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Wielu uczonych polskich tworzących polską szkołę higieny 

psychicznej
1)

 dostrzegło konieczność całościowego, czyli 

holistycznego ujmowania otaczającego świata i człowieka  

w tym świecie. 

Higiena psychiczna jako nauka powstała w XX wieku. 

Początkowo była ruchem społecznym, który dążył do zmiany 

postawy społeczeństwa, a przede wszystkim personelu szpitali 

psychiatrycznych i zakładów leczących ludzi z zaburzeniami 

psychicznymi. 

Początek rozwoju higieny psychicznej w Polsce przypada na 

rok 1930. Jej twórcą i organizatorem był Kazimierz Dąbrowski, 

psychiatra, psycholog i filozof. Według K. Dąbrowskiego higiena

psychiczna jest to nauka o zdrowiu psychicznym jednostki  

i grupy społecznej, o zachowaniu i potęgowaniu tego zdrowia, 

przystosowaniu jednostki i grupy do zjawisk zachodzących 

w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, o zapobieganiu 

zaburzeniom psychicznym. Jest nauką o zdrowiu psychicznym, 

ale pojmowanym jako zdolność do wszechstronnego rozwoju ku 

wartościom wyższym. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie paradygmatu 

holistycznego w ekofilozofii H. Skolimowskiego, jako jed-

nego z uczonych nawiązujących do polskiej szkoły higieny 

psychicznej. 

Henryk Skolimowski
2)

 podejmuje refleksję nad miejscem

człowieka w przyrodzie, rozważania nad koniecznością zmiany 

nastawienia do świata, przewartościowania postaw oraz zrobienia 

„ekologicznego rachunku sumienia” cywilizacji [1].

Uczony w swoich poglądach wskazuje, iż na naszych oczach 

tworzy się nowy, holistyczny paradygmat. Nowa holistyczna 

racjonalność w wydaniu ekofilozoficznym wymaga odwrócenia

relacji: atom-całość. Nie zaczynamy od atomu, jak w empiryzmie, 
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1)
 Polską szkołę higieny psychicznej tworzyli uczeni i myśliciele głoszący 

stanowisko holistyczne: Kazimierz Dąbrowski, Julian Aleksandrowicz, 

Maria Grzegorzewska, Maria Grzywak – Kaczyńska oraz nawiązujący do tej 

szkoły Henryk Skolimowski, Andrzej Szyszko-Bohusz, Stefan Baley, Tadeusz 

Kielanowski, Włodzimierz Sedlak i Jerzy Grotowski. 
2) 

H. Skolimowski urodzony w Warszawie w 1930 roku. Ukończył studia 

techniczne, muzykologiczne i filozoficzne w Warszawie, następnie doktoryzował

się z filozofii na University of Oxford (1965), po czym nauczał w Uniwersytecie

Południowej Kalifornii w Los Angeles (1964-1971), w Uniwersytecie Michigan 

w Ann Arbor i gościnnie w wielu innych. Dzięki swym licznym podróżom poznał 

wiele kręgów kulturowych: angielski, amerykański, meksykański, grecki, fiński,

indyjski. Główne kierunki badań naukowych: filozofia ekologiczna, filozofia

współczesna, ekoteologia, teoria umysłu. Twórca nowego działu filozofii zwanej

ekofilozofią. Współwydawca The Ekologist w Londynie (1972-1989) oraz 

członek zarządu wydawnictwa The Trumpeter (1982-1995). Autor około 400 

artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach specjalistycznych oraz  

38 książek, tłumaczonych na wiele języków, m.in.: Polish Analytical Philosophy 

(1967), Eco-Philosophy. Designing New Tactics for Living (1981), Nadzieja 

matką mądrych (1992), Filozofia żyjąca (1994).

ale zaczynamy od całości. Dopiero całość informuje nas o tym, 

czym są atomy. Wkraczamy, zdaniem uczonego, w sferę nowej 

racjonalności, nie atomistyczno-logicznej, ale holistycznej, 

która pozwoli na świadome spojrzenie w głąb całych systemów  

i struktur naszego myślenia [2, s. 238]. Systemy holistyczne 

są systemami całościowymi, opartymi na zrozumieniu całości, 

relacji pomiędzy poszczególnymi częściami większej całości, jak 

również wartości poszczególnych elementów w systemie.

