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STRESZCZENIE 

Idea doskonałości jako źródło moralności 

w myśli filozoficznej Pamfiła Jurkewycza

Przedmiotem  badań  danej  rozprawy  są  antropologiczne  i  teoriopoznawcze

poglądy  P. Jurkewycza,  z  uwzględnieniem  kulturowo-historycznego  kontekstu  epoki.

Głównym zaś celem jest odnalezienie, nazwanie i zestawienie w myśli  P. Jurkewycza

zjawiska  moralności  ludzkiej  z  ideą  doskonałości  i  pokazanie  więzi,  jaka  zachodzi

pomiędzy  ideą  doskonałości  a  moralnością  człowieka,  będącą  (moralność)  realizacją

tejże idei. 

Przeprowadzone analizy dzieł  Jurkewycza pokazały, że moralność ludzka jako

naturalna właściwość człowieka ma swoje zakorzenienie w idei doskonałości i jest jej

realizacją.  Z  kolei  ideę  doskonałości  należy  rozumieć  jak  część  szeroko  pojętej  idei

dobra. Również w pracy zostało pokazane, że Jurkewycz, mimo używanej terminologii,

która  naraża  badaczy  na  mylne  skojarzenia,  nie  rozumiał  idei  jako  bytów  odrębnie

istniejących, jak je pojmował Platon, ale rozumiał ideę na dwa sposoby: z jednej strony

jako  pewne  narzędzie  prawdziwości  poznania,  z  drugiej  zaś,  jako  swoisty  naturalny

mechanizm (celowość) w człowieku, który powoduje, że dąży on ku dobru, a jednym z

uszczegółowień owego dobra jest doskonałość. 

Przedstawiając zarys powstania i rozwoju filozofii w Imperium Rosyjskim udało

się  dostrzec  podstawowe  różnice  kulturowo-mentalne  między  ukraińską  a  rosyjską

tradycją  filozoficzną,  w  kontekście  warunków  w  jakich  żył  i  tworzył  Jurkewycz.

Podwalinami późniejszego, względem Rusi Kijowskiej, Księstwa Moskiewskiego było

schrystianizowane królestwo tatarskie, konfrontujące się z Zachodem oraz operujące idea

nieustannej ekspansji. Stąd o pojawieniu się myśli filozoficznej w Rosji możemy mówić

dopiero  od  XVIII  st.,  po  przyłączeniu  Ukrainy,  po  którym  zderzenie  ukraińskiego  i

rosyjskiego sposobu postrzegania człowieka,  państwa, kościoła,  Boga, itd.,  reakcja na

cierpienie  i  niesprawiedliwość oraz pytanie o ich sens, przyczyniły się do pojawienia

egzystencjalnych wątków w filozofii na obszarach Imperium.



Kolejnym elementem decydującym rozwoju kultury rosyjskiej, a stąd i filozofii,

były reformy Piotra I. Odcięcie Rosji od tradycji oraz podporządkowanie cerkwi państwu

stworzyło w kulturze rosyjskiej mechanizm cyklicznej autodestrukcji oraz pojawienie się

nihilizmu. Po owych reformach Rosja zaczęła poszukiwać własnej tożsamości, ze skrajną

amplitudą wahań między okcydentalistami i słowianofilami.

Co  zaś  dotyczy  różnic  między  filozofią  ukraińską  a  rosyjską  w  szerszym,

kulturowym,  kontekście,  to  na  podstawie  przeprowadzonych  badań,  na  przykładzie

dorobku  twórczego  Jurkewycza,  możemy  stwierdzić,  że  owe  różnice  są  związane  z

odmiennymi mentalnościami,  a stąd z różnymi tematami zainteresowań filozoficznych

oraz, odpowiednio, wnioski także były odmienne. Myśliciele kręgu kultury ukraińskiej

za przedmiot swojej refleksji zasadniczo brali osobę ludzką, badając jej zadania życiowe

