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Albe Schweitzer − 

teolog, 
 leka, 
  lozof 
   i muzykolog 
3. Filozoa kultury Albea Schweitzera
Dorosłe życie Albea Schweitzera pypada 

na pełom XIX i XX wieku i na pierwszą poło-
wę XX, a więc okres rewolucyjnych wstąsów 
i dwóch światowych wojen. Wiek XIX upływał 
w atmosfee euforii i zachwytu osiągnięciami 
nauki. Sądzono, że rozwój nauki doprowadzi do 
powszechnego dobrobytu, rozwoju ołenego 
i pokoju. Europejska kultura wzniesie się na szy-
ty i − być może − ludzkość na zawsze upajać się 
będzie szęściem i będzie się rozwijać harmo-
nijnie. O stanie zachwytu Europejyków pisał 
Schweitzer: „Gdy pod koniec stulecia pyglądano 
się poszególnym dziedzinom, aby stwierdzić 
i ocenić osiągnięcia, odbywało się to z niepojętym 
dla mnie optymizmem. Wszyscy zdawali się re-
prezentować pekonanie, że uyniliśmy postępy 
nie tylko w zakresie wynalazków i wiedzy, ale że 
naszym udziałem jest również nigdy pedtem nie-
otykany i już na trwałe zdobyty wysoki poziom 
duchowy i moralny” [„Aus meinen Leben und 
Denken”, s. 126]. Schweitzer miał inne zdanie na 
temat stanu duchowego ludzkości końca XIX wie-
ku i zachodnioeuropejskiej kultury, aniżeli wielu 
ówesnych naukowców i filozofów. Schweitzer 
był pekonany, że wygasł płomień ideałów, tylko 
że ludzie tego nie zauważają.

Bardzo weśnie u Albea Schweitzera doja-
ła myśl, że powinien uświadomić wółesnym 
mu ludziom ich stan ducha i głęboki upadek mo-
ralny, grożący katastrofą. Womina, że było to 
w 1899 roku. Ocena sytuacji i prognoza była trafna. 
W roku 1905 wybuchła rewolucja, będąca wyra-
zem niezadowolenia ołenego, a w 1914 roku 
I wojna światowa. Sam peżył skutki tej wojny, 
bowiem jako Niemiec został wraz z żoną interno-
wany na polecenie francuskich władz. Ale dopiero 
w 1923 roku oddał do druku pierwsze dwa tomy 
z terech zaplanowanych : „Upadek i odrodzenie 
kultury” oraz „Kultura a etyka”. Do pozostałych 

ęści zamieonego dzieła pozostawił jedynie dość 
obszerne szkice. 

3.1. Upadek kultury jako wynik decytu my-
ślenia

Schweitzer był głęboko pekonany, że rozwój 
kultury i samodzielnego myślenia jest zagrożony. 
Dostegał, że samodzielne i odważne myślenie 
budzi nieufność wśród polityków. Schweitzer 
zdemaskował mechanizm funkcjonowania to-
talitarnych systemów, wrogich samodzielnemu 
i konstruktywnemu myśleniu. Podsumowanie 
jego samodzielnych, trafnych i proroych rozwa-
żań nad związkiem pomiędzy wolnością myślenia 
a pemocą, znajdujemy w słowach: „Zorganizo-
wane państwowe, ołene i religijne wólnoty 
naszych asów stawiają sobie za cel doprowadze-
nie jednostki do pyswojenia sobie pekonań 
dla niej pygotowanych, zamiast by je zdobywać 
drogą własnych pemyśleń. Człowiek posiadający 
zdolność samodzielnego myślenia, która mu daje 
duchową niezależność, jest dla nich ymś niewy-
godnym, a zarazem niesamowitym” [GesW II]. 
Nie do zniesienia dla wyrosłego w tradycji liberal-
nej Schweitzera był stan zniewolenia ducha i my-
śli ludzkiej na pełomie XIX i XX wieku. Wiedząc, 
że łowiek jego asów ma do ynienia pez całe 
życie z działaniem wpływów, usiłujących odebrać 
mu zaufanie do samodzielnego myślenia, apelo-
wał do rozsądku i w imię postępu domagał się 
wolności dla ducha ludzkiego. Osoba jest podmio-
tem a nie pedmiotem. 

