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►

Leopold Infeld urodził się 20 sierpnia 1898 roku w Kra-
kowie. Był wychowywany w tradycji religii żydowskiej i wiele 
wysiłku włożył w jej przełamanie. Studia na Uniwersytecie  
Jagiellońskim rozpoczął w 1916 roku, w trudnych warunkach  
wojennych. W 1921 roku obronił doktorat na temat szczegól
nej teorii względności. Trudno to dziś zrozumieć, ale Infeld,  
jedyny1 uczeń i doktorant Władysława Natansona, nie otrzy-
mał propozycji objęcia choćby najskromniejszego stanowiska 
uniwersyteckiego. W latach 1921–1930 Infeld uczył fizy
ki w szkołach średnich w Będzinie, Koninie i Warszawie.  
W 1930 roku został starszym asystentem, a później docentem 
przy Katedrze Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie. Ponieważ wciąż nie otrzymywał stałego 
stanowiska uniwersyteckiego zdecydował się w 1936 roku 
na wyjazd z Polski, najpierw do USA, a później do Kanady, 
skąd powrócił w 1950 roku.

Wybitny fizyk
Trzy osiągnięcia naukowe zapewniły Leopoldowi Infeldowi 

miejsce w gronie wybitnych fizyków. Osiągnięcia te były owo
cem współpracy z Bartelem L. van der Waerdenem, Maxem 
Bornem i Albertem Einsteinem.

Wiosną 1932 roku Infeld pojechał z kilkutygodniową wi-
zytą do Lipska, aby na seminarium Wernera Heisenberga  
zapoznać się z prowadzonymi tam badaniami. Na seminarium 
tym poznał Bartela L. van der Waerdena, młodego, ale już  
bardzo znanego holenderskiego matematyka, autora pierwszej 
pracy o algebrze spinorów. Infeld i van der Waerden podjęli 
współpracę, kontynuowaną korespondencyjnie po powrocie 
Infelda do Lwowa, w wyniku której powstała ich wspólna 
publikacja, zawierająca pierwsze ujęcie dwuskładnikowych 
pól spinorowych, oddziałujących z grawitacją. Ta klasycz-
na teraz praca jest często cytowana, m.in. przez Rogera  
Penrose’a, który odwołuje się do niej w swoim spinorowym 
ujęciu ogólnej teorii względności.

Infeld nawiązał osobisty kontakt z Albertem Einsteinem  
po raz pierwszy w 1920 roku. Zniechęcony słabym – w owym 
czasie – poziomem fizyki teoretycznej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, gdzie rozpoczął studia, i obawiając się po-
wołania do wojska, Infeld pojechał do Berlina, gdzie zaczął 
starać się o pozwolenie na studiowanie na tamtejszym uni-
wersytecie. Okazało się to trudne, więc znajomi poradzili mu,  
aby zwrócił się o poparcie do Einsteina. Odbył z nim rozmowę,  
także o fizyce, pytając Einsteina, co sądzi o jednolitej teo
rii pola Weyla i o roli tensora energiipędu w ogólnej teorii  

względności. Infeld był mile zdziwiony łatwością, z jaką wy
tworzyła się więź między nim a wielkim uczonym. Ale w spra
wie poparcia starań Infelda Einstein powiedział: z moimi  
opiniami już się nie liczą, zbyt wielu osobom udzielam re-
komendacji, napiszę kilka słów do profesora Plancka, jego 
poparcie więcej będzie znaczyło. Czekając na rozmowę  
z Einsteinem, Infeld poznał Josepha Winternitza, filozofa i ko
munistę, z którym się później zaprzyjaźnił, co mogło mieć 
wpływ na ukształtowanie się jego lewicowych poglądów.