i  moralne  przez  pryzmat  wolności,  wyboru  i  odpowiedzialności.  Z  kolei  myśliciele

rosyjscy  skupiali  się  bardziej  na  temacie  państwa,  władzy,  historii  oraz  jedności  na

poziomie  społecznej,  cerkiewnej  i  słynnej  wszechjedności.  Przykładem  takiej

odmienności  kulturowej  jest  twórczość Jurkewycza  i  jego ucznia  W. Sołowiowa.  Dla

pierwszego,  głównym  tematem  badań  jest  człowiek,  jego  integralności  i  dążenie  do

osobistej  doskonałości oraz moralność,  dla drugiego, istotną rzeczą jest także jedność

(wszechjedność), ale już procesu, państwa, cerkwi.

Wyraźny chrześcijański  antropocentryczny element,  który pojawił  się  w myśli

rosyjskiej w XIX – XX w., i był zwieńczeniem filozofii Srebrnego Wieku, powstał pod

wpływem  takich  autorów  ukraińskiego  kręgu  kulturowego  jak  H.  Skoworoda,  P.

Jurkewycz i M. Gogol (F. Dostojewski uważał, że „wyszedł spod płaszcza” M. Gogola).

Analizując  zagadnienie  powiązania  filozofii  z  etniczno-kulturowym wymiarem

rzeczywistości możemy stwierdzić, że ogólnoludzki wymiar filozofii zawiera w sobie jej

narodowe, czasowe oraz kulturowe zabarwienie. Wyróżnia się trzy elementy stanowiące

o  specyfice  filozofii  określonego  narodu.  Są  to:  forma  wyrazu,  metoda  badań

filozoficznych  oraz  konstrukcja  systemu  filozoficznego  z  uwzględnieniem  wartości.

Także  szereg  przyczyn  było  powodem  braku  zauważalnych  filozofów  w  krajach

słowiańskich. Były to warunki materialne, przebywanie w obcych tworach państwowych,

brak  łączenia  tradycji  filozoficznej  z  oryginalnością  myśli  oraz  powszechne  słabe

zainteresowanie abstrakcyjnymi pojęciami i spekulacjami intelektualnymi.

Ważnym elementem jest również „światopogląd narodowy”, z którego refleksja

filozoficzna  wyrasta.  Jest  to  połączenie  metahistorycznych  i  doczesnych  elementów

ukazujących  psychologiczny  typ  danego  narodu.  Ów  psychologiczny  typ  można

scharakteryzować przez analizę twórczości ludowej, określenie epok historycznych oraz

wytypowanie  najbardziej  znanych  jego  osobistości.  Odmienność  owych  elementów



można  zauważyć  w  dziejach  kultury  rosyjskiej  i  ukraińskiej,  co  znalazło  swoje

odzwierciedlenie w twórczości Jurkewycza.

Przypuszczalnie, owa kulturowa przynależność pozwoliła Jurkewyczowi odkryć i

uwypuklić wybrane zagadnienia antropologiczne i teoriopoznawcze z, jednocześnie, ich

uniwersalnym  przesłaniem.  Owe zagadnienia  współbrzmią  ze  sposobem postrzegania

człowieka, który prezentował św. Tomasz. Chodzi o znaczenie i rozumienie możliwości

oraz hierarchicznie uporządkowanego przebiegu procesu poznania ludzkiego a także jego

znaczenie  dla  przejścia  od  możności  do aktu,  jak  również  postrzeganie  człowieka  w

kategoriach teleologicznych. 

W pewnym sensie Jurkewycz wyprzedził w swoich wnioskach poglądy szeregu

późniejszych  jemu  filozofów.  Wskazując  na  miejsce  i  znaczenie  serca,  Jurkewycz

dowartościował emocjonalno-wolitywną sferę istoty ludzkiej  przedstawiając człowieka

jako istotę integralną, na co później zwrócił uwagę również Hildebrand.