Albe Schweitzer dostegał upadek kultury 
europejskiej. Widział duchową i materialną nę-
dzę, w jaką popadła ludzkość pez wyeenie 
się myślenia i wynikających z niego ideałów. „Po-
zostaje niepojęte, że dzięki osiągnięciom wiedzy 
i umiejętności nasz tak wysoko wznoszący się ród 
mógł jednoeśnie tak nisko upaść pod względem 
duchowym, aby zrezygnować z myślenia” — pisał 
Schweitzer [GesW II]. 

Albe Schweitzer w swoich pracach na temat 
starożytnych kultur, z którymi w wielu wypadkach 
związana jest genetynie nasza europejska kultu-
ra, poszukiwał pez analizę myśli religijno-filozo-
finych nie tylko nowych impulsów dla kultury, 
ile raej znaków ostegawych. Stosowana pez 
Albea Schweitzera fenomenologina metoda, 
pozwalała mu śledzić analogie między kultura-
mi i odkrywać te wzloty ludzkiego ducha, które 
poruszają mechanizm postępu i ynią łowieka 
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bardziej humanitarnym, etynym, lepszym i do-
skonalszym. Schweitzer, niechętny metafizynym 
rozważaniom, problemy naszej kultury rozpatry-
wał w powiązaniu z etyką. Rozwój kultury jest 
równoznany z postępem etynym. 

Deficyt myślenia doprowadził do upadku 
kultury, ta zaś do bezdusznej cywilizacji, wyjało-
wionej z etyki poszanowania życia. Degradacja 
środowiska i realne zagrożenie unicestwienia życia 
w wypadku nuklearnej wojny, waościowanie 
masy ludzkiej pod kątem użyteności dla ekomo 
wyższych celów, świady jak bardzo nasza kultu-
ra jest niecheścijańska. Schweitzer domagał się 
podpoądkowania jej wiee w Jezusa, która ozna-
a nic innego, jak to, że w prawdziwym humani-
taryzmie Jezus jest autorytetem dla każdego. Na 
argumenty zwolenników zimnej wojny, tak nie-
dawno jesze wpisanej w obraz naszej bezdusznej 
cywilizacji, Schweitzer odpowiadał Jezusowym: 
„O, małowierni”. W imię etyki poszanowania ży-
cia był on zdecydowanym peciwnikiem zbrojeń 
atomowych. Schweitzer, surowo oceniający stan 
naszej kultury i cywilizacji, był jednak optymi-
stą. Z nadzieją oglądał w pyszłość. Wieył w 
zwycięstwo i moc samodzielnego myślenia. Pisał 
z pekonaniem: „Wieę w pyszłość ludzkości, 
ponieważ ufam mocy prawdy i ducha. Etyna 
afirmacja świata i życia zawiera w sobie optymi-
styne pragnienie i nadzieję, których nie można 
utracić” [GesW II].

3.2. Upadek humanitaryzmu
Albe Schweitzer słowem i ynem starał się 

podkreślać waość osoby ludzkiej. Już w młodości 
był świadomy tego, że nie może cieszyć się tym, co 
osiągnął i rozkoszować się osiągnięciami kultury. 
Podjął trud pywrócenia łowiekowi jego godno-
ści, którą mu zabrano. Według Schweitzera dawne 
ideały humanitaryzmu poszły w zapomnienie. 
W łowieku nie widziano już łowieka, bliźnie-
go, którego godność w żadnym wypadku nie może 
zostać podeptaną. W 1907 roku A. Schweitzer pe-
mawiał: „Dziś łowiek nie jest dla wółłowie-
ka łowiekiem, le jest protestantem albo katoli-
kiem, albo żydem. [...] W naszych asach pojęcie 
łowieka już nie istnieje. Ludzie są dla siebie na-
wzajem Niemcami, Francuzami, Polakami, ale nie 
ludźmi. Jest eą oywistą, że łowiek powinien 
w osób naturalny mieć poucie pynależności 
do narodu, ale my upodobaliśmy sobie nadętą 
dumę narodową i fałszywy patriotyzm, które pod-

judzają narody peciwko sobie. [...]” [GesW II]. 
To ostry i zdecydowany osąd sytuacji, nad którą 
bolał Schweitzer. Można powiedzieć, że według 
Schweitzera łowiek na łowieka paty pez 
jakieś pedziwne szkła, które nie pozwalają mu w 
łowieku widzieć łowieka. Cały program życia 
Albea Schweitzera da się zaweć w słowach: Na-
uyć łowieka cenić waość drugiego łowieka. 
I kiedy pytano Schweitzera, aby zechciał powie-
dzieć: y jest Niemcem, y Francuzem, zazwyaj 
odpowiadał: homo sum (Jestem łowiekiem).

