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Prof. zw. dr hab. Joanna Ślósarska – wspomnienie 

W dniu 1 października 2016 roku zmarła prof. zw. dr hab. Joanna Ślósarska, 

wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Filologicznym, kierownik 

Pracowni Antropologii Literatury w Katedrze Teorii Literatury Instytutu Kultury 

Współczesnej. Była wybitnym naukowcem, wybitnym nauczycielem akademic-

kim, wybitną poetką i malarką. Podstawowymi dziedzinami Jej badań nauko-

wych były teoria i antropologia literatury, literatura porównawcza, poetyka ko-

gnitywna oraz creative writing. W skład Jej dorobku wchodzi sto trzydzieści pu-
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blikacji naukowych, w tym dziesięć książek, wiele tłumaczeń i opracowań,  

a także dziesięć tomów poetyckich oraz redakcyjne opracowania dwóch serii 

wydawniczych, obejmujących trzydzieści debiutów literackich. Była autorką 

licznych projektów graficznych, a także inicjatorką wielu społecznych inicjatyw, 

w tym powołania do życia „Stowarzyszenia Literackiego im. K.K. Baczyńskie-

go”, zrzeszającego twórców i nauczycieli akademickich, któremu przez wiele lat 

przewodniczyła, które wydaje serię wydawniczą, przyznaje literackie nagrody,  

i które otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie łączyły Ją więzy zawodo-

we, koleżeńskie i przyjacielskie. Więzy szczególne łączyły ją z Instytutem Filo-

logii Polskiej oraz z Instytutem Filozofii. Wchodziła w skład kolegiów redak-

cyjnych serii wydawniczych sygnowanych przez Akademię, była recenzentką 

publikacji polonistycznych i filozoficznych tu powstałych i aktywną uczestnicz-

ką organizowanych w Akademii konferencji naukowych. W naukowych tomach 

wydawanych w tej Uczelni zamieszczała swoje prace – zarówno teoretyczno-

literackie, jak i filozoficzne. Również Jej częstochowscy koledzy, poloniści i fi-

lozofowie, recenzowali Jej prace, stając za każdym razem przed wyzwaniem 

ogarnięcia rzadko spotykanej erudycji literackiej, filozoficznej i teologicznej, 

która często w tym samym dziele znajdowała swój wyraz. 

Zmarła była dla wielu, którzy Ją znali, Joasią. Osobą wielorako niezwyczaj-

ną. Jej delikatność, eteryczność i dobroć były nie z tego świata. Jej erudycja  

i poetycka sztuka słowa oszałamiały. Dla wielu była genialna. Równie wielu po-

strzegało ją jako tę, której prawdziwym imieniem jest imię: Franciszka.  

 

dr hab. prof. AJD Adam Olech 

Dyrektor Instytutu Filozofii AJD 
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Maciej WOŹNICZKA 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

Czy nauczanie filozofii w Polsce jest kwestią 

polityczną?
*
 

Streszczenie 

Tekst zawiera próbę opisu zależności kształcenia filozoficznego w Polsce od czynników zwią-

zanych z szeroko pojmowanymi oddziaływaniami politycznymi. Pierwsza część poświęcona jest 

miejscu edukacji filozoficznej w polityce edukacyjnej. Wskazano w niej na odniesienia związane  

z decyzjami władz, wpływem instytucjonalnym, relacjami do tradycji. W części drugiej omówiono 

miejsce kształcenia filozoficznego w ideologii edukacyjnej. Zwrócono w niej uwagę na konse-

kwencje udziału Polski w Unii Europejskiej (np. relacja do idei wielokulturowości), przedstawiono 

proponowane rozwiązania zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. W części trzeciej pod-

jęto kwestię uwarunkowań światopoglądowych w edukacji filozoficznej. Tu podkreślono różnicę 

między religijnym a nawiązującym do przesłanek filozoficznych profilem kształcenia. W konklu-

zjach przedstawia się propozycję ograniczenia wpływu działalności polityków na kształcenie filo-

zoficzne i w większym stopniu powierzenia go profesjonalistom. 

Słowa kluczowe: polityka edukacyjna, ideologia edukacyjna, kształtowanie światopoglądu, 

nauczanie filozofii. 

Motyw: czasem w dyskusjach nauczycieli filozofii czy etyki dochodzi się do sytu-

acji, w której powstaje nieprzekraczalna bariera. Jeden z dyskutantów stwier-

dził: „to są już sprawy polityczne, o tym nie rozmawiajmy”
1
. Czy rzeczywiście 

nauczanie przedmiotów filozoficznych w Polsce jest również i kwestią politycz-

                                                 
*  Główne tezy tego tekstu przedstawione zostały na 10. Polskim Zjeździe Filozoficznym, Sekcja 

Dydaktyki Filozofii i Dydaktyki Etyki, UAM, Poznań, 14–19.09.2015 r. W wersji skróconej  

o połowę (życzenie redaktorów) zgłoszony do „Przeglądu Filozoficznego”, zawierającego tek-

sty pozjazdowe. 
1  Intencja była jasna: dyskusja kwestii politycznych (w tym i światopoglądowych) nie jest kon-

kluzywna. W obecnych warunkach społeczno-politycznych problemy rozwiązuje się przez gło-

sowanie. 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.01
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ną? Co to właściwie znaczy? Dlaczego własność „bycia kwestią polityczną” do-

tyczy głównie nauczania filozofii (ostatnio, przez pewien okres, też i historii,  

w pewnym sensie również języków obcych: język angielski – język rosyjski, ale 

już nie np. języka polskiego, matematyki czy fizyki)? Czy to zaszłość, czy też no-

wy problem w dydaktyce filozofii? Jaki jest rzeczywisty wpływ uzasadnień i ar-

gumentacji o charakterze politycznym na kształcenie dotyczące przedmiotów fi-

lozoficznych? Czy i jak można poradzić sobie z oddziaływaniem czynników poli-

tycznych na edukację filozoficzną? 