Według H. Skolimowskiego ludzkość jest w punkcie zwrotnym. 

Konieczne zatem staje się nowe myślenie i nowa racjonalność, 

w obecnej epoce. Fragmentaryczne, atomistyczne, analityczne 

podejście do rzeczywistości, które tak często towarzyszy 

dzisiejszej technologii, nie jest właściwe w odniesieniu do 

złożonych całości takich jak człowiek, społeczeństwo, środowisko 

ekologiczne [3, s. 15-16]. 

Potrzeba nam nowego paradygmatu holistycznego, który zawarty 

jest w ekofilozofii H. Skolimowskiego. Zdaniem uczonego

stopniowo upada fragmentaryczny światopogląd naukowy 

stanowiący część kartezjańsko–newtonowskiego paradygmatu,  

a zaczyna dominować nowy, odkrywczy światopogląd holistyczny, 

który ujmuje świat jako zintegrowaną całość, a nie jako zbiór 

oddzielnych części. Nazywany jest także światopoglądem 

ekologicznym [4].  

Ekofilozofia jest nowym racjonalnym sformułowaniem

całościowego spojrzenia na świat, w którym kosmos i rodzaj 

ludzki stanowią część tej samej struktury. Jeśli zależy nam 

na tym, aby naszemu życiu towarzyszyły sens, cel i piękno, 

powinniśmy założyć (nawet, jeśli nie potrafimy tego dowieść 

w odniesieniu do wszechświata fizykalnego), że wszechświat

jest nimi obdarzony. 

Dotychczasowa mechanistyczna kosmologia dostarczyła nam 

niewłaściwego kodu odczytywania przyrody. Stąd właśnie 

wynikają nasze wadliwe stosunki z przyrodą. Mechanistyczna 

koncepcja wszechświata kreuje wszechświat, który jest zimny, 

obiektywny, nieczuły, czego rezultatem jest zanik sensu życia [4, 

s. 22]. Wpływy kosmologii mechanistycznej wciąż dominują w 

dzisiejszym społeczeństwie Zachodu doprowadzając do alienacji, 

atomizacji i rozczłonkowania społeczeństwa, środowiska 

naturalnego i indywidualnych istnień ludzkich. 

Ekokosmologia H. Skolimowskiego składa się z 7 filarów 

i jest przedsięwzięciem mającym na celu stworzenie n owyc h 

fundamentów dla cywilizacji, której rozwój utknął w martwym 

punkcie [4, s. 32]. 

Do ekokosmologii zaliczamy zasadę antropiczną, która mówi, że 

los wszechświata jest związany z losem człowieka oraz ewolucję, 

jako proces twórczego stawania się, proces ciągłego narastania 

złożoności, w którego trakcie, wyłaniają się nowe warstwy 

świadomości. Kolejnym elementem ekokosmologii jest koncepcja 

umysłu uczestniczącego, która mówi, że umysł obecny jest we 
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wszystkich wytworach naszej wiedzy i wszystkich obrazach 

świata, więc nigdy nie będziemy w stanie opisać kosmosu 
samego w sobie. Świadomość twórczej mocy naszego umysłu 
podkreśla jedynie naszą odpowiedzialność za własne życie, za 
los Ziemi i Wszechświata. Następną częścią ekokosmologii 
jest ukryty porządek. Wszechświat oparty na przyjęciu zasady 
ukrytego porządku jest na wskroś holistyczny. We wszechświecie 
tym wszystkie elementy są zależne od siebie i wzajemnie się 
określają. Kolejnymi elementami ekokosmologii są: teologia 
nadziei, rewerencja dla życia i ekoetyka. Teologia nadziei jest dla 
człowieka koniecznością wynikającą z kruchości natury ludzkiej, 
która potrzebuje afirmacji, współczucia, solidarności, odwagi 
i odpowiedzialności. Rewerencja dla życia jest aktem głębokiego 
zrozumienia wspaniałej i harmonijnej całości. Współodczuwanie 
to myślenie referencyjne. Z kolei ekoetyka, jest rozszerzeniem 
idei rewerencji dla życia. 