Albe Schweitzer dostegając upadek huma-
nitaryzmu pisał: „Dziś wielu ludzi to bezduszne 
maszyny, których działanie wyznaa pozycja i na-
dzieja sukcesu. [...] Nie można im w istocie niego 
zaucić poza faktem, że nie są już ludźmi, że każ-
dy z nich stał się już tylko uędnikiem lub tylko 
kupcem, inżynierem, emieślnikiem, profesorem, 
nauycielem y księdzem i że nie jest już zdolny 
do oddźwięku, gdy chodzi o ysto ludzką stronę 
jego osoby” [GesW II. Dostegał upadek humani-
taryzmu nawet w szkole: „We wółesnym na-
uaniu i we wółesnych podręnikach szkol-
nych humanizm znalazł się w ciemnym kącie, jak 
gdyby nie było prawdą, że stanowi on najbardziej 
elementarny ynnik wychowania osobowości 
i jak gdyby nie należało, wbrew oddziaływaniu 
panujących stosunków, zachować go dla naszego 
rodzaju” [GesW II].

Albe Schweitzer uważał, że zanika w nas po-
ucie powinowactwa z bliźnim, a to prowadzi do 
dehumanizacji w życiu. I tam, gdzie znika świado-
mość, że każdy łowiek powinien nas obchodzić 
jako łowiek, tam ulegają zachwianiu kultura 
i etyka. Dlatego w pracach Schwitzera nieustannie 
pewija się motyw: „być i pozostać łowiekiem”. 
Trudno − według Schweitzera − pozostać łowie-
kiem py takim życiu, jakie prowadzimy, bowiem 
być łowiekiem znay wółdoznawać i wół-
cierpieć z innymi.

Można temu, co wydobyliśmy z myśli Albea 
Schweitzera na temat kultury, zaucić brak syste-
matynego opisu sytuacji i zdecydowanie żelaznej 
konsekwencji w dawaniu odpowiedzi na pytanie: 
„Czym jest kultura?”, ale nie da się nie zauważyć 
w słowach Schweitzera wewnętnego ognia i siły 
woli autora filozofii kultury. Czasem kaznodziejski 
ton góruje nad naukową, systematyną reeksją, 
ale daje on pracom Schweitzera na temat filozofii 
kultury swoistego piękna, niepemijającej aktual-
ności i siły pekonywania.  
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3.3. Wolność warunkiem rozwoju kultury
Kultura zakłada istnienie ludzi wolnych. Tylko 

tacy ludzie zdolni są twoyć ją w swych umysłach 
i ueywistniać. Według A. Schweitzera „rozwój 
kultury polega na tym, że ideały rozumu mające 
na względzie postęp całej ludzkości, ksztaują 
warunki życia. Ideały te są wynikiem myślowej 
pracy jednostek i w nich też tak konfrontują się 
z eywistością, że pyjmują postać yjającą 
temu, by w najbardziej celowy osób oddziały-
wać na panujące stosunki. Człowiek może zatem 
być nosicielem kultury, to znay rozumieć kulturę 
i działać na jej e o tyle, o ile jest zarazem istotą 
myślącą i wolną. Musi być istotą myślącą, aby być 
w ogóle zdolnym do stwoenia i wypracowania 
ideałów rozumu. Musi być istotą wolną, aby być 
zdolnym do skierowania swoich ideałów rozumu 
ku temu, co ogólne” [GesW II]. 