W refleksji dydaktyków filozofii (w tym i etyki) coraz częściej podejmowa-

ny jest problem możliwości wprowadzenia powszechnego kształcenia filozo-

ficznego. Trudności związane z wprowadzeniem powszechnego kształcenia filo-

zoficznego w szkolnictwie przedakademickim mogą być różnej natury. Można 

je klasyfikować według rozmaitych kryteriów. Jak dotychczas, dydaktykom fi-

lozofii wydawało się, że podstawowe trudności mają charakter merytoryczny. Po 

historycznie wysoce nieprzyjaznym okresie (II wojny światowej oraz zniewole-

nia ideologicznego w latach 1947–1989; łącznie dokładnie pół wieku: 1939–

1989) odbudowanie podstaw teoretycznych i stworzenie konwencji powszech-

nego kształcenia filozoficznego wydawało się zadaniem elementarnym. Pół wie-

ku przerwy (już nie licząc prób jego regeneracji w okresie 1989–2016) w dydak-

tyce przedmiotu to dostatecznie dużo, by można było stwierdzić, że w zasadzie 

wszystko uległo zmianie (recepcja społeczna filozofii jako przedmiotu naucza-

nia, koncepcja i treści kształcenia filozoficznego, podstawowa dla szkoły meto-

dyka nauczania przedmiotu). To dlatego pojawiły się dość liczne próby zarazem 

regeneracji, jak i adaptacji kształcenia filozoficznego w polskiej szkole do 

współczesnych uwarunkowań kulturowych i edukacyjnych. 

Jednak realizacja zadań elementarnych, dotyczących kształcenia filozoficz-

nego, nie dokonuje się w sprzyjającym klimacie społecznym. Mimo zniesienia 

ograniczeń politycznych w 1989 r. (których konsekwencją było otwarcie ideowe 

i koncepcyjne) nie nastąpił w szkołach powszechny powrót do kształcenia filo-

zoficznego. Co i rusz, od ponad ćwierćwiecza (27 lat: 1989–2016), pojawiają się 

pytania o sens kształcenia filozoficznego w szkole (zwłaszcza o jego korzyści 

praktyczne), przedstawiane są obawy dotyczące zbyt spekulatywnego charakteru 

filozofii (to „nauka o bycie i niebycie”), akcentowane są zagrożenia, wiązane  

z nadmiernym historyzmem w edukacji filozoficznej (aktualny spór o rolę histo-

rii jako wyznacznika tradycji w edukacji – np. proporcje między wątkami naro-

dowymi a wątkami europejskimi). Formułowane są wątpliwości dotyczące rze-

czywistego znaczenia filozofii w tworzeniu światopoglądu młodzieży (w skraj-

nej postaci: „dzieje filozofii to dzieje anarchistów i burzycieli ładu społecznego” 

– od Sokratesa po Fryderyka Nietzschego). Osobną, społecznie niezwykle draż-

liwą kwestię, mającą w istocie charakter sporu światopoglądowego, stanowi re-

lacja edukacji filozoficznej do edukacji religijnej (tu szczególnie społecznie 
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sporne i delikatne kwestie światopoglądowe, dotyczące nauczania religii w szko-

le, związane przede wszystkim z silnie społecznie akcentowaną działalnością 

misyjną/konfesyjną – missio canonica – Kościoła katolickiego). Można to sfor-

mułować jeszcze inaczej: dyskusji poddawana jest wartość wychowawcza 

kształcenia filozoficznego
2
. Nieco przewrotnie można by stwierdzić, że społe-

czeństwu polskiemu po 1989 r. nie udało się wybrać takiej władzy edukacyjnej, 

która odniosłaby się konstruktywnie do idei powszechnego kształcenia filozo-

ficznego. Dlatego, raczej zgodnym zdaniem nauczycieli filozofii, potrzebny jest 

przełom w Polsce, konieczne są zmiany w doktrynie edukacyjnej, dotyczącej fi-

lozofii (a nawet szerzej: w jej modelu kulturowo-społecznym). Obecnie nie ma 

„głodu edukacyjnego” na filozofię w szkole. Stwórzmy więc zapotrzebowanie 

społeczne, kulturowe, edukacyjne na filozofię! 

W tekście tym staram się postawić pytanie o rodzaj i charakter idei, będą-

cych podstawą funkcjonowania systemu edukacji w Polsce. Stawiam tezę, iż 

powszechny, edukacyjny dostęp do kształcenia filozoficznego ma charakter je-

dynie deklaratywny, natomiast praktycznie jest ono wykluczone z systemu 

kształcenia przedakademickiego (i znacznie ograniczane w szkolnictwie akade-

mickim) – co jest rezultatem nie uzasadnień i argumentacji, lecz apodyktycz-

nych, politycznych decyzji odpowiednich władz. 