1 Julian Dybiec podaje, iż Władysław Natanson egzaminował 16 doktorantów i pisał recenzje ich prac. [w:] Julian Dybiec, Działalność 
uniwersytecka Władysława Natansona, „W Służbie Nauki” nr 15, 2009, Polska Akademia Umiejętności.
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W 1933 roku Leopold Infeld wyjechał do Anglii jako 
stypendysta Fundacji Rockefellera. W Cambridge nawiązał 
współpracę z Maxem Bornem, który po ucieczce z hitle-
rowskich Niemiec zjawił się właśnie w Anglii. Rezultatem tej 
współpracy była nieliniowa elektrodynamika Borna–Infelda. 
Źródła nieliniowej elektrodynamiki Borna–Infelda można od-
naleźć w pracach Gustava Mie, próbującego – jako pierwszy 
– skonstruować teorię elektromagnetyzmu, w której nała-
dowana cząstka nie eksploduje pod wpływem odpychają-
cych sił kulombowskich. Praca Miego była częścią dyskusji  
na temat tak zwanej teorii elektronu, w której brali udział m.in.: 
Einstein, Lorentz, Planck, Poincaré, Sommerfeld i von Laue. 
Wadą teorii Miego było występowanie w niej potencjałów 
jako wielkości dynamicznych, co powodowało naruszenie 
świętej zasady niezmienniczości względem wyboru cecho-
wania potencjałów. Z tego powodu teoria Miego nie została 
zaakceptowana przez ogół fizyków.

W maju 1933 roku Max Born, po usunięciu go z Uniwer
sytetu w Getyndze przez hitlerowskie władze, zdecydował się 
na opuszczenie Niemiec. Aby ukryć swoje zamiary, wyjechał 
najpierw na wakacje do włoskich Dolomitów. Tam właśnie  
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► przyszedł mu do głowy pomysł modyfikacji równań Maxwella. 
Po przyjeździe do Cambridge, Born zaczął rozwijać swój 
projekt i przedstawiał na ten temat wykłady. Jednym ze słu-
chaczy tych wykładów był Infeld i od dyskusji po wykładzie 
zaczęła się ich współpraca, która zaowocowała powstaniem 
na przełomie 1933/1934 roku teorii Borna–Infelda, różnią-
cej się od pierwotnej wersji Borna. Wielu znanych fizyków,  
wśród nich Dirac i Schrödinger, uległo urokowi teorii Borna– 
–Infelda. Próbowali ją rozwijać, ale nikomu nie udało się 
stworzyć kwantowej wersji tej teorii.

Infeld pracował w Cambridge pod ogromnym napięciem. 
Pragnął za wszelką cenę dokonać czegoś, co zapewniłoby 
mu uznanie środowiska fizyków po powrocie do Polski. Swój  
sukces tak podsumował w autobiografii: „In the scientific world 
in Poland, where the number of papers is carefully counted 
and weighted, I felt sure that seven publications in one year 
would be considered an impressive accomplishment.”

Mimo braku dowodów na to, iż teoria Borna–Infelda 
opisuje rzeczywistość fizyczną, elektrodynamika ta stanowi 
bardzo ciekawą wersję nieliniowej elektrodynamiki o wyjąt-
kowych właściwościach. Jest to jedyna nieliniowa teoria,  
w której nie występuje zjawisko dwójłomności – fale o różnych 
polaryzacjach rozchodzą się z tą samą prędkością. Wielu 
fizyków podjęło próby wykorzystania teorii Borna–Infelda  
w najróżniejszych kontekstach. Na hasło „Born–Infeld” Google 
daje tysiące trafień. Są tam zastosowania do teorii strun  
i membran, do teorii czarnych dziur, a także po prostu obli-
czenia dotyczące różnych procesów opisywanych w ramach 
elektrodynamiki Borna–Infelda.

Po dojściu Hitlera do władzy, także w Polsce narastał  
antysemityzm. Na uniwersytetach wprowadzano getto ław-
kowe. W Wilnie zwolniła się katedra fizyki teoretycznej. 
Infeld ze swoimi osiągnięciami naukowymi był najlepszym 
kandydatem, by stanąć na jej czele, niemniej objęła ją oso-
ba o nieporównywalnie skromniejszym dorobku naukowym. 
Wolno przypuszczać, że Infelda pominięto, bo był Żydem. 
W liście do Einsteina Infeld przedstawił swoją sytuację.  
Odpowiadając, Einstein napisał, że Institute for Advanced  
Study (IAS) przyznał mu skromne stypendium, a on sam go 
oczekuje. Po przyjeździe Infelda do Princeton w październi-
ku 1936 roku rozpoczął się bardzo ważny okres jego współ
pracy z Einsteinem w zakresie równań ruchu ciał oddzia-
łujących grawitacyjnie, z uwzględnieniem poprawek wyni
kających z ogólnej teorii względności. Z udziałem Banesha  
Hoffmanna uczeni ci opracowali „nową metodę przybliżeń”,  
dostosowaną do opisu ruchów z prędkościami małymi w sto
sunku do prędkości światła. Wykorzystywała ona, odkryte 
wcześniej przez Einsteina, wynikanie równań ruchu ciał  
z równań pola grawitacyjnego. Opublikowana w 1938 roku  
praca wywarła wielki wpływ na badania w tej dziedzinie i była 
kontynuowana przez wielu autorów, m.in. przez V.A. Focka,  
S. Chandrasekhara, T. Damoura i samego Infelda. Okazało się,  
że stypendium, które Infeld dostawał z IAS, nie może być  
przedłużone na następny rok. Wówczas Infeld wpadł na po
mysł napisania, wspólnie z Einsteinem, popularnonaukowej  
książki o fizyce. Tak powstała The Evolution of Physics, książ-
ka, która doczekała się wielu wydań i tłumaczeń na różne 
języki; dochód z niej pozwolił Infeldowi przedłużyć pobyt  
w Princeton.

