
wość, można zestawić z obrazem ludzkiego organizmu i porównać 
te dwie rzeczywistości w zakresie pewnych cech. Odpowiednie funk-
cjonowanie ludzkiego organizmu jest uzależnione od właściwej 
współpracy poszczególnych jego komponentów – jeżeli jakiś ele-
ment całości funkcjonować będzie wadliwie, przełoży się to osta-
tecznie na wadliwe funkcjonowanie całego organizmu (Malik 2004: 
26-27). Podobnie zdaniem pozytywistów rzecz się ma ze społeczeń-
stwem. Odpowiednie funkcjonowanie pojedynczych jednostek two-
rzących daną wspólnotę przekłada się na właściwe funkcjonowanie 
całego organizmu państwowego. Z jednej strony ten postulat reali-
zowany dotyczy współpracy pojedynczych obywateli, z drugiej stro-
ny zaś jest związany również ze współdziałaniem poszczególnych 
warstw społecznych oraz grup zawodowych, co znajdowało swój 
wyraz m.in. w zakładaniu poszczególnych kół zawodowych. W prak-
tyce, chociaż samo hasło dotyczyło różnych dziedzin życia, to jednak 
najmnocniej skupiało się ono na umacnianiu pozycji społeczeństwa 
przez rozwój gospodarczy. Ponieważ pozytywiści dobrze zdawali so-
bie sprawę, że na chwilę obecną naród polski nie jest gotowy do 
odzyskania niepodległości, w związku z tym postulowano wzmoc-
nienie pozycji narodu w inny sposób, właśnie na polu gospodarczo-
-ekonomicznym. Pomnażanie majątku zdaniem pisarzy pozytywi-
stycznych zwiększa możliwości oraz znaczenie danych jednostek na 
arenie międzynarodowej, a zatem buduje ich silną pozycję społecz-
ną (Grzebień 2004: 49). Z kolei posiadając majątek, takie osoby są 