1.  Edukacja filozoficzna w polityce edukacyjnej 

Zjawisko oddziaływań politycznych na edukację filozoficzną jest fragmen-

tem bardziej złożonych procesów. Właściwie od początku szkolnictwa akade-

mickiego edukacja motywowana jest „wiedzą/władzą” polityczną. Przecież już 

„powstanie uniwersytetu w Krakowie odpowiadało głównym celom polityki 

wewnętrznej i zagranicznej Kazimierza Wielkiego, zmierzającego do umocnie-

nia samodzielności politycznej i podniesienia kultury umysłowej kraju […]” 

(Palacz 1978, 7). Infiltracja polityki w edukację filozoficzną dokonuje się  

i obecnie – przykłady wiązane z polityką naukową są dostatecznie wyraźne 

(Kossecki 2005, 35–41; Sajdek 2013, 215–223). Wobec tego ważne są próby 

przedstawienia głównych elementów współczesnej odmiany sporu „filozofów  

z politykami” o rodzaj i kształt idei edukacyjnych we współczesnej polskiej szkole. 

Istotna jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie jest miejsce czynników poli-

tycznych wśród innych czynników oddziałujących na kształcenie filozoficzne  

w Polsce. Dla prowadzonych refleksji ważne jest określenie relacji między ar-

gumentacją filozoficzną a argumentacją wiązaną z decyzjami politycznymi.  

W ocenie filozofa, aktualnie podejmowane decyzje dotyczące modelu edukacji 

powstają nie wobec uwarunkowań deliberatywych (dyskusja, argumentacja, uza-

                                                 
2  Warto wspomnieć, że na gruncie dydaktyki filozofii kwestie te były już przedmiotem refleksji 

(Burlikowski, Słomski 2002; Woźniczka 2008, 93–106). 
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sadniony wybór), lecz w perspektywie uwarunkowań politycznych (władza, ide-

ologia, decyzja światopoglądowa). Współcześni nauczyciele przedmiotów filo-

zoficznych stanęli przed odwiecznym problemem (już zarzuty wobec pierw-

szych europejskich filozofów: Empedoklesa, Anaksagorasa, pitagorejczyków, 

Protagorasa, Sokratesa w sporej części miały charakter polityczny). C h c ą c  

n a u c z a ć  f i l o z o f i i,  m u s z ą  o n i  z m i e r z y ć  s i ę  z  u w a -

r u n k o w a n i a m i  p o l i t y c z n y m i,  a  n a w e t  i d e o l o g i c z -

n y m i  c z y  ś w i a t o p o g l ą d o w y m i, dotyczącymi kształcenia  

w ogóle, a w szczególności odnoszącymi się do roli i znaczenia kształcenia filo-

zoficznego. Dlaczego tak się dzieje? Najogólniej rzecz ujmując: (1) w Polsce 

ideologia społeczna osadzona jest w znacznym stopniu na pierwiastkach religij-

nych, na pewno mniej na elementach filozoficznych (w konsekwencji: decyzje 

edukacyjne opierane są bardziej na przekonaniach nawiązujących do tradycji, 

przeświadczeniach niż na uzasadnieniach, argumentacji); (2) ideologia społecz-

na osadzona jest na racjach politycznych: zdobycie władzy traktowane jest jako 

naturalna podstawa do decydowania o kształcie ideowym/ideologicznym eduka-

cji (profesjonaliści w zakresie organizacji i kształtu oświaty muszą ustąpić miej-

sca przedstawicielom władzy); (3) kondycja społeczno-kulturowa filozofii jest 

pochodną uwarunkowań politycznych, ugrupowania silniejsze politycznie mają 

większy wpływ na decyzje edukacyjne niż ugrupowania o większej mocy argu-

mentacyjnej (niejasności: z jednej strony – w wielu szkołach katolickich na-

uczana jest filozofia, z drugiej strony – dlaczego zmian w modelu światopoglą-

dowym polskiej szkoły domagają się głównie partie lewicowe?) oraz (4) na-

uczanie filozofii jest bezpośrednią konsekwencją kondycji społeczno-kulturowej 

samej filozofii (zgodnie z założeniem: jeśli w kraju jest silna filozofia, to mocna 

jest i jej dydaktyka). 

Jakie są źródła nastawień do traktowania nauczania filozofii jako kwestii po-

litycznej? Zapewne zróżnicowane. Podstawowa trudność to taka, iż brak filozo-

fii uniemożliwia dokonywanie wyborów (egzystencjalnych, aksjologicznych, 

kulturowo-światopoglądowych). Podstawowe wyznaczniki filozofowania: po-

szukiwanie prawdy, tworzenie argumentacji (w tym np. odróżnianie argumenta-

cji od perswazji), formułowanie tez, dyskursywność przedstawianych oglądów 

rzeczywistości (stojące zresztą w opozycji do postawy religijnej – opieranej  

w zasadniczej postaci na dogmatach, autorytecie, obrzędach i rytuałach) pozba-

wione są funkcji kulturowo-edukacyjnej. Problem możliwości dokonywania wy-

boru umiejscowiony jest w podstawach rozumienia i doświadczania rzeczywi-

stości i dlatego jest tak ważny dla edukacji. 

