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OCHOCKI KAZIMIERZ – historyk filozofii, marksista, ur. 14 XII w 1924 w 

Dąbrowie Górniczej, zm. 29 III 1983. 

Studiował na UŁ (prawo) i filozofię na UW oraz w Instytucie 

Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR. Uzyskana tam ideologiczna 

formacja określała jego podejście do problematyki filozoficznej. Pracę 

doktorską obronił w 1958 UW (promotorem był W. Krajewski), a habilitację w 

IFiS PAN. W 1974 został prof. nadzwyczajnym, w 1982 – prof. zwyczajnym. 

Był pracownikiem naukowo-dydaktycznym i prof. filozofii marksistowskiej w 

Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego, kierownikiem 

Katedry Filozofii i Socjologii oraz dziekanem tamtejszego Wydziału Nauk 

Pedagogicznych. Jego publikacje (ok. 300 pozycji) dotyczą dziejów filozofii i 

etyki radzieckiej, nurtów marksizmu w PRL, zachodnioeuropejskich badań 

sowietologicznych (krytycznie referowanej leninologii i marksologii) oraz 

zagadnień wojny i pokoju.  

Ważniejsze prace O.: Podstawy ideologiczne wychowania Bundeswehry 

(Wwa 1964); Filozofia a nauki przyrodnicze w kontrowersjach 

marksistowskich lat 1908–1932 (Wwa 1970); Filozofia marksistowska a nauka 

wojenna (w: Filozofia i pokój, Wwa 1971, 321–338); Spory o pojęcie materii 

(Wwa 1972, 19792); Problemy etyki w radzieckich dyskusjach filozoficznych lat 

dwudziestych (Etyka 13 1974, 133–149); Filozofia marksistowska. Wybrane 

zagadnienia (I–II, Wwa 1977); Filozofia i budownictwo socjalistyczne (Wwa 

19772); Marksologia w „Marxismusstudien” (Humanitas 1 (1978), 123–143); 

Wokół sporów o filozofię (Wwa 1978); Leninizm i leninologia (Humanitas 3 

(1980), 79–101); Leninowskie normy – podstawowe myśli (Wwa 1983); Stalin 

– Deborin – Bucharin (w: Filozofia wieku dwudziestego, Rz 1983, 401–410); 

Radzieckie spory filozoficzne (Wwa 1984); Deborin i dyskusje w filozofii 

radzieckiej (w: Filozofia współczesna, Wwa 19902, I 126–138).  

ELEMENTY DOKTRYNY MARKSIZMU-LENINIZMU. U podstaw badań 

historycznych O. i jego zaangażowania w spory ideologiczne znajdują się 

określone tezy dotyczące pojmowania marksizmu, do których odwoływał się, 

rekonstruując, referując i oceniając przedstawiane poglądy. Przyjął, że 

zachodzi wewnętrzna jedność zagadnień i tez filozofii marksistowskiej, gdyż 

występuje w niej dialektyczne powiązanie wszystkich problemów. O. dostrzegł 
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powiązanie przekonań filozoficznych z właściwymi bądź niewłaściwymi 

postawami politycznymi. Koniecznym – wg niego – warunkiem rozwoju 

marksizmu jest ścisłe współdziałanie z polityką socjalistyczną. O. akcentował 

wychowawcze i ideologiczne funkcje filozofii marksistowskiej, dlatego nie 

znajdował usprawiedliwienia dla „koegzystencji ideologicznej” ze 

stanowiskami określanymi jako idealistyczne i burżuazyjne. Bronił tezy o 

odkryciu przez marksizm praw rozwoju historii. Twierdził, że marksizm-

leninizm dysponuje metodologią dialektyczno-materialistyczną, którą winno 

się stosować. Opowiadał się za ujęciem myśli marksistowskiej „w jednolitą, 

spójną i konsekwentną pod względem logicznym i merytorycznym całość” 

(Wokół sporów o filozofię, 254). Eksponował istotne – wg niego – walory 

leninowskiego etapu w filozofii marksistowskiej. O. wszedł w spór z 

krytykami znaczenia leninizmu w kształtowaniu filozofii marksistowskiej, 

podkreślając zasadniczą zgodność między poglądami K. Marksa, F. Engelsa i 

W. I. Lenina.  

Przyjmując za główną leninowską zasadę partyjności filozofii, O. 