Do podstawowych wartości ekoetyki zaliczamy: cześć dla 
życia, odpowiedzialność za własne życie i cały kosmos, 
umiarkowanie rozumiane jako godne życie bez rozrzutności, 
dążenie do mądrości przeciwstawione poszukiwaniu informacji, 
wartość samorealizacji [4, s. 32 i nast.]. Wizja nowej etyki 
u Skolimowskiego jest inspirowana filozofią P. Teiharda
de Chardina. W koncepcji tej przyjmuje się ewolucyjny 
charakter rzeczywistości. Podstawową regułą moralną jest 
tzw. imperatyw ekologiczny, który jest spoczywającym na 
człowieku obowiązkiem aktywnego i rozumnego włączenia się 
w proces ewolucji, aby osiągnąć ostateczny cel - pełny rozkwit 
życia na Ziemi. Człowiek ma zatem największe uprawnienia 
etyczne, ale jest też moralnie odpowiedzialny za przyrodę jako 
całość i jej poszczególne składniki [5]. Skolimowski zmierza 
więc do wypracowania koncepcji etyki łączącej stanowisko 
antropocentryczne i holistyczne. Samo bowiem holistyczne ujęcie 
etyki środowiskowej może bowiem prowokować uzasadnianie 
rozwiązań totalitarnych, zwracających się przeciwko człowiekowi 
[6, s. 68 i nast.].

Uczony w swoich poglądach wskazywał przede wszystkim 
na znaczenie podstaw filozoficznych w tworzeniu nowych
światopoglądów. Kiedy społeczeństwo i cywilizacja dokonują 
zwrotu, filozofia musi poddać rewizji swoje stanowisko, które 
w epoce technicznej znacznie zawęziło zakres i naturę swej 
problematyki odrzucając część wielkiej tradycji filozoficznej. 
H. Skolimowski pisze: „profesjonalni filozofowie (…) są na ogół
zamknięci w swych hermetycznych niszach (…). Uprawiają 
egzegezę poprzednich szkół filozoficznych. Ich niezrozumienie
problematyki ekologiczno-filozoficznej zdumiewa i zastrasza.
Poprzednie filozofie starały się zrozumieć inną rzeczywistość
(…). My musimy zrozumieć naszą rzeczywistość, która jest 
różna od poprzednich” [6, s. 7-8]. Prawie każda filozofia rodzi się
jako wyraz głębszej refleksji nad problemami dręczącymi dane
społeczeństwo, które nie dały się rozwiązać w sposób prosty [7, 
s. 34]. 

Ludzkość współczesnej cywilizacji zagubiła się swoim 
zapale do specjalizacji. Paradoks filozofii analitycznej
polega na tym, że im bardziej doskonałym stajesz się anali-
tykiem, tym mniej potrafisz kierować umysł ku szerszym
zagadnieniom filozoficznym. Cały zachodni system edukacji
wciąż opiera się na myśleniu analitycznym, atomistycznym,  
kawałkującym [7, s. 55]. 

Fenomen mądrości jest w naszych czasach paradoksem. Mamy 
specjalistów, którzy powinni odpowiedzieć na wszystkie pytania. 
Jednak im bardziej się specjalizujemy, tym mnie j  rozumiemy 
c a ł o śc i , w których toczy się życie. Specjalizacja miała zastąpić 
tradycyjną wiedzę. Tymczasem właśnie z powodu nadmiernej 
specjalizacji, dziś bardziej niż kiedykolwiek człowiek pragnie 
mądrości, tęskni za własną pełnią, określając siebie samego jako 
istotę żyjącą w całości zintegrowanej.