Budowniczy szkoły
Infeld był wykładowcą natchnionym – i napawającym 

natchnieniem. Wykładając, przeważnie bez notatek, po-
krywał tablicę kaligrafią wzorów. Używał notacji tensoro-
wej, co podówczas było nowością. (Infeld zwykł pokpiwać,  
że ludzkość można podzielić na dwie kategorie: tych, którzy 
wiedzą, co to jest tensor, i całą resztę; po czym dodawał:  
„I ta reszta niewiele mnie obchodzi!”).

Dla Infelda nic nie było ważniejsze od wynajdywania 
młodych, utalentowanych fizyków i ułatwiania im startu zawo
dowego. Z pewnością zdawał sobie sprawę z tego, ile sam 
skorzystał, przenosząc się z prowincjonalnego Lwowa do 
światowych centrów nauki. Zapewne mając to w pamięci, 
po powrocie do Polski uważał za sprawę pierwszej wagi,  
by obiecujący młodzi uczeni mogli odbywać staże podok-
toranckie za granicą, w miarę możności na Zachodzie.  
W owych czasach podróże do któregokolwiek z krajów 
„zgniłego kapitalizmu” były nie tylko oficjalnie niemile wi-
dziane, ale wręcz nie były możliwe dla nikogo, poza garstką 
podróżujących służbowo dygnitarzy. Dodatkową trudnością 
był brak pieniędzy; zagraniczne waluty były podówczas  
w Polsce zupełnie niedostępne. Infeld wykorzystywał swój 
wielki prestiż i swoje znaczne wpływy, by przekonywać  
„odnośne czynniki” o konieczności wysyłania młodych fi-
zyków teoretyków na studia podoktoranckie na Zachód. 
Używał też swych bardzo szerokich kontaktów w świecie 
zachodnim, by zapewnić wyjeżdżającym niezbędne sty-
pendia. Można twierdzić z pewnością, że fizycy teoretyczni 
byli jednymi z pierwszych naukowców, którym pozwolono 
licznie wyjeżdżać na Zachód, łamiąc w ten sposób narzu-
coną przez reżym izolację. I nie ma również wątpliwości,  
że stało się tak bezpośrednio za sprawą Infelda.

Wybierając młodych ludzi do wyjazdów na staże zagra-
niczne, Infeld nie zawężał swego pola widzenia do „włas
nych” doktorantów. Kandydat lub kandydatka nie musiał(a) 
pracować w żadnym z góry określonym dziale fizyki teore-
tycznej, o ile tylko praca kwalifikowała się do czołówki badań 
naukowych. W podejmowanych ocenach Infeld kierował się 
swym znakomitym smakiem naukowym. Smak ten był dla 
wszystkich widoczny podczas naszych czwartkowych se-
minariów fizyki teoretycznej; Infeld zdumiewał wielu z nas, 
zadając mówcom przenikliwe pytania, często na tematy bar-
dzo odległe od swej własnej specjalności.

Jako bazę do budowania szkoły naukowej Infeld usta-
nowił na Uniwersytecie Warszawskim Instytut Fizyki Teore
tycznej, którego był pierwszym dyrektorem. W tej roli za-
błysnął jako organizator badań naukowych. Jego metoda 
zarządzania opierała się na prostej zasadzie: Dobierać 
zdolnych ludzi, nie przeszkadzać im w pracy i doceniać ich 
osiągnięcia. Metoda działała bezbłędnie!