Jednym z podstawowych argumentów politycznych jest powoływanie się na 

tradycję. Jeśli „edukacja to proces przekazywania z pokolenia na pokolenie 

dziedzictwa kulturowego (wiedzy, umiejętności, systemów wartości) określonej 

społeczności za pośrednictwem specyficznej instytucji społecznej, jaką jest 

szkoła” (Kubica 2016), to „argument z tradycji” winien być wystarczający dla 
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starań o wprowadzenie powszechnego kształcenia filozoficznego. Udział dorobku 

filozoficznego pokoleń Polaków w tworzeniu podstaw dziedzictwa kulturowego 

Polski zdaje się nie budzić wątpliwości. Jednak wykładni tego stanowiska w po-

staci powszechnego nauczania filozofii nadal brak. Dodatkowo powoływanie się 

na jednostronnie (w sensie: dominacji doświadczenia religijnego) pojmowaną tra-

dycję oddala wszelką argumentację – przecież w okresie II Rzeczypospolitej,  

w latach 1918–1939, filozofia pod postacią propedeutyki filozofii była powszech-

nie nauczana w polskich szkołach. Dlaczego naród polski wrócił do powszechne-

go nauczania religii w szkole, ale nie wrócił do powszechnego nauczania filozofii? 

Refleksja wokół polityki edukacyjnej dotyczącej kształcenia filozoficznego 

nie jest najlepiej rozwinięta
3
. Zdaje się dominować w niej przekonanie, że ma ono 

charakter marginalny, a w aktualnych warunkach jest to przede wszystkim kwestia 

praktyki (nauczanie etyki
4
). Obecnie, w warunkach państwa demokratycznego, 

samą politykę edukacyjną traktuje się jako część polityki społecznej, która „odnosi 

się do zbioru praw oraz reguł, które wpływają na system szkolnictwa” (Zamorska 

2012, 7); dodatkowo: można ją rozumieć jako „dyscyplinę naukową lub jako prak-

tyczną działalność” (Kubica 2016). To właśnie „państwo, realizując politykę edu-

kacyjną poprzez konstruowanie ram funkcjonowania systemu oświaty, jego kon-

trolę oraz (współ)finansowanie systemu szkolnego, określa jednocześnie jej prefe-

rencje” (Zamorska 2012, 7). Dla filozofa istotne jest to, w jaki sposób formułowa-

ne są główne dezyderaty ideowe polityki edukacyjnej państwa, a dla nauczyciela 

filozofii – jakie są ich konsekwencje dla kształcenia filozoficznego. 

Nieuchronne wydaje się zatem skierowanie refleksji na politykę edukacji, 

dotyczącą nauczania przedmiotów filozoficznych. Jakie czynniki określają za-

leżność kształcenia filozoficznego od uwarunkowań politycznych (obecność  

i postać kształcenia filozoficznego od polityki edukacji)? Może warto tu skorzy-

stać z pojęcia faktu kulturowego, wprowadzonego do socjologii przez Emila 

Durkheima. To faktyczne/faktualne odniesienie (utrwalone nawet w języku: „po-

lityka faktów”) ma swoje dziejowe uzasadnienia. W okresie zniewolenia ideolo-

gicznego (1948–1989) to na mocy decyzji politycznych powszechnie nauczana 

była w uczelniach wyższych filozofia marksistowska
5
. Trudno określić powody, 

                                                 
3  Do standardu należą prace dotyczące ogólniejszych relacji między polityką a edukacją (Przy-

szczypkowski i in. 2014; Przyszczypkowski 2012; Śliwerski 2009; Potulicka, J. Rutkowiak 

2010; Melosik 2013 i inne). 
4  Podobnie jest z religią: „Edukacja religijna postrzegana jest w Polsce raczej jako fakt, niż pro-

blem…” (Zwierżdżyński 2014, 15). Zatem: wprowadzenie nauczania przedmiotu religia/etyka 

było konsekwencją argumentacji czy jedynie „jawnie oświeconej” decyzji nowej władzy? 
5  Tych „faktów społecznych” jest oczywiście więcej. Decyzją polityczną było powołanie Komi-

sji Edukacji Narodowej, która przeformułowała ówczesną „ideologię edukacji” w sposób za-

sadniczy. Rozwiązanie zakonu jezuitów w 1773 r. było rozstaniem z radykalną postacią teolo-

gii katolickiej, konserwatyzmem i oderwaniem od realnych potrzeb edukacyjnych. Usunięcie 

filozofii miało ten sam charakter: wraz z likwidacją nauczania wersji scholastycznej filozofii 

usunięto ze szkół nauczanie filozofii w ogóle. 
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na mocy których wraz ze zniesieniem „urzędowego marksizmu” powszechnie 

usunięto ze szkół wyższych nauczanie filozofii (z wyjątkiem filozofii jako kie-

runku studiów lub kierunków bezpośrednio z nią związanych). Czy obawiano 

się, że w ówczesnej Polsce nie było wystarczająco silnej, nieuwikłanej politycz-

nie, filozoficznej kadry akademickiej? Czy też uznano, że nauczanie filozofii 

jest nadmiarowe, jest zbytecznym luksusem, mało istotnym naddatkiem w no-

wych warunkach ideologicznych/światopoglądowych funkcjonowania państwa? 