Nasze czasy narzuciły, jak twierdzi uczony, konieczność stworze-
nia filozofii, która miałaby charakter globalny i uniwersalny,
całościowy i uzdrawiający, krzepiący, ludzki, moralnie 
odpowiedzialny i intelektualnie spójny. Najodpowiedniejszą 
edukacją w XXI wieku, będzie wiedza filozoficzna związana
z naszą mądrością i wartościami. Bowiem tylko one pozwolą 
nam orientować się w tych chaotycznych czasach, w których 
jesteśmy świadkami mnożenia się przedmiotów, ale nie sensu 
życia ludzkiego i szczęścia [7, s. 113].

Zdaniem Henryka Skolimowskiego, niemal wszystkie dzisiejsze 
kultury są chore. Choroba ta zwie się zanik wartości. Kształcenie 
naukowe przez swój bezwzględny nacisk na wartość faktów 
tworzy p różn ię  w  świec ie  war tośc i .  Abstrakcyjne formu-
ły filozofii moralnej, która nie akceptuje żadnego moralnego
zaangażowania, a jedynie analizy, przyczyniły się do stworzenia 
pustki moralnej (próżni aksjologicznej). Intensywne przygotowa-
nie analityczne, kształcenie beznamiętne, tylko poprzez obiekty-
wne analizy przyczyniają się do zaniku ludzkiej wrażliwości. 
Kultywując próżnię w świecie wartości stwarzamy miejsce dla 
relatywizmu moralnego, folgowania sobie i obojętności, alienacji  
i apatii, zrzucania z siebie odpowiedzialności [4, s. 179].

Młodzi ludzie są zagubieni, zdezorientowani i wyalienowani, 
ponieważ nie posiadają odpowiedniej wiedzy, która by ich 
prowadziła, nie mają drogowskazu, poczucia centrum, które 
nadawałoby sens otaczającemu światu. Wyposażeni są tylko w 
strzępy informacji i danych, oraz ekspertyzy, które najczęściej 
nic dla nich nie znaczą. Dlatego H. Skolimowski stwierdza, iż 
przyczyna kryzysu leży w naturze wiedzy, do jakiej dąży-
my. Młodzi ludzie i nie tylko potrzebują ludzi mądrych, których 
wiedza ma znaczenie, którzy są wewnętrznie zintegrowani  
w tym sensie, że ich wiedza służy im jako istotom ludzkim  
[4, s. 74-75]. Ich mądrość polega po prostu na integracji wiedzy 
z wartościami. Konieczne są zatem, zdaniem uczonego, zmiany 
w strukturze wiedzy i umysłu, która doprowadzi, do naprawienia 
zerwanej więzi pomiędzy wiedzą i wartościami. Nic dziwnego, 
że uczony pisze: „Przywrócenie jedności wiedzy i wartości 
(…), mądrość, czy „oświecona wiedza”, stanowi klucz do sensu  
człowieczeństwa” [4, s. 75 i nast.].

Wychowywanie jako społeczne i cywilizacyjne przedsięwzięcie, 
musi ostatecznie służyć jakości życia. Prawdziwe wychowanie 
musi być ciągłym otwieraniem „drzwi i okien umysłu” ucznia  
i studenta na bogactwo i różnorodność wszechświata, a nie proce-
sem redukowania wszechświata do kategorii ekonomicznych 
[8]. 

Prawdziwe ludzkie kształcenie powinno młodemu człowiekowi 
wpajać wartości zmierzające do współdziałania z innymi ludźmi 
[3, s. 70]. Ponadto uczony mocno podkreśla znaczenie empatii. 
Aby zrozumieć dogłębnie inną osobę, potrzebujemy czegoś 
więcej niż abstrakcyjnego, zimnego intelektu. Musimy odwołać 
się do współodczuwania. Czego nam trzeba jako przewodnika  



183Problemy Ekologii, vol. 11, nr 4, lipiec-sierpień 2007

w stosunkach międzyludzkich to nie obiektywności, ale postawy 
sympatycznego wczucia się w specyfikę problemów i dylematów
ludzkich [9, s. 70].