Wyniki dalekowzrocznej strategii Infelda nie kazały 
na siebie długo czekać. Na przełomie lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych Warszawa stała się tętniącym życiem 
ośrodkiem fizyki teoretycznej, goszcząc najznamienitszych 
teoretyków owego okresu, takich jak Homi Bhabha, Åage 
Bohr, P.A.M. Dirac, Richard Feynman, Vladimir Fock, Vitalij 
Ginzburg, Robert Marshak, Roger Penrose, Abdus Salam, 
Igor Tamm, Victor Weisskopf i wielu innych. Jednocześnie 
warszawscy fizycy teoretycy zaczęli być coraz bardziej po-
szukiwani przez poważne ośrodki naukowe na całym świecie.

Podobnie jak wielu wybitnych intelektualistów w Europie  
Zachodniej i w USA, Infeld był politycznie ogromnie naiwny 
i dawał się wykorzystywać w rozgrywkach politycznych,  
zwłaszcza na zimnowojennej arenie międzynarodowej, gdzie 
konsekwentnie popierał stanowisko bloku komunistycznego.  
Z czasem, gorzko rozczarowany, wstydził się tych wystąpień. 
W artykule As I see it, opublikowanym w 1965 roku w czaso
piśmie „Bulletin of the Atomic Scientists”, tak napisał: „There 
was some magic in the concept »Stalin«. The tremendous 
propaganda connected with the name afflicted everyone.  
I myself was convinced that all the bad events in the Soviet  
Union, Czechoslovakia, and to a lesser degree in our country  
had happened without his knowledge. Therefore when  
the Soviet newspaper »Izviestia« asked me (the only one 
from Poland) immediately after his death to write about this 
loss to humanity, I complied with its wish. Of course, today, 
I am ashamed of having done it.”

IWO BIAłyNICKIBIRULA
RySZARD GAJEWSKI

ANDRZEJ TRAUTMAN
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Dzięki wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej miałem 
możliwość wyjazdu do Lawrence Berkeley National Labora
tory w Kalifornii. Następnie zostałem zatrudniony na stano
wisku postdoca1. W tej chwili pracuję jako postdoc w Brook
haven National Laboratory w Upton, Nowy Jork. Oba labo-
ratoria należą do tzw. dobrych ośrodków – być może więc 
moje doświadczenia nie odzwierciedlają typowej sytuacji 
postdoca w USA.

W jednym zdaniu: postdoc w USA skupia się tylko i wy-
łącznie na twórczej pracy naukowej. Będąc tutaj już prawie 
cztery lata, muszę podkreślić, że cały czas zajmuję się tylko 
fizyką i nikt nigdy mi w tym nie przeszkadzał. Co więcej,  
jest sporo dobrych ludzi, pełnych pasji, którzy zawsze mają 
czas porozmawiać o fizyce. Pomysły – lepsze lub gorsze 
– rodzą się niemal każdego dnia. To jest to, co najbardziej 
lubię w byciu postdokiem w Stanach Zjednoczonych.

Przechodząc do szczegółów: na przykład dla wszyst-
kich jest jasne, że prowadzenie zajęć ze studentami zaraz  
po doktoracie nie jest najlepszym pomysłem. Mam wrażenie, 
że wszyscy wierzą, iż to właśnie postdoc może zrobić coś 
ciekawego i lepiej go/jej nie rozpraszać rzeczami mniej  
ważnymi. Postdoc to jest okres, w którym (powtarzam) trzeba 
coś ciekawego zrobić, trzeba błysnąć, co nie jest łatwe,  
gdy sporą część czasu poświęca się na przygotowanie wykła-
dów lub ćwiczeń, poprawianie i ocenianie kolokwiów, kon-
sultacje itd. Dodam, że pracując na uniwersytecie, niektórzy  
postdocy decydują się na dydaktykę, bo ponoć to dobrze 
wygląda w curriculum vitae i są za to dodatkowe pieniądze.

Również bardzo ważne jest to, że nie trzeba starać się 
o pieniądze na badania czy wyjazdy. Postdocowi wszystko  
podane jest na tacy. Każdy postdoc może przeznaczyć na 
wyjazdy kilka tysięcy dolarów rocznie. Nawet jeśli przekroczy 
budżet, to i tak na ważną konferencję zawsze znajdą się 
dodatkowe fundusze. Taka sytuacja pozwala na ciągły kon-

takt z ludźmi poza ośrodkiem macierzystym. Postdoc musi 
jeździć i chwalić się wynikami – musi zaistnieć w środowisku. 
Bez tego uzyskanie kolejnej pozycji postdoca jest bardzo 
trudne.