Wskazanej przez Jurkewycza specyfice natury ludzkiej również poświęcił szereg

analiz Scheler, w podobny sposób określając człowieka jako istotę, która ciągle się staje i

posiadając wewnętrzny pęd. Dążenie do idei absolutnego możemy rozumieć jako dążenie

do doskonałości,  a  takie  określenia  jak  „centrum osobowe” współbrzmią  z  pojęciem

serca. Również takie określenia u Schelera jak wstępna postawa moralna w poznaniu

filozoficznym,  jednolita  przestrzeń,  miłość  jako  uczestnictwo  oraz  esencjalne

współuchwytywanie jak również twierdzenie, że człowiek nie pochodzi ze świata dzikiej

natury i nie posiada zwierzęcych atawizmów, już są nazywane ale innymi terminami u

Jurkewycza.

Również  u  Ślipki,  możemy  znaleźć  myśli,  które  wcześniej  już  zostały

sformułowane  przez  Jurkewycza.  Do  nich  można  zaliczyć  umiejętność  człowieka  do

wartościowania w wymiarze moralnym dzięki tkwiącemu w świadomości ludzkiej ideale

dobra (dla Jurkewycza – idei) oraz posiadanemu tzwn. prawu duchowego ciążenia, które

ostatecznie ukierunkowuje człowieka ku realizacji dobra, oraz, wydaje się, najciekawsze

podobieństwo – określenie wartości, dzięki której człowiek udoskonala się. Czyli to, co

Jurkewycz określił jako idea, Ślipko nazwał wartością.

Możemy zobaczyć takie zbliżone do myśli Jurkewycza twierdzenia u Wojtyły jak

dowartościowanie  poznania  wewnętrznego  człowieka  z  jego  dwoistą  funkcją

świadomości w przeżywaniu własnej podmiotowości oraz właściwość upodmiotawiania

tego, co przedmiotowe, jak również rozróżnienie na czyn i uczynienie, jako działanie z

miłością i bez miłości.



Natomiast przeprowadzone w pracy badania ukazały niewiele wspólnych myśli

na temat serca u Jurkewycza i Pascala. Dla Francuskiego filozofa, jak się okazało, temat

serca występuje, ale jest wyraźnie wtórny.

Poszczególne  części  pracy  wykazały  wiodącą  rolę  serca i  idei w  poznaniu

ludzkim. Jurkewycz wskazał  na ogólne uczucie  duszy odczuwane w sercu,  które jest

podstawą dla wszystkich uświadomionych uczuć, postaw, myśli  i pragnień człowieka.

Jest ono źródłem uzasadnienia zamiarów, nastawienia i uczynków. 

Analiza  prac  Jurkewycza  pozwoliła  przybliżyć  się  do  zrozumienia  pojęcia

celowości (dorzeczności), którego używa on na określenie łączności między fizycznymi

bodźcami  oddziaływującymi  i  docierającymi  do mózgu  człowieka  a  przyswojeniem i

operowaniem  tychże  bodźców  przez  niematerialną  duszę  lub  umysł  ludzki.  Owa

celowość, rozumiana jako naturalny mechanizm obecny w człowieku, jest właściwością

natury ludzkiej  ściśle związaną z zagadnieniem idei jako mechanizmu, a jednocześnie

ukierunkowania  i  wzorca  dla  człowieka,  podążającego w kierunku doskonałości  jako

szeroko pojętego dobra.

Jurkewycz operuje pojęciem idei w dwóch znaczeniach.  W pierwszym, idea jest

środkiem lub narzędziem, który służy do prawidłowości poznania ponieważ pozwala na

operowanie takimi kategoriami jak  prawda i  fałsz, bez których doświadczenie ludzkie

byłoby jedynie konstatacją faktów, bez możliwości ich oceny. W drugim znaczeniu, idea

jest  wzorem lub  celem,  do  którego  powinien  zmierzać  w  swoim rozwoju  człowiek,

najpierw ten cel rozpoznawszy.