rozpatrywał relacje między filozofią a naukami przyrodniczymi, 

materializmem a socjologią, filozofią człowieka a marksizmem. Termin 

„filozofia człowieka” określał jako nietrafny na gruncie marksizmu, gdyż 

sugerujący zbytnią autonomię, a dociekania dotyczące człowieka powinny być 

obecne w całej doktrynie marksistowskiej. Krytykował próby uprawiania 

antropologii marksistowskiej, dopatrując się w nich błędu „indywidualizmu i 

subiektywizmu” oraz politycznego zwrotu „na pozycje rewizjonistyczne i 

opozycyjne” (tamże, 174). Marksizm-leninizm jako jedyna filozofia ma 

zapewnić „aktywność człowieka w wyborze przedmiotu i w samym procesie 

poznania” oraz ukazać „wyniki ludzkiego poznania – w tym i filozofii – jako 

jedność czynnika ludzkiego (subiektywnego) i zewnętrznego wobec człowieka, 

obiektywnego świata” (tamże, 152).  

O. zajmował się znaczeniem filozofii w „budowie społeczeństwa 

socjalistycznego”. Z aprobatą zreferował tezy – zwł. radzieckich – marksistów, 

którzy przyjęli zasadę partyjności filozofii i uznali, iż jej uprawianie jest 

ważnym elementem „budownictwa socjalistycznego”. W tym kontekście 

sytuuje się wykładnia leninowskiej doktryny wojny i pokoju oraz krytyka 
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innych stanowisk. Chcąc przezwyciężyć sprzeczności ujawniane w sporach 

wewnątrz marksizmu oraz w opiniach badaczy i krytyków, O. określił 

marksizm mianem „filozofii naukowej i humanistycznej, filozofii mas 

pracujących i jednostki ludzkiej, filozofii głęboko teoretycznej i rewolucyjnej” 

(tamże, 37). Marksizm ma być filozofią dialektycznie dopełniających się i 

pogodzonych ze sobą przeciwieństw. W ujęciu relacji filozofia – nauki 

przyrodnicze O. zwrócił uwagę, że uniwersalny, „ogólny charakter filozofii 

pozwala jej odpowiadać na pytania, na które nauki samodzielnie nie mogą dać 

odpowiedzi bądź dlatego, że wykraczają one poza zakres szczegółowych badań 

danej nauki, bądź dlatego, że nauki szczegółowe nie doszły jeszcze do 

empirycznego rozstrzygnięcia danej kwestii” (tamże, 142).  

Nurtowi marksizmu, który uznał za doktrynalnie słuszny, O. zarzucił, że 

w Polsce po 1956 charakteryzuje go „zawieszenie broni” i „osłabienie 

polemicznej ostrości w stosunku do tych, którzy reprezentowali poglądy 

niemarksistowskie” (tamże, 210). Marksista jako aktywny uczestnik „walki 

partii” nie akceptuje pluralizmu światopoglądów w imię ich domniemanej 

równości. W warunkach ideologicznej i politycznej walki musi wykazać w 

swoich tekstach wzmożoną polemiczną ostrość, jeśli nie mają zatracić 

ideowego charakteru. 

ZAKRES I TEMATYKA BADAŃ HISTORYCZNOFILOZOFICZNYCH. O. skupił się 

na sporach filozoficznych w literaturze radzieckiej pierwszej poł. XX w. 

Zajmowały go zwł. dyskusje dotyczące filozoficznego pojęcia materii, 

rozumienia nauk przyrodniczych i psychologii. Rozpatrywał stosunek 

marksizmu (zwł. z lat 20. XX w.) do empiriokrytycznej teorii poznania 

(omawiał próby adaptacji tej teorii i ich krytykę) i do nauk przyrodniczych. 

Przekonywał czytelnika, że radzieckie dyskusje filozoficzne są tematami „o 

dużej wartości poznawczej i wychowawczej”. Ten motyw dydaktyczny zdaje 

się dominować nad zadaniami poznawczymi.  

O. eksponował znaczenie myśli leninowskiej w literaturze radzieckiej. 

Nie zgadzał się na jej przeciwstawianie marksizmowi, zwł. co do zadań i 

przyszłości filozofii ani na przeciwstawianie leninizmu marksistowskiemu 

humanizmowi. Podkreślał, że leninizm jest kontynuacją marksistowskiego 

humanizmu i daje pozytywne rozwiązanie jego problemów w kontekście 
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determinizmu społecznego oraz historycznego. O. starał się uwiarygodnić tezę, 

że Lenin wypracował w swojej interpretacji rzeczywistości podmiotowy 

składnik historii, czyli zaakcentował wartość działania człowieka, a nie jedynie 

następstwo wydarzeń społecznych. Polemizował z formułą „Lenin to praktyk, 

a Plechanow to teoretyk” i bronił stanowiska, że poglądy Lenina są filozofią 

materializmu dialektycznego. O. przybliżył stanowiska A. M. Deborina i N. 