Ważnym elementem jest swoboda finansowa. Pensja  
jest wystarczająca, aby spokojnie utrzymać rodzinę i jeszcze 
zaoszczędzić na ewentualny powrót do Polski. O pienią-
dzach się nie myśli – one po prostu są.

Podoba mi się również to, że postdoców traktuje się 
poważnie. Na przykład, gdy przyjeżdża jakiś gość, nawet  
ktoś bardzo ważny, to kierownik zakładu przedstawia mu/jej 
każdego członka grupy, włączając postdoców. Jest miłe,  
że nie jesteśmy ignorowani – daje to poczucie pewności  
i przynależności do grupy.

A zatem wydaje się, że życie postdoca w USA to po-
godna sielanka. Nie do końca, oczywiście. Ta swoboda ma 
swoją cenę. Jedyny obowiązek postdoca to dostarczanie 
ciekawych wyników naukowych i nie można się wytłuma-
czyć, gdy ich brak. Dostajemy wszystko, więc i oczekiwa-
nia są najwyższe. Okazuje się, że dla wielu takie ciśnienie 
jest dokuczliwe. Trudno mi to zilustrować na przykładach  
– to się po prostu czuje. Taka sytuacja przekłada się na re-
lacje pomiędzy postdocami, które – moim zdaniem – nie są 
najlepsze (oczywiście są wyjątki). Na przykład, rzadkością 
jest publikacja napisana tylko przez postdoców. No ogół 
nie współpracują oni ze sobą, ale za to chętnie konkurują.

Podsumowując: uważam, że sytuacja postdoca w USA 
jest bardzo dobra. Jest to takie dzieciństwo naukowe, kiedy 
dorośli wszystko zapewniają i można spokojnie skupić się  
na naukowej zabawie. Często słyszę od starszych kolegów, 
że okres postdoc był najlepszym etapem ich naukowej karie-
ry. No właśnie – każdy postdoc, niestety, kiedyś się kończy  
i trzeba szukać stałej posady, co jest trudne i stresujące.  
Ale to już temat na inny artykuł.

ADAM BZDAK
Brookhaven National Laboratory

Refleksje na temat bycia postdokiem w USA

Postdokiem być…

1 Postdoc jest pierwszym etapem kariery naukowej, zaraz po uzyskaniu stopnia doktora, i trwa na ogół kilka lat.
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Wydawnictwo PAU poleca...
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Nie po raz pierwszy zabieram na tych łamach głos  
w obronie uczonych starców. To ciągle – niestety – głos wo-
łającego na puszczy. Bo – wbrew nadzwyczajnym postępom 
medycyny, która przedłuża nam życie, a także umożliwia 
działalność intelektualną nawet w podeszłym wieku – pa-
nuje powszechne przekonanie, że w nauce nie ma miejsca 
dla ludzi w wieku 60+. Przekonanie to podzielają również 
władze, czyli ministerstwo oraz finansujące naukę agencje.  
W rezultacie znaleźliśmy się (my – próbujący uprawiać naukę  
i ciągle jeszcze pełni energii starcy) w sytuacji nie do poza
zdroszczenia: dostęp do środków na badania jest mocno 
ograniczany, preferencje dla młodych liczne i skuteczne.

Co gorsza, jesteśmy pod naciskiem intensywnej propa-
gandy, podkreślającej na każdym kroku, że tylko młodzi się 
liczą. Wielu z nas jest już na tyle zniechęconych, że gotowi 
jesteśmy się poddać i wycofać na spokojną, prawdziwą, 
emeryturę. Powstała sytuacja jak w znanej bajce o siedmiu 
złodziejach, którzy po kolei wmawiali wieśniakowi prowa-
dzącemu krowę na targ, że to koza. W rezultacie siódmemu 
sprzedał krowę za cenę kozy.