Z badań dotyczących antropologicznego wymiaru myśli Jurkewycza wynika, że

mimo faktu egoizmu, człowiek jednak w sposób zasadniczy różni się od zwierząt. Fakty

altruizmu ludzi (Jurkewycz zwracał szczególną uwagę na działanie i postawy dzieci oraz

ludów pierwotnych  jako kogoś autentycznego)  wskazują na wymiar  moralny ludzkiej

egzystencji chociaż realizacja naturalnej skłonności człowieka ku dobru nie jest rzeczą

stałą i dokonaną. Jest to coś, co dzięki dynamiczności natury ludzkiej,  możności,  pod

wpływem idei ma możliwość urzeczywistnienia się.

Omawiany filozof postrzegał człowieka jako istotę z natury społeczną, dla której

środowisko  jemu  podobnych,  dobro  wspólne,  jak  również  relacja  z  Bogiem  jest

właściwym środowiskiem życia i realizacji rozpoznanych celów życiowych.

Jurkewycz,  mimo że nie  mówi tego wprost,  postrzegał  człowieka  jako osobę.

Podstawą  owej  osobowości  był  dla  niego  indywidualny  wewnętrzny  stan  (nastrój)

człowieka,  który  ma  swoją  lokalizację  w  sercu  i  stanowi  istotę  zachodzącej  relacji

człowieka względem świata zewnętrznego, ludzi, Boga i siebie samego. 



Dla Jurkewycza zasadniczym było zagadnienie wychowania człowieka. Rozumiał

on  je  nie  tylko  jako  możliwość  lecz  również  jako  obowiązek  przedstawicieli

społeczeństwa by nadać przez to kierunek rozwoju istoty ludzkiej ku doskonałości. Brak

lub zaniedbanie wychowania człowieka skutkuje brakiem realizacji  i  degradacją jemu

zadanych celów życiowych.

Jeżeli  chodzi  o  zagadnienie  wolności  i  miłości  w  odniesieniu  do  czynów, to

przeprowadzone badania ukazały szereg elementów, które pozwalają mówić o zjawisku

moralności  i  jej  uzasadnieniu.  Jednym z  takich  elementów jest  miara  wolnej  miłości

serca  ludzkiego  ku  dobru,  rozumianej  jako  dążenie  albo  ukierunkowanie.  Z  kolei

wyłączna  rola  rozumu w oderwaniu od innych  władz  człowieka  dotycząca  decyzji  o

podjęciu oraz realizacji czynu, doprowadziła szereg myślicieli do błędnego i utożsamiana

czynu rozumnego z czynem dobrym.

Przeprowadzona  analiza  wybranych  zagadnień  teoriopoznawczych  i

antropologicznych w filozofii Jurkewycza oraz ich zestawienie w końcowej części pracy

pozwoliły dojść do wniosków, że szeroko pojęte zjawisko moralności człowieka nie jest

wynikiem  egoizmu  ludzkiego.  Przeczy  temu  ciąg  wyjaśnionych  przez  Jurkewycza

faktów  i  właściwości  ludzkich  wziętych,  tak  z  indywidualnej,  jak  i  ze  społecznej

płaszczyzny  bytowania  człowieka,  które  mają  wyraźne  cechy  wskazujące  na

dynamiczny,  dążący  do  doskonałości,  ukierunkowany  na  realizację  szeroko  pojętego

dobra  charakter  natury  ludzkiej,  w  której  moralność  jest  wyrazem  oraz

urzeczywistnieniem  tego  dążenia.  Natomiast  podstawą  lub  źródłem  moralności

rozumianej jako ukierunkowujący mechanizm albo wzór, jest idea.