Tymasem łowiek staje się coraz bardziej 
łowiekiem pozbawionym wolności, mówiąc 
słowami bliskiego krewnego Albea Schweitzera, 
francuskiego filozofa, Jana Pawła Sare, łowiek 
staje się nożem do cięcia papieru i to on akceptuje, 
na to się zgadza, bo jest mu to wygodne [GesW II]. 
Człowiek staje się zakładnikiem swoich tęsknot za 
bogactwem i dobrobytem. Ale bogata jest tylko 
ęść ludzi. Gdyby dobrobyt był udziałem ogółu 
ludzi, to na tym skoystałaby sama kultura. Ale 
tak nie jest. W walce o byt zatraca się ideał ło-
wieeństwa. Zdobye materialne wprawdzie y-
nią ludzkość bardziej wolną od pyrody, jednak 
zmniejszają libę niezależnych ludzkich egzysten-
cji. „Dzięki maszynie emieślnik pekształca się 
w robotnika fabrynego. Miejsce samodzielnego 
kupca w coraz większym stopniu zajmuje uęd-
nik, ponieważ w skomplikowanym, nowoesnym 
obrocie mogą się utymać wyłąnie inicjatywy 
opae o mocne kapitały. Również te kręgi, które 
zachowały większy lub mniejszy stan posiadania 
albo mniej lub bardziej  niezależną działalność, 
pod wpływem niepewności egzystencji w wa-
runkach nowoesnego systemu goodarowania 
wciągane są coraz silniej w walkę o byt” [GesW 
II]. Walka o byt prowadzi też do twoenia wiel-
kich aglomeracji, gdzie łowiek staje się istotą 
bezimienną, pozbawioną własnego mieszkania, 
wtopioną w bezbarwny tłum. 

Nadmiar obowiązków prowadzi do ogranie-
nia wolności, a łowiek ujamiony pez nad-
miar obowiązków coraz bardziej ulega potebie 
powiechownej i tandetnej rozrywki. Nie potrafi 

się zdobyć na koncentrację i głębszą reeksję nad 
sobą. Jego fizyną potebą staje się bezynność, 
oderwanie uwagi od własnej egzystencji i ducho-
wych poteb. Nie pragnie rozwoju duchowego, 
ale zabawy i to takiej, która stawia mu minimalne 
wymagania. Czasopisma i gazety, [dodajmy do 
tego telewizję i radio] muszą w coraz większej 
miee pystosować się do tego, że wolno im 
dostarać wszystko, jednak tylko w łatwej i py-
swajalnej formie. 

3.4. Człowiek w ołeeństwie i państwie
Kultue − według Schweitzera − zagraża tak-

że polityka, a nawet religie. Wszelkie wielkości 
tego typu dążą do tego, aby osiągnąć możliwie 
największą wewnętną zwaość, a tym samym 
najwyższy stopień zdolności oddziaływania na 
zewnąt, na konkretne zbiorowości ludzkie i na 
poszególne jednostki. W ich obrębie życie we-
wnętne traci na bogactwie i wielopostaciowości, 
ponieważ nieuchronnie karłowacieją zamknięte 
w nich osobowości. Najęściej całe nasze życie 
duchowe pebiega wewnąt różnych organizacji. 
Poynając od młodości nowoesny łowiek 
w ich obrębie potrafi myśleć jesze tylko w duchu 
kolektywności. Brak jest ścierania się idei z ideą, 
dialogu łowieka z łowiekiem. Wszystkie idee − 
pisze Schweitzer − musiały kiedyś uzasadnić swą 
prawomocność ped indywidualnym rozumem. 
Dziś ustawine uwzględnianie poglądów panują-
cych w zorganizowanych wólnotach stało się re-
gułą. Jednostkę nauono, że z narodowością, wy-
znaniem, pynależnością payjną, stanowiskiem 
i innymi pypoądkowaniami z góry łąy się 
każdorazowo pewna ilość niewzruszalnych poglą-
dów. Stanowią one tabu i są wyłąone nie tylko 
od wszelkiej krytyki, ale nawet z dyskusji. 

Marksowy aksjomat, że byt określa świado-
mość, nie znajduje u Schweitzera zrozumienia. 
Dla Schweitzera to właśnie świadomość, rozum 
i humanitaryzm powinny określać byt łowieka, 
jego drogę, poucie wolności i niezależności. Tylko 
łowiek, który kieruje się rozumem, ma głębokie 
poucie własnej waości, szanuje swoją wolność, 
jest kreatywny w sfee kultury. Postęp w kultue 
polega na kreatywności py zachowaniu równo-
wagi w sfee materialnej i duchowej, głównie na 
pogłębieniu etynego życia. 

ks. Manfred Uglo