Chciałbym dzisiaj zaapelować do moich rówieśników, 
żeby nie dali się w ten sposób terroryzować i nie rezygno-
wali z upominania się o swoje prawa. Może nadszedł już 
czas na założenie organizacji (Kongres Emerytów Nauki?), 
walczącej z jawną dyskryminacją, jakiej podlegamy. Myślę, 
że hasło „T y  t e ż  k i e d y ś  b ę d z i e s z  s t a r y ”  
pomoże uświadomić młodym wilczkom, że czas jest nieubła
gany i warto starych traktować przyzwoicie1. Nie mówiąc już 
o tym, że w praworządnym kraju nie powinno być miejsca 
dla dyskryminacji ze względu na wiek. Nie chodzi o żadne 
przywileje, nie chodzi o „władzę”. Chodzi tylko o to, aby data 
urodzenia nie była – jak dzisiaj – piętnem i nie eliminowała 
automatycznie z czynnego zaangażowania w badania.

Niedawno Profesor Janusz Lipkowski, prezes Towa-
rzystwa Naukowego Warszawskiego, upomniał się („PAUza  
Akademicka” 207) o umożliwienie emerytowanym profesorom  
prowadzenia badań naukowych. Z prawdziwą przyjemnością 
przeczytałem ten tekst, który wskazuje, że w różnych środo-
wiskach problem został dostrzeżony, a to zawsze pierwszy 
krok do tego, żeby coś mogło się zmienić.

Ostatnio miałem okazję rozmawiać z ważnym urzęd-
nikiem Narodowego Centrum Nauki (który okazał się sym-
patyczną, młodą osobą). Gdy przedstawiłem jej moje za-
strzeżenia z powodu nadmiernego preferowania „młodych”, 
usłyszałem, że preferencje te są minimalne: jedynie 20%  
środków adresowane jest specjalnie dla badaczy poniżej  
35 roku życia (to ustawowa definicja młodości). O całą resztę 
można ubiegać się niezależnie od wieku.

Ta rozmowa nasunęła mi pewną myśl. Jeżeli NCN 
chciałoby naprawdę zapobiec dyskryminowaniu starszych  
uczonych, powinno przeznaczyć część środków wyłącznie 
dla „starych”, np. ludzi powyżej wieku emerytalnego. Jeżeli 
dla młodych przeznacza się 20%, to na program dla starców  
zapewne wystarczyłoby np. 5%, a może nawet mniej. Zresztą 
nie liczby będą tu istotne, to bardziej sprawa symboliczna. 
Chodzi o docenienie wysiłku ludzi, którzy – będąc emery-
tami – chcą i są zdolni prowadzić dalej badania naukowe.  
A gdyby jeszcze opracować dla nich specjalne, uproszczone 
formularze (emeryci na ogół nie dysponują obsługą admi
nistracyjną)! Cóż, wolno sobie pomarzyć.

Podejrzewam, że nie będzie łatwo przekonać władze 
Narodowego Centrum Nauki do takiego kroku, bo stereoty-
py mają długie życie. Ale przynajmniej z nazwą programu  
nie byłoby trudności. Narzuca się sama: REQUIEM.

ABBA

Profesorowie emeryci, łączcie się!

1 PT. Czytelnicy oczywiście znają opowieść o przywódcy pewnego kraju, który zwiedzał przedszkole, a potem więzienie.  
Po wizycie postanowił znacznie dofinansować w swoim kraju więzienia. Pytany dlaczego, odparł: – Do przedszkola już nie pójdę,  
a do więzienia mogę trafić.

rys. Adam Korpak
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Kraków – warto wiedzieć

*
Profesor Andrzej Zoll, przewodniczący Akademii Oświę

cimskiej, zaprosił zainteresowane osoby na spotkanie po
święcone tematyce godności człowieka oraz jego prawom. 
Referat wprowadzający pt. O godności wygłosił dr Leopold 
Zgoda – filozof, etyk, wykładowca Uniwersytetu Ekono-
micznego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości  
w Krakowie, członek Akademii Oświęcimskiej, Kolegium  
Wigierskiego i innych stowarzyszeń, członek i były przewod
niczący Komitetu Obywatelskiego miasta Krakowa, wiceprze
wodniczący Rady Fundacji Wspólnota Nadziei.

O godności mówił dr Leopold Zgoda. Po prawej: prof. Andrzej Zoll

Rozum i serce

MARIAN NOWy

*
Dietrich von Hildebrand wobec narodowego socjalizmu 

to tytuł książki dra Pawła Kaźmierczaka, wydanej przez  
Wyższą Szkołę FilozoficznoPedagogiczną „Ignatianum”  
i WAM. W czasie posiedzenia Komisji Historii Nauki PAU 
dr Paweł Kaźmierczak przedstawił wykład pt. Dietrich  
von Hildebrand. Filozof przeciwko Hitlerowi.