Rozumiejąc ideę na dwa sposoby Jurkewycz, w jej drugim rozumieniu, postrzegał

ideę jako mechanizm tkwiący w naturze ludzkiej,  powodujący, że człowiek w sposób

naturalny jest ukierunkowany na doskonałość, która z kolei jest realizacją szeroko pojętej

idei dobra. Stąd moralność ludzka jest zakorzeniona, wywodzi się z idei doskonałości,

jest  jej  realizacją,  jako naturalnego,  ale  nie  automatycznego,  dążenia  poprzez  miłość

istoty  ludzkiej.  Udoskonalanie  się  człowieka  dokonuje  się,  między  innymi,  dzięki

poznaniu, w znacznej mierze przy pomocy serca, które szuka, pragnie i miłuje dobro.

W  spojrzeniu  na  całokształt  twórczości  Jurkewycza,  możemy  stwierdzić,  że

dokonał on swoistej syntezy szeroko rozumianej filozofii Wschodu i Zachodu chociaż

dane twierdzenie potrzebuje bardziej wnikliwego badania.
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SUMMARY

The idea of perfection as a source of morality 

in the philosophical thought of Pamfil Jurkevych

The  subject  of  the  study  of  the  given  dissertation  is  the  anthropological  and

epistemological  point of view of P. Jurkevych,  considering the cultural  and historical

context of the epoch. The main goal is to find, name and juxtapose the phenomenon of

human morality in the thought of P. Jurkevych with the idea of perfection and to show

the relationship that exists  between the idea of perfection and the morality of human

being, in which (morality) is the realization of this idea.

The  analysis  of  Jurkevych's  works  showed  that  human  morality  as  a  natural

property  of  human  beings,  has  its  roots  in  the  idea  of  perfection  and  is  its

implementation. In turn the idea of perfection should be understood as part of the broadly

understood idea of well-fair. Also in the work, it was shown that Jurkevych, despite using

terminology that exposes researchers to misleading associations, did not understand the

idea as existing separately, as Plato understood it. Instead Jurkevych understood the idea

in two ways.  On the one handthe the idea is a sure tool of the truth of cognition, and on

the other, it is a natural mechanism (purposefulness) in the  human being, which causes

him to aspire for well-fair, and one of the details of this well-fair is perfection.

Presenting the outline of the origin and development of philosophy in the Russian

Empire,  it  was  possible  to  see  the  basic  cultural  differences  between  Ukrainian  and

Russian philosophical tradition, in the context of the conditions in which Jurkevych lived

and  created.  The  foundations  of  the  later,  in  relation  to  Kievan  Rus,  the  Duchy  of

Moscow  was  the  Christianized  Tatar  kingdom,  which  confronted  the  West  and  the

operating idea of constant expansion. Hence, we can only speak of the emergence of

philosophical  thought  in  Russia  from the  eighteenth  century,  after  the  annexation  of

Ukraine,  after  which  the  clash  of  Ukrainian  and  Russian  perceptions  of  man,  state,

church,  God,  etc.,  as  reaction  to  suffering  and injustice  and the question about  their

meaning, which contributed to the appearance of existential threads in philosophy in the

areas of the Empire.

The next decisive element in the development of Russian culture, and hence in

philosophy, were reforms of Peter I. Cutting off Russia from tradition and subordinating



the  church  to  the  state  created  a  mechanism  of  cyclical  self-destruction  and  the

appearance of nihilism in Russian culture. After these reforms, Russia began to look for

its own identity, with the extreme amplitude of fluctuations between Occidentalists and

Slavophiles.

It is based on our research, on the example of Jurkevych's creative output, that the

differences of Ukrainian and Russian philosophy in a broader, cultural context are related

to  different  mentality  and  hence  different  themes  of  philosophical  interests  and,

respectively, the conclusions were also different. The thinkers of the Ukrainian cultural

circle consider the subject of their reflection basically a human person, examining its life

and moral tasks through the prism of freedom, choice and responsibility. In turn Russian

thinkers focused more on the subject of state, power, history and unity on the social,

church and famous all-one level. An example of such cultural diversity is the work of

Jurkevych and his student V. Solovyov. For the first, the main subject of research is man,

his integrity and striving for personal perfection and morality. For the other, the essential

is unity (all-one), but also the process, the state, the church.