12 Stąd zresztą hasło „praca organiczna” zaczerpnęło swoją nazwę.
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tycznej przez jednostkę powoduje, że dana osoba jest się w sta-
nie z jednej strony utrzymać, a z dugiej – odłożyć część pieniędzy, 
a zatem wzbogacić się. To z kolei przekłada się na lepszą ekonomię 
społeczeństwa, bo dzięki temu, że bogacą się poszczególne jednost-
ki, bogaci się państwo. Na tym przykładzie widać zatem praktyczne 
zastosowanie postulatu pracy u podstaw oraz scjentyzmu. Realizacja 
hasła pracy u podstaw zaś umożliwia przetrwanie tożsamości naro-
dowej, ponieważ odpowiednia edukacja poszczególnych obywateli 
przekłada się na obronę przed procesami germanizacji i rusyfikacji, 
a zatem daje szansę przetrwania państwu polskiemu i jego tożsamo-
ści. Emancypacja kobiet i asymilacja mniejszości narodowych, po-
przez nabycie nowych sprzymierzeńców, wzmacnia ilościowo ogól-
ną siłę społeczeństwa, hasło utylitaryzmu natomiast powoduje, że 
poszczególne osoby, rezygnując co prawda z własnych zachcianek, 
poświęcają swoje siły na wzmocnienie kondycji państwa.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była próba pokazania, jak polscy pozy-
tywiści za pośrednictwem tzw. life coachingu chcieli wpłynąć na re-
alizację celów społeczych przez zmianę sposobu myślenia poszcze-
gólnych obywateli. Realizacja celu pracy była możliwa dzięki analizie 
najważniejszych postulatów przedstawicieli idei pozytywistycznych. 
Opracowanie zostało podzielone na cztery części. Najpierw przybli-
żono idee romantyczne. Następnie zaprezentowano kontekst po-
jawienia się programu pozytywistycznego. Potem przedstawiono 
reprezentatywne postulaty pozytywistyczne. Na końcu ukazano za-
leżność pomiędzy odnową indywidualną i społeczną według progra-
mu pozytywistów. W świetle przeprowadzonych analiz pokazano, że 
cztery tradycyjnie wyróżniane hasła pozytywistów (jak również idee 
utylitaryzmu i scjentyzmu) miały podwójne ukierunkowanie. Z jed-
nej strony były one nastawione na poszczególne jednostki, a więc 
miały za zadanie np. poprawić jej byt materialny i zaangażowanie 
społeczne. Z drugiej jednak strony program pozytywistyczny miał 
typowe społeczne nastawienie, gdyż poprawa kondycji poszczegól-
nych osób w ostatecznym rozrachunku miała się przełożyć na popra-
wę kondycji całego społeczeństwa.
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niała pożyczania pieniędzy na lichwę, bogacili się właśnie w ten spo-
sób, co tworzyło dodatkowe starcia z katolikami, którym Kościół 
zabraniał takiego postępowania (Borkowska 2005: 224). Znano przy-
padki otwartej nienawiści kierowanej przeciwko Żydom wyrażającej 
się choćby w lokalnych prześladowaniach wyznawców judaizmu. 
Pozytywiści otwarcie apelowali o odrzucenie stereotypów i zaprze-
stanie prześladowania przedstawicieli narodu żydowskiego (Borkow-
ska 2005: 225). Taka postawa bowiem powodowała, że Żydzi nie byli 
zainteresowani aktywnym włączaniem się w życie społeczne naro-
du. Tymczasem pisarze pozytywistyczni dobrze zdawali sobie sprawę 
z tego, że dla sprawnego funkcjonowania organizmu państwowego, 
a więc do realizacji postulatu pracy organicznej, potrzebne jest za-
angażowanie Żydów, którzy stanowili niemałą część społeczeństwa 
(Markiewicz 1980: 9). Wzajemna toleranacja, szacunek oraz trakto-
wanie na równych prawach miały wzmocnić siłę narodu, co w obli-
czu silnej polityki państw zaborczych oraz zintensyfikowanych pro-
cesów germanizacji i rusyfikacji było bardzo istotne (Kołodziejska 
2014: 138; Peisert 2014: 240-241). Emancypacja kobiet była ostat-
nim z rozpoznawalnych haseł głoszonych przez pozytywistów. Postu-
lat ten zakładał zwiększenie aktywności kobiet w życiu publicznym 
narodu, jak również zapewnienie im lepszej edukacji. Ponownie 
lepsze uświadomienie sobie znaczenia tego hasła jest uzależnione 
od właściwego zrozumienia ściśle określonego XIX-wiecznego kon-
tekstu społeczno-kulturowego, znacznie różniącego się od współ-
czesnych realiów. W XIX wieku poziom wykształcenia oraz dostęp 
kobiet do intratnych miejsc pracy stał na bardzo niskim poziomie. 
W kontekście rozbicia wielu rodzin wskutek śmierci bądź deportacji 
powstańców styczniowych kobiety nierzadko były zmuszone do pod-
jęcia pracy w celu utrzymania pozbawionej głowy domu rodziny. 
Ponieważ jednak kobiety nie były na to przygotowane, znalezienie 
dobrze płatnej pracy i wyżywienie rodziny stały się bardzo proble-
matyczne (Kulczycka-Saloni 1971: 54). W praktyce hasło emancypa-
cji kobiet miało zostać zrealizowane na kilka sposób. Po pierwsze, 
przez dopuszczenie ich do edukacji (zwłaszcza na uniwersytety) na 
równi z mężczyznami. Po drugie, przez odpowiednią edukację na 
polu praktycznym po to, by dysponowały odpowiednim przygoto-
waniem niezbędnym do podjęcia zawodu zapewniającego utrzyma-
nie. Wreszcie po trzecie, przez równe traktowanie ich z mężczyzna-
mi, zwłaszcza na polu zatrudnienia i płacy. W XIX wieku było bowiem 
tak, że kobieta za wykonywanie tej samej pracy otrzymywała niższe 
wynagrodzenie niż mężczyzna, nawet jeżeli posiadała takie same 
kwalifikacje zawodowe. Pozytywiści bardzo głośno domagali się nie-
dyskryminowania kobiet na tym polu i wypłacania im takiej samej 
pensji (Łoboz, Żabski 1999: 31).

Wpływ zmiany osobistej na życie społeczne

Program pozytywistów był dwubiegunowy. Z jednej strony 
był on skierowany do poszczególnych osób, z drugiej zaś obejmo-
wał całe społeczeństwo. Pozytywiści byli świadomi tego, co widać 
bardzo wyraźnie w przypadku postulatu pracy organicznej, że na 
dobre funkcjonowanie państwa jako całości składa się dobre funk-
cjonowanie państwa jako poszczególnych jednostek tworzących ten 
organizm państwowy. Z tego też powodu pomiędzy poprawą życia 
jednostek a polepszeniem kondycji państwa istnieje ścisły związek, 
który warto wyraźniej wyartykułować. Przyswojenie wiedzy prak-
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