W każdym razie skutek tych działań jest taki, że obecnie nie ma powszechnego 

nauczania filozofii, ani w uczelniach wyższych, ani w szkolnictwie przedakade-

mickim. Czy założenie wykluczenia powszechnego kształcenia filozoficznego 

(mające jak najbardziej charakter faktu społecznego) precyzowane jest w aktual-

nych programach polityki edukacyjnej poszczególnych organów państwa? 

Kolejny argument polityczny ma charakter instytucjonalny. To instytucje 

państwa decydują o aktualnej polityce edukacyjnej. Obecnie wykaz przedmio-

tów nauczanych w liceum określony jest przez rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej. W efekcie tych rozporządzeń podejmowane są podstawowe ustale-

nia programowe, dotyczące tego, czy filozofia ma status przedmiotu obowiąz-

kowego czy przedmiotu do wyboru (również tego, czy jest obowiązkowa w blo-

ku przedmiotów humanistycznych czy też nie), a także w szerszych ramach edu-

kacyjnych – jakie przedmioty są nauczane w szkole: np. język angielski czy ję-

zyk rosyjski, religia w szkole czy poza szkołą, w nauczaniu historii: akcenty na-

rodowe i patriotyczne czy klimat europejskiego doświadczenia kulturowego itd. 

Decyzją instytucjonalną, polityczną było również wprowadzenie przedmiotu  

o nazwie „religia/etyka” (kontrowersje wokół trybu jego wprowadzenia nie 

milkną do dzisiaj). 

Ocena upolitycznienia dydaktyki filozofii zależy od przyjętych sposobów in-

terpretacji. Najprostsze wydaje się kryterium historyczne. Wielu największych 

filozofów europejskich było zarazem nauczycielami filozofii, w wielu przypad-

kach byli to również najwięksi „męczennicy polityczni” filozofii – od cykuty 

Sokratesa, przez stos Giordana Bruna, po zniewolonych przez totalitaryzmy XX w. 

W krótszej, polskiej perspektywie warto przypomnieć przełom związany  

z wprowadzeniem reform przez Komisję Edukacji Narodowej (rezygnacja  

z usług proponowanych przez szkolnictwo jezuickie). Zmiany w polityce eduka-

cji spowodowały wprowadzenie w miejsce przestarzałego systemu edukacji no-

wej ideologii (w koncepcjach kształcenia filozoficznego oznaczało to wycofanie 

filozofii scholastycznej i wprowadzenie nowej, opartej na podręczniku Étienne’a 

de Condillaca). Okres wojen światowych miał silne, negatywne konsekwencje 

dla edukacji w ogóle. Najnowszy okres 1945–1989 to planowa sowietyzacja kul-

tury polskiej (jednoznaczny skutek postanowień politycznego układu jałtajńkie-

go), połączona z jednoznaczną redukcją kształcenia filozoficznego (Jakub Ber-

man). Przy okazji trzeba przyznać, że nie dokonał się w polskiej filozofii jakiś 

wyraźny akt oczyszczenia (a stwierdzenie „całkiem interesujący marksizm pol-
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ski” zdaje się wymagać rozbudowanego komentarza). Niewątpliwie wyraźna by-

ła w Polsce filozofia opozycyjna (w sensie opozycji politycznej, np. Roman In-

garden, Henryk Elzenberg, Izydora Dąmbska, Stefan Amsterdamski, późny Le-

szek Kołakowski, Zbigniew Jordan, Barbara Skarga, Helena Eilstein i wielu, 

wielu innych), która miała istotny wkład w kształtowanie kultury narodowej. 

2.  Edukacja filozoficzna w ideologii edukacyjnej 

Warto zauważyć, że nie tylko nauczanie filozofii zależne jest od wpływów 

politycznych. To fragment ogólniejszego zagadnienia oddziaływań politycznych 

na edukację w ogóle. Jak zauważyła Wanda Kamińska w jednym z nowszych 

opracowań problemu: „Teoretycy są zgodni, że system edukacyjny jest częścią 

systemu politycznego, a idee pedagogiczne mają regulować mechanizmy syste-

mu” (Kamińska 2014, 102–103, 106). Stwierdziła ona dalej, iż „instytucjonali-

zacją szkoły, jej systemowym wymiarem kieruje nie nauka, lecz polityka podpo-

rządkowana stratyfikacji społecznej. Dlatego następuje proces eliminacji roz-

strzygnięć naukowych, które nie są brane pod uwagę przez ośrodki zarządzania 

oświatą, jeśli te nie sprzyjają ideałom – priorytetom władzy” (Kamińska 2014, 

106). To napięcie, powstające między rzeczywistą wiedzą o rzeczywistości 

(przedstawiane tu przez naukę) a decyzjami władzy politycznej, jest istotne. Zda-

je się odsłaniać bardziej złożone problemy relacji między edukacją a ideologią
6
. 