A clear Christian anthropocentric element that appeared in Russian thought, in the

nineteenth and twentieth centuries,  and was the culmination of the philosophy of the

Silver Age, arose under the influence of such authors of the Ukrainian cultural circle as

H. Skovoroda, P. Jurkevycz and M. Gogol (F. Dostojevski considered that he "came out

from under the coat" M. Gogol).

Analyzing  the  problem  of  linking  philosophy  with  the  ethnic  and  cultural

dimension of reality, we can conclude that the human dimension of philosophy includes

its national, temporal and cultural color. There are three elements that are specific to the

philosophy of a particular nation. They are: form of expression, method of philosophical

research and construction of a philosophical system with regard to values. A number of

reasons were also the reason for the lack of noticeable philosophers in Slavic countries.

These were material conditions, staying in foreign state creations, lack of combining the

philosophical  tradition  with  the  originality  of  thought  and  common  weak  interest  in

abstract concepts and intellectual speculations.

An important element is also the "national worldview" from which philosophical

reflection grows. It is a combination of metahistorical and temporal elements showing

the psychological type of a given nation. This psychological type can be characterized by

the analysis of folk creativity, the definition of historical epochs and the identification of

the most famous of his personalities. The differentness of these elements can be noticed

in the history of Russian and Ukrainian culture,  which was reflected in the works of

Jurkevych.



Presumably, this cultural affiliation allowed Jurkevych to discover and highlight

selected anthropological and epistemological issues with at the same time, their universal

message. These issues resonate with the way of perceiving the human being which Saint

Thomas presented. It is about the meaning and understanding of the possibilities and the

hierarchically ordered course of the process of human cognition; its significance for the

transition from potency to act; as well as, the perception of man in teleological terms.

In  a  sense,  Jurkevych  predicted  the  views  of  a  number  of  later  philosophers  in  his

conclusions. Pointing to the place and meaning of the heart, Jurkevycz appreciated the

emotional-voluble realm of the human being, depicting man as an integral being, which

Hildebrand later also pointed out.

The  specificity  of  human  nature  indicated  by  Jurkevych  is  also  devoted  to

Scheler's series of analyzes, in a similar way defining man as a being that is constantly

becoming and having an internal momentum. The pursuit of the absolute idea can be

understood as striving for perfection, and such terms as the "personal center" resonate

with  the  concept  of  the  heart.  Such terms  in  Scheler  as  the  initial  moral  attitude  in

philosophical cognition,  uniform space, love as participation and essential  listening as

well as the claim that man does not come from the wild nature and lack animal atavisms

are already called by other Jurkevych’s terms.

We  can  also  find  thoughts  of  Ślipka  that  were  previously  formulated  by

Jurkevych. These include the man's ability to value in the moral dimension thanks to the

ideals of well being embedded in human consciousness (for Jurkevych - the idea) and the

so-called the law of spiritual gravity, which ultimately directs man towards the realization

of good, and, it seems, the most interesting similarity - the determination of the value by

which man perfects himself.  So what Jurkevych described as an idea, Ślipko called a

value.

We  can  see  such  claims  similar  to  Jurkevych's  thought  in  Wojtyla  as  the

appreciation of the inner man's knowledge with his dual function of consciousness in

experiencing his own subjectivity and the property of objectifying the subject, as well as

distinction and deed as action with love and without love.

However, the studies carried out in the work showed few common thoughts about

the heart of Jurkevych and Pascal. For the French philosopher, as it turned out, the theme

of the heart occurs, but it is clearly secondary.