H. Skolimowski postuluje zatem o konieczność zmiany 
dotychczasowej technicznej świadomości atomizującej, 
ilościowej, alienującej, obiektywnej zwłaszcza młodego 
pokolenia, na świadomość ekologiczną, która cechuje się: 
holizmem, rewerencją (współodczuwaniem), ewolucją, jakością 
i uczestnictwem. Świadomość ta ma ba rwę  z i e l on ą .

Znakomicie różnice pomiędzy tymi „dwoma świadomościami”, 
czyli między dzisiejszą filozofią (analityczną) i ekofilozofią
obrazują poniższe mandale zaprezentowane przez tego 
uczonego.

naszej wiedzy o świecie a ponadto świadomość ekologiczną, 
czyli ochronę środowiska, wszystkich zasobów naturalnych, 
całej przyrody, której jesteśmy częścią. Ekofilozofia to także
ekonomia jakości życia, w przeciwieństwie do ekonomi rozwoju 
materialnego, która obniża jakość życia oraz świadomość 
polityczna, czyli głębokie zaangażowanie polityczne, którego 
wyrazem jest nie tyle sposób, w jaki głosujemy, ile sposób w jaki 
żyjemy. Do cech ekofilozofii zaliczamy również odpowiedzial- 
ność jednostki, ponieważ mówi ona, że to my jesteśmy za wszystko 
odpowiedzialni, w tym także za możliwość transformacji świata 
a także tolerancję wobec zjawisk ponadfizycznych. Wykaz
cech ekofilozofii kończy świadomość problemu zdrowia.
Ekofilozofia twierdzi, że nie jesteśmy maszynami, lecz
niezwykle skomplikowanymi polami działania różnorodnych 
sił. Istoty ludzkie i środowisko składają się z pól różnorodnych 
sił wchodzących ze sobą w relacje potęgujące lub niszczące 
zdrowie.

Uczony reprezentuje pogląd, że wszechświat to nie maszyna, 
ale sanktuarium. Aby dobrze traktować siebie, dobrze traktować 
innych, musimy mieć świadomość, że świat jest miejscem 
wibracji boskich energii. Skolimowski pisze: „Świat ujmowany 
jako sanktuarium daje ubezpieczającą świadomość, że żyjemy  
w opiekuńczej, duchowej przestrzeni, że wszechświat ma sens  
i (…) życie ma sens” [3, s. 19]. Tym samym zarysowuje 
nowy światopogląd, dający szansę rzeczywistego przełomu  
w kulturach, współczesnej skostniałej umysłowości, umożliwia-
jący człowiekowi i narodom zmianę sposobu życia i współistnie-
nia [10].

Ekofilozofia H. Skolimowskiego nie jest zatem tylko i wyłącznie
nowym nurtem w filozofii, nie jest też tylko przełomowym
światopoglądem, jest przestrojeniem idei i wartości na takie, które 
stwarzają realne szanse narodzin nowej formacji kulturowej. Te 
nowe narodziny to d u c h o w y  r e n e s a n s . Rozwój duchowy 
człowieka, ewolucja duchowa narodów i całej ludzkości jest 
koniecznością i jedyną przyszłością Życia [11, s. 33].
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Rys.1. Schemat mandali filozofii tradycyjnej i ekofilozofii wg H.
Skolimowskiego [4, s. 47] 

Do cech ekofilozofii H. Skolimowski zalicza ukierunkowanie
na życie, w przeciwieństwie do filozofii współczesnej, która jest
ukierunkowana na język, oraz zaangażowanie na rzecz wartości 
ludzkich, przyrody i życia. Patologią tradycyjnej filozofii jest
redukowanie sensu ludzkiego życia do konsumpcji. 

Ważną cechą ekofilozofii jest duchowość, która jest całościową
strukturą generującą nasze ponadfizyczne doświadczenie,
umożliwia przekształcenie tego co fizyczne, w to co ponad-
fizyczne. Kolejną cechą ekofilozofii jest ujmowanie całości,
bowiem widzi ona świat w sposób całościowy, zintegrowany  
i globalny, natomiast współczesna filozofia jest fragmentaryczna 
i analityczna. Do cech ekofilozofii zaliczamy dążenie do mądrości,
które obejmuje współodczuwanie stanowiące jeden z atrybutów 