Polityka edukacji wymaga więc zdecydowanie osobnej refleksji dydakty-

ków, zwłaszcza że „spór o kształt polskiego szkolnictwa przybiera najczęściej 

charakter polityczny i nie jest pozbawiony emocji oraz kontrowersji” (Zamorska 

2012, 7). Problem ten dostrzegany jest w literaturze przedmiotu (stan na rok 

2011): „Szkoła nie jest i nigdy nie będzie wolna od ideologii, także tej politycz-

nej. Polskie partie polityczne, zwłaszcza PO i PiS, poświęcają w swych progra-

mach dużo uwagi kwestiom edukacji. Propozycje PO wpisują się w nurt liberal-

ny, z kolei PiS w konserwatywny. Warto wiedzieć, że program polityczny partii 

opiera się na dyrektywach ideologii, która wpływa bezpośrednio na kształt pro-

gramów edukacyjnych. To, jaką formę ostatecznie przybiorą, zależy od władzy, 

którą wybierają obywatele. Świadomość relacji między ideologią a partią poli-

tyczną i edukacją pozwala na zrozumienie decyzji podejmowanych przez rzą-

                                                 
6  Termin „ideologia” zdaje się mieć dwa podstawowe znaczenia. W pierwszym, silnie wartościu-

jącym, ideologia to zespół przeświadczeń koncepcyjnych, teoretycznych służących realizacji 

pewnych zamierzeń. Akcent negatywnie wartościujący związany jest z abstrakcją, oderwaniem 

od kontekstów prawdziwościowych, charakterem perswazyjnym (słynne, lekceważące „to ide-

ologia”). W drugim, bardziej opisowym znaczeniu ideologia to zespół idei orientujących  

w funkcjonowaniu w rzeczywistości (przykład: jaka tu idea, co stanowi podstawowe przesła-

nie). Por.: Woźniczka 2014, 113–136. W klasyce refleksji dotyczącej ideologii edukacyjnych 

zwraca się uwagę na prace: Meighan 1993 oraz O’Neill 1981. 
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dzące ugrupowania” (Hejwosz-Gromkowska 2011). W innej interpretacji Kazi-

mierz Przyszczypkowski stwierdził, iż wspólną cechą ideologii edukacyjnych 

jest „dążenie do dominacji i władzy nad umysłem człowieka”, a „element wła-

dzy jest jednak często w narracjach edukacyjnych ukryty” (Przyszczypkowski 

2014, 28). Czy praktyka ideologizacji edukacji to relikt przeszłości, czy też stały 

element ustroju demokracji parlamentarnej państwa? Czy musi być tak, że edu-

kacja jest warunkowana ideologią polityczną, a w konsekwencji przekaz prawdy 

kulturowej musi pozostawać na odległym miejscu? Czy obecna „kondycja ide-

ologiczna” Polski projektuje blokadę edukacyjną w zakresie filozofii? Czy spór 

głównych ideologii w polityce edukacyjnej w kontekście kształcenia filozoficz-

nego jest istotny?  

Refleksję należy rozpocząć od najogólniej przyjętych standardów, czyli 

obecnie uregulowań wiązanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej (ta-

ka sytuacja ma w dziejach miejsce po raz pierwszy). Interpretacja polityki edu-

kacyjnej w Unii Europejskiej może być prowadzona w różny sposób. Z jednej 

strony polityka edukacyjna jest w niej wolna od „tradycyjnie pojmowanych”  

(w znaczeniu: wartościowanych negatywnie) odniesień ideologicznych
7
. Obo-

wiązuje w niej (nawet „pełna”) autonomia w zakresie doboru środków i sposo-

bów realizowania polityki edukacyjnej (w oparciu o zasadę dialogu międzykul-

turowego i zasadę subsydiarności). Wśród aktualnie formułowanych priorytetów 

można wymienić np.: – przygotowanie do nowoczesnego rynku pracy; – standa-

ryzację systemów edukacji w poszczególnych krajach, szereg zaleceń o charak-

terze technicznym; – rozwój wymiaru europejskiego w edukacji, zwłaszcza 

przez nauczanie i upowszechnianie języków państw członkowskich (z pytaniem: 

czy na tym polega równocenność kulturowa narodów Europy, że tak niewielu 

Anglików uczy się języka polskiego, a odwrotnie wcale tak nie jest); – sprzyja-

nie mobilności studentów i nauczycieli, m.in. poprzez zachęcanie do akademic-

kiego uznawania dyplomów i programów studiów; – promowanie współpracy 

między placówkami edukacyjnymi; – rozwój wymiany informacji i doświadczeń 

w kwestiach wspólnych dla systemów edukacyjnych państw członkowskich; – 

sprzyjanie rozwojowi wymiany młodzieży i instruktorów społeczno-edukacyj- 

nych, a także zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w demokratycznym życiu Eu-

ropy; – popieranie rozwoju kształcenia na odległość i in. (Zgliczyński 2010, 65–68). 

Z drugiej strony już samą postawę akceptacji międzykulturowości można 

pojmować ideologicznie. Precyzuje się ją wtedy jako spór ideologii międzykul-

turowości z ideologią narodową
8
. Jak stwierdza Wiktor Rabczuk, w przypadku 

wielokulturowości „mamy tu do czynienia z wyraźną ideologią, która wielokul-

                                                 
7  W tym sensie, że nie został określony jakiś jednolity model edukacji europejskiej, stworzony 

przez ponadnarodową władzę. Podobnie trudno mówić o jakimś globalnym modelu edukacji. 
8 Dla historyków idei nie jest to nowy problem. W historii XIX-wiecznej myśli rosyjskiej znany 

jest spór słowianofilów z okcydentalistami. Również polska filozofia romantyczna osadzona 

była na akcentowaniu pierwiastków narodowych. 
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turowość uznaje za zjawisko społecznie funkcjonalne i promuje działania prak-