Bucharina oraz pokazał próby opracowania kodeksu moralności 

komunistycznej.  

Referując radzieckie spory na temat marksistowskiej myśli etycznej, O. 

przytoczył także opinie jej ros. przeciwników i ich krytykę rewolucji 

bolszewickiej, uważanej za: „uwieńczenie rosyjskiego obskurantyzmu” (S. L. 

Frank), „molocha kolektywizmu” (I. Hessen), „masową psychozę i zagubienie 

etyki” (N. Apostołow). Przywołał określenie ustroju radzieckiego jako 

„satanokracji” (N. A. Bierdjajew) i pogląd A. I. Wwiedeńskiego, że 

marksistowski ateizm, odmawiając człowiekowi duszy nieśmiertelnej, skutkuje 

tym, iż w praktyce „nie ma najmniejszych podstaw do tego, by do ludzi 

odnosić się inaczej niż do zwierząt” (Leninizm i leninologia, 139).  

Część tekstów O. dotyczy leninologii i marksologii, uprawianych przez 

krytyków marksizmu-leninizmu. Zreferował w nich poglądy 

zachodnioeuropejskich badaczy Marksa, Engelsa i Lenina, zwracając m.in. 

uwagę na (objęte cenzorskim zakazem w PRL) analizy I. M. Bocheńskiego. 

Choć teksty O. są polemiczne, pozwalały w PRL uzyskać informację o 

leninologii i marksologii. 

KRYTYKA NIEORTODOKSYJNYCH NURTÓW MARKSIZMU. Opisując i 

oceniając dzieje marksizmu w PRL, O. wyraził opinię, że marksizm – mimo 

teoretycznej słabości i jego negatywnych skutków – był wartościową orientacją 

także w czasach stalinowskich. Zdecydowanie skrytykował „rewizjonizm 

filozoficzny” po 1956, za który uznał antropologiczną i scjentystyczną 

deformację marksizmu. Do błędów „antropologicznej deformacji filozofii” 

zaliczył absolutyzację jednostki ludzkiej i opozycję jednostka – społeczeństwo 

(na niekorzyść społeczeństwa) oraz ahistoryczne pojmowanie alienacji. 

Zarzucił rezygnację z tzw. klasowego punktu widzenia, czyli klas społecznych, 

co – wg niego – prowadzi do potraktowania filozofii jako „narzędzia opozycji i 
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walki z socjalizmem” (Wokół sporów o filozofię, 206). Nurtowi 

scjentystycznemu zarzucił kult filozofii pozytywistycznej, zatarcie granicy 

między materializmem a fizykalizmem Koła Wiedeńskiego i uczynienie z 

filozofii nauki dziedziny „odideologizowanej, wolnej od »kontrowersji« 

światopoglądowych” (tamże).  

Polemizując z rewizjonizmem filozoficznym, O. negatywnie ocenił myśl 

L. Kołakowskiego, zwł. po 1956. Interpretując Aktualne i nieaktualne pojęcie 

marksizmu, stwierdził, że Kołakowski zaproponował „likwidację marksizmu”, 

gdyż – wg O. – napisał, iż „to, co naukowe w marksizmie zostało już dawno 

wchłonięte przez naukę, to zaś co w nim pozostało, jest nienaukowe i należy 

jak najszybciej pozbyć się tego balastu” (tamże, 201). Komentując, O. połączył 

treści filozoficzne z działaniami i hasłami politycznymi: „Był to program 

wyraźnie rewizjonistyczny, godzący w dyktaturę proletariatu, w jedność partii, 

w marksizm, w materializm filozoficzny. Zakwestionował więc naukowość 

filozofii marksistowskiej, odrzucił jej materialistyczny charakter” (tamże).  

Postawił tezę, iż idee filozoficzne stanowią o legitymizacji bądź 

delegitymizacji władzy partii komunistycznej. Odrzucenie dogmatycznej tezy o 

naukowości materializmu marksistowskiego może – wedle O. – skutkować 

obaleniem dyktatury proletariatu i rozbiciem partii rządzącej. Choć wyrażenia 

użyte przez O. brzmią jak donos na wrogów politycznych, to zarazem trafnie 

ujął jeden z ideowych procesów, który doprowadził do rozpadu socjalizmu w 

PRL.  