Dietrich von Hildebrand był niemieckim filozofem i teolo-
giem katolickim, którego papież Pius XII nazwał „XXwiecz-
nym Doktorem Kościoła”. Hildebrand zdecydowanie wystę-
pował przeciw Hitlerowi (Franz von Papen, wicekanclerz  
III Rzeszy, nazwał Hildebranda „wrogiem numer jeden 
narodowego socjalizmu”), a gdy ten doszedł do władzy  
w 1933 r., Hildebrand uciekł do Wiednia. Gdy Hitler zajął 
Austrię w 1938, Hildebrand udał się do Szwajcarii, potem  
do Francji, a gdy naziści najechali Francję, udało mu się zbiec 
wraz z rodziną do Portugalii, potem do Brazylii, by w końcu  
osiąść w Nowym Jorku, gdzie podjął pracę wykładowcy filo-
zofii na jezuickim Uniwersytecie Fordham. Sprzeciw Dietricha 
von Hildebranda wobec narodowego socjalizmu wynikał  
z dążenia do ratowania wartości chrześcijańskiej kultury Za-
chodu. Hildebrand był przede wszystkim aksjologiem i ety-
kiem. Pisał o istnieniu obiektywnej hierarchii bytów oraz 
związanych z nimi wartościach. Wartość, jego zdaniem,  
jest czymś pierwotnym, nieredukowalnym ani niewyprowa-
dzanym z czegoś innego.

Skoro „referat wprowadzający”, to na początek kilka uwag 
ogólnych. Słowo „godność”, podobnie jak jego synonimy: 
„cześć”, „honor”, „dobre imię”, „uznanie”, ale także antonimy, 
takie jak: „zniewaga”, „zniesławienie”, „hańba”, „poniżenie”, 
„upokorzenie”, towarzyszą nam w życiu codziennym. Słowa 
te zawsze pobudzają emocjonalnie, rzadziej intelektualnie.  
A przecież godność ludzka zakłada, o czym przypomina  
dr Leopold Zgoda, istnienie świadomości – w tym świado-
mości celów dążeń, tj. wartości i dóbr, którym wartości przy-
sługują – a ponadto wolności wyboru i odpowiedzialności.

Referent zacytował znaną myśl Blaise’a Pascala:  
„Człowiek jest trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną 
myślącą”. Ale znana jest także inna jego wypowiedź: o tym, 
że „serce ma swoje racje, których rozum nie zna”. Zatem  
rozum i serce, nie zaś tylko rozum, decydować mają o god-
ności człowieka. Czy aby nie jest tak, że słowo „sumienie” 
łączy te dwa porządki w harmonijną całość? Warto pamię-
tać, że słowo „sumienie” odnosi się do myślenia, które ma 
zdolność odróżniania dobra od zła.

To właśnie Pascal za główne choroby człowieka uznał 
pychę i pożądliwość, jako że pycha oddala od Boga, zaś 
pożądliwość wiąże z ziemią. Człowiek jako imago Dei.  
W tym jego niezbywalna godność. Już nie Sokrates, lecz 
Syn Człowieczy miał być ikoną człowieka. Jak jest dziś? 
Czy nie jest tak, że pycha oddaliła ludzi od Boga, zaś po-
żądliwość wiąże z ziemią? Zauważmy tutaj – przekonywał 
dr Zgoda – że Friedrich Nietzsche uznał chrześcijańską  
pokorę tylko za wyraz słabości. Nietzsche, bardziej prorok 
niż sprawca czasów, które dopiero miały nadejść – a których 
AuschwitzBirkenau może być symbolem – doświadczając 
zakłamania swoich dni, usprawiedliwił przemoc, bo takie są 
prawa natury.

*

Paweł Kaźmierczak przyznaje, iż napisał swą książ-
kę z przekonania, że myśl i działalność antynazistowska  
Hildebranda zasługują na przypomnienie. Co prawda, intere-
sowali się nim m.in. uczniowie Romana Ingardena: Władysław  
Stróżewski i Andrzej Półtawski, oraz uczniowie Karola Wojtyły: 
ks. Tadeusz Styczeń i ks. Andrzej Szostak, ale powszechna 
wiedza o Hildebrandzie jest niewielka.

*
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