tyczne na rzecz jego utrwalenia” (Rabczuk 2007, 95). W tak rozumianej ideolo-

gii międzykulturowości nie są promowane żadne „agresywne” motywy poli-

tyczne: „według Komisji Europejskiej międzykulturowość oznacza ogół praktyk 

edukacyjnych mających na celu propagowanie szacunku i wzajemnego zrozu-

mienia między wszystkimi uczniami, niezależnie od ich przynależności kulturo-

wej, lingwistycznej, etnicznej lub religijnej. Nie niwelując różnic, a nawet kon-

fliktów między kulturami, uczniowie powinni odkrywać, na podstawie pozna-

wania kultur, to, co łączy, i to, co różnicuje gatunek ludzki, aby dostrzec jego 

bogactwo i różnorodność, aby orientować się w każdej kulturze – zarówno swo-

jej, jak i obcej, poddając ją krytycznemu osądowi i w konsekwencji dokonując 

przemyślanych wyborów” (Rabczuk 2007, 90). Warto zwrócić uwagę na wystę-

pujący w tej deklaracji właśnie silny akcent poznawczy (a nie np. misyjny czy 

konfesyjny). Czy dominacja jednej ideologii edukacyjnej w Polsce właściwie 

zapewnia to „postrzeganie bogactwa i różnorodności, aby orientować się w każ-

dej kulturze – zarówno swojej, jak i obcej”? Czy w polskiej szkole adekwatnie 

poznawczo (nie misyjnie czy nie konfesyjnie) przedstawia się kultury, np. bud-

dyzmu czy islamu? Istotny jest tu silny akcent prewencyjny „[…] dlatego edu-

kacja nie może uchylać się od swego obowiązku uczenia – a w pierwszym rzę-

dzie uczenia się – mediacji i rozwiązywania ewentualnych konfliktów” (Rab-

czuk 2007, 90–91)
9
. Można tu postawić pytanie: czy współczesna edukacja reli-

gijna w Polsce spełnia wymóg mediacyjny: zwłaszcza w odniesieniu do aktyw-

nej formacji islamu (dodatkowo: ważniejsza jest ideologia Europy czy ideologia 

globalna, „ideologia gatunku ludzkiego”)? 

Drugi poziom interpretacji to standard edukacji narodowej. Warto tutaj od-

wołać się do najwyższego aktu prawnego, czyli do Konstytucji. W preambule 

Konstytucji RP zawarty jest zapis, iż prawa podstawowe dla państwa są „oparte 

na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu 

społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywa-

teli i ich wspólnot”. Można postawić pytanie, jakie konsekwencje ide-

owe/ideologiczne mają zwroty o „poszanowaniu wolności, sprawiedliwości, 

współdziałaniu, dialogu społecznym”? Czy 940 godzin, przez 12 lat edukacji 

szkolnej
10

, „prawie obowiązkowej” religii w szkole (dodatkowo potwierdzonej 

                                                 
9  Por. też: „Rada Europy pragnie wesprzeć decydentów politycznych (na poziomie lokalnym, re-

gionalnym, krajowym), społeczeństwo obywatelskie, działaczy kultury w opracowaniu polityki 

dialogu szanującej różnorodność kulturową we wszystkich jej komponentach. W tym celu Rada 

Europy dąży do przeanalizowania źródła i mechanizmów konfliktów między wspólnotami kul-

turalnymi i religijnymi, zdefiniowania akcji kulturalnych o charakterze prewencyjnym oraz 

ustalenia akcji pojednawczych” (Rabczuk 2007, 119). 
10  Por. komentarz Jana Woleńskiego: „Skoro nauczanie religii może trwać 12 lat, nie licząc 

przedszkola, a nie można przeznaczyć dwóch godzin na filozofię, to jest to skandal polskiej 

rzeczywistości oświatowej […]. Polskie władze edukacyjne, zresztą również te, które organizu-

ją szkolnictwo wyższe, są jakby ślepe na filozofię” (Woleński 2015, 18). 
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konkordatem) przy całkowitym braku obowiązkowej filozofii to właściwe odda-

nie troski władz publicznych o „bezstronność w sprawach przekonań religijnych, 

światopoglądowych i filozoficznych”
11

? 

Problem ideologii edukacyjnych, przedstawianych obecnie w Polsce, posia-

da już swoje opracowania teoretyczne. Dominika Jagielska wśród podstawo-

wych ideologii polityczno-społecznych związanych z edukacją wyróżniła: libe-

ralizm i neoliberalizm, konserwatyzm i neokonserwatyzm oraz ideologię nurtów 

lewicowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdziła, iż „politycy 

polscy tworzą świat pozorów, nie uznając otwarcie swoich powiązań z określo-

nymi ideologiami społecznymi i politycznymi” (Jagielska 2014, 244). Stan 

obecny w zakresie ideologii edukacyjnych określiła mianem hybrydyzacji (a na-

wet zjawiska występowania paraideologii). Bez wątpienia jest to stan nieko-

rzystny dla edukacji
12

. 