The individual parts of the work have shown the leading role of the heart and idea

in human cognition. Jurkevych pointed to the general feeling of the soul felt in the heart,

which is the basis for all conscious feelings, attitudes, thoughts and desires of man. It is

the source of justification for intentions, attitudes and deeds.



The analysis of Jurkevych's work allowed us to come closer to understanding the

concept  of  purposefulness  (rationality),  which  he  uses  to  determine  the  connection

between physical stimuli that affect and penetrate the human brain and the absorption and

manipulation of these stimuli by an immaterial soul or human mind. This purposefulness,

understood as a natural mechanism present in man, is a property of human nature strictly

connected with the issue of idea as a mechanism, and at the same time a pattern and a

pattern for a man who is heading towards perfection as a broadly understood good.

Jurkevych uses the concept of ideas in two senses. In the first, the idea is a means or a

tool  that  serves  the  correctness  of  cognition  because  it  allows  to  operate  in  such

categories  as  truth  and falseness,  without  which  human  experience  would  only be  a

constellation of facts, without the possibility of evaluating them. In the second sense, an

idea is a model or a goal to which a human should move in its development, once it

recognizes it.

Studies  on  the  anthropological  dimension  of  Jurkevych's  thought  suggest  that

despite the fact of egoism, man is fundamentally different from animals. The facts of

people's  altruism  (Jurkevych  drew  special  attention  to  the  actions  and  attitudes  of

children and primitive peoples as an authentic person) indicate the moral dimension of

human  existence,  although  the  natural  man's  inclination  towards  goodness  is  not  a

constant and accomplished thing. It is something that thanks to the dynamism of human

nature, potency, under the influence of ideas has the opportunity to become reality.

The discussed philosopher perceived man as a social being, whose common good

and  relationship  with  God,  is  the  proper  environment  of  life  and  the  realization  of

recognized life goals.

Jurkevychch, although he does not speak directly, perceived human being as a

person. The basis of this personality was, for him, an individual inner state (mood) of a

man who has his location in the heart and is the essence of the man's relationship to the

outside world, people, God and himself.

For Jurkevych, the issue of man's education was essential. He understood it is not

only as an opportunity but also as an obligation of the representatives of society to give

the direction of the development of the human being to perfection. The lack or neglect of

man's education results in a lack of realization and degradation of his life goals.

Regarding the issue of freedom and love in relation to deeds, the research carried

out has shown a number of elements  that  allow us to talk about the phenomenon of

morality and its justification. One of such elements is the measure of the free love of the

human heart for good, understood as striving or direction. In turn the exclusive role of

reason in isolation from other human authorities regarding the decision to undertake and



implement the act, led a number of thinkers to erroneous and equated intelligent action

with a good deed.

The  analysis  of  selected  epistemological  and  anthropological  issues  in

Jurkevych's philosophy and their juxtaposition in the final part of the work led to the

conclusion that the broadly understood phenomenon of human morality is not the result

of human egoism. This is the sequence of facts and human qualities,  as explained by

Jurkevych, both from the individual and from the social plane of human existence, which

have  distinctive  features  indicating  a  dynamic,  perfection-oriented,  nature  oriented

realization of the broadly understood good of human nature, in which morality is the

expression and realization of this aspiration. On the other hand, the idea or foundation is

the basis or source of morality understood as a steering mechanism or pattern.

Understanding the idea in two ways, Jurkevych, in its second meaning, perceived

the idea as a mechanism inherent in human nature, causing man to be naturally oriented

towards perfection,  which in turn is the realization of the broadly understood idea of

good. Hence, human morality is rooted in and originates from the idea of perfection. It is

its realization as a natural, but not automatic, pursuit through the love of a human being.

Human perfection is achieved, among others, through cognition, to a large extent with

the help of a heart that seeks, desires and loves good.

In looking at the whole of Jurkevich's creativity, we can say that he made a kind

of synthesis of the broadly understood philosophy of East and West, although the given

theorem requires a more thorough investigation.