O. poddał też krytyce książkę A. Schaffa Marksizm a jednostka ludzka 

(Wwa 1965): „Absolutyzując ideę alienacji, straszy diabolicznym obrazem 

człowieka uginającego się pod ciężarem życia społecznego, człowieka 

skazanego także i w komunizmie na alienację, zależność, podział pracy, 

nierówność społeczną i inne nieszczęścia. […] Oskarżył nawet naszą partię i 

ruch marksistowski o niezauważanie niebezpieczeństwa antysemityzmu” 

(Wokół sporów o filozofię, 205). Wg O., jest ona „wyrazem rezygnacji jej 

autora z leninowskich wymagań partyjności filozofii” (tamże). 

Rozpatrując relacje między materializmem historycznym i socjologią 

marksistowską, O. nie zaakceptował utożsamienia obu dziedzin, jak też negacji 

związków między nimi. Opowiedział się za ich wzajemnymi oddziaływaniami, 
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przy zachowaniu badawczej autonomii socjologii. Podkreślił jednak, że 

„socjologia jest nauką w wysokim stopniu ideologiczną i polityczną. Odnosi 

się to także do uzyskiwanych przez nią wyników badań empirycznych i 

samych tych badań” (tamże, 153). Przyjmując takie stanowisko, O. 

skrytykował pracę J. Hochfelda (Studia o marksowskiej teorii społeczeństwa, 

Wwa 1963).  

Inne kierunki filozoficzne – zwł. szkołę lwowsko-warszawską i 

neotomizm – ocenił z punktu widzenia marksisty i wyeksponował te ich 

elementy, które uznał za błędne.  

PRÓBA OCENY I PODSUMOWANIA. Teksty O. stanowią przede wszystkim 

dokument uprawiania filozofii i jej historii jako zadania wyznaczonego przez 

ideologię. Są wyrazistym przejawem zasad leninowskiej „filozofii walki”. O. 

często posługuje się ideologiczną retoryką, m.in. w stwierdzeniu, że metoda 

marksologów „wyraża dobitnie postawę klasową”. Ich „zainteresowanie 

twórczością Marksa i Engelsa nie tyle wynika z umiłowania prawdy i 

rzetelnego poznania marksizmu, ile z chęci poddania go destrukcyjnej krytyce. 

To też stanowi podstawowy sens zainteresowań marksologicznych, niezależnie 

od stopnia erudycji, wyrafinowania intelektualnego i popisów oratorskich jej 

przedstawicieli” (Marksologia w „Markxismusstudien”, 142).  

Omawiając marksistowską krytykę szkoły lwowsko-warszawskiej, którą 

prowadzili w latach 50. XX w. B. Baczko, A. Schaff i H. Holland, O. uznał, że 

„nie wykazano zrozumienia dla wielu dyskutowanych zagadnień. Była to 

krytyka gołosłowna, polegała na naklejaniu z góry przygotowanych etykietek, 

była zatem krytyką nihilistyczną. […] utożsamiała poglądy filozoficzne, 

epistemologiczne i metodologiczne z poglądami politycznymi” (Wokół sporów 

o filozofię, 198).  

W prezentacji innych poglądów O. zastosował takie zwroty 

wartościujące, w których (po niewielkiej modyfikacji) w miejsce 

wymienionego przez niego poglądu można podstawić – z aprobatą bądź 

dezaprobatą – inny, aby uzyskać światopoglądowo lub ideologicznie pożądany 

efekt. Teksty O. są pouczającą lekturą, jakich wyrażeń i figur stylistycznych 

należy świadomie unikać, aby wywód nie stanowił jedynie świadectwa 
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ideologicznych przekonań autora, ze względu na które wszelką filozofię 

traktuje się tylko instrumentalnie.  

 

S. Zamecki, K. Ochocki: Filozofia a nauki przyrodnicze w 

kontrowersjach marksistowskich 1908–1932. Warszawa 1970 [recenzja], 

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 18 (1973) nr l, 161–166; R. Rosa, 

Wspomnienie o Kazimierzu O., SF 27 (1983) nr 8–9, 329–332; D. S. 

Kozerawski, Wyższe szkolnictwo wojskowe w Polsce w latach 1947–1967, 

Wwa 2005. 
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