Trzeci poziom interpretacji dotyczy standardów lokalnych. Dla przykładu,  

w zapisie Polityka Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+ stwierdza się, iż „po-

lityka jest jednym z narzędzi wdrażania Strategii Zintegrowanego Rozwoju Ło-

dzi 2020+. Prezentuje ona kompleksowe, interdyscyplinarne podejście do proce-

sów zachodzących w łódzkich szkołach i placówkach oraz wyznacza kierunki 

optymalnego rozwoju edukacji. Jest zorientowana na doskonalenie organizacji  

i efektywności pracy przedszkoli, szkół, placówek przygotowujących dzieci, 

młodzież i dorosłych do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rze-

czywistości społecznej, gospodarczej i kulturowej. Koncepcja polityki koncen-

truje się na sprzyjaniu rozwojowi oświaty, w sześciu obszarach: dostępność edu-

kacji wychowania i opieki, poziom kształcenia, otwarcie na potrzeby rynku pra-

cy i kształcenie ustawiczne, dobre warunki i nowoczesne wyposażenie, kreowa-

nie społeczeństwa informacyjnego, efektywne zarządzanie” (Polityka Rozwoju 

Edukacji… 2016). Warto zauważyć, iż te „techniczne” wyznaczniki przemian  

w edukacji (optymalizacja, doskonalenie, rozwój) są wysoce oddalone od ja-

kichkolwiek założeń ideologicznych i światopoglądowych.  

Nieco lepiej jest w analogicznym programie dla miasta stołecznego War-

szawy. W priorytetach polityki edukacyjnej Warszawy wymieniany jest postulat 

„wzmacniania obywatelskiego i europejskiego wymiaru edukacji” (Polityka 

edukacyjna miasta… 2008, 3). Co w istocie on oznacza? Czy wymieniane w ce-

lach „zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych” czy „europejski 

                                                 
11  Por.: Art. 25.2. Konstytucji: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bez-

stronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając 

swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”. 
12  Por. też: „Brak jednoznacznych odniesień do ideologii edukacyjnych może oznaczać także brak 

jednoznacznej i dookreślonej wizji kształcenia i wychowania, co może przekładać się na dzia-

łanie po omacku oraz posługiwanie się metodą prób i błędów we wprowadzaniu zmian w sferze 

edukacji. Nie trzeba podkreślać, iż takie podejście może w obszarze wychowania i kształcenia 

stwarzać więcej problemów, niż ich rozwiązywać […]. Ta hybrydalność jedna nie sprzyja 

obecności w edukacji jakiejś w miarę stałej opcji światopoglądowej” (Jagielska 2014, 248). 
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wymiar nauczania” oznacza również powszechny dostęp do kształcenia filozo-

ficznego? Przecież filozofia nauczana w Polsce to głównie filozofia europejska – 

to dlaczego nie ma w szkołach powszechnego dostępu do poglądów głównych 

myślicieli Europy? W prawach dziecka wymienione jest prawo do „mądrego 

programu nauczania, który uczy rozumienia świata” – czy rozumienie rzeczywi-

stości to nie jedno z głównych przesłań filozofii? Jedno z tych praw wyraźnie 

precyzuje, iż dziecko ma prawo do „wychowania, które nie narzuca żadnego 

światopoglądu politycznego, społecznego, religijnego i równocześnie szanuje 

różnice w tych obszarach”. Czy wymieniane w wychowawczej roli szkoły 

„wprowadzenie do programów wychowawczych zagadnień edukacji wielokultu-

rowej, dialogu międzykulturowego” (Polityka edukacyjna miasta… 2008, 29, 

41, 49, 52) jest należycie zabezpieczone strukturalnie (obowiązkowe lekcje filo-

zofii i etyki?). Wydaje się, że edukacja szkolna pełni raczej funkcję oręża ide-

ologicznego sprawujących władzę; także uczelnie, mające względną autonomię, 

podlegają presji ideologicznej, choćby za pośrednictwem Krajowych Ram Kwa-

lifikacji, co wyraża się sporem o interpretację i granice pragmatyzmu (kategorie 

sprawnościowe). 

Odrębne zagadnienie „ideologiczne” stanowi relacja między edukacją prag-

matyczną a edukacją teoretyczną (ideową/idealistyczną?). Czy uniwersytety ma-

ją kultywować ideę poszukiwania prawdy i dążenia do obiektywizmu czy też 

otwierać się na potrzeby rynku pracy i pełnić funkcję szkół zawodowych? Wy-

raźny jest tu konflikt ideologii naukowej z ideologią ekonomizmu (przedstawia-

ny choćby w formie ideologii liberalizmu
13

). Która diagnoza jest trafna? Zda-

niem Macieja Soina, nie jest teraz problemem jakkolwiek rozumiana dominacja 

chrześcijaństwa, które jest w jawnym odwrocie. Jest natomiast problemem od-

wrót od idei prawdy i obiektywizmu, o czym między innymi pisze w swoich 

tekstach (Soin 2015, 225–230). 

Kluczowe jednak wydaje się w przedstawionych kontekstach rozpoznanie, 

gdzie precyzowane są ogólne, można by rzec, kulturowe, ideowe czy światopo-

glądowe założenia, określające rodzaj sensów, wybór treści, preferowane warto-

ści, będące podstawą funkcjonowania systemu edukacji? Czy jest to konsekwen-

cja „milczącej wiedzy” sprawujących władzę? Czy są to efekty założeń anoni-

mowych systemów eksperckich, bez możliwości ich konkretnej personalizacji,  

a zatem bez możliwości realnej dyskusji
14

? Jak wygląda współczesna mapa idei 

edukacyjnych w kontekście kształcenia filozoficznego? 

                                                 
13  Obrona wartości nauki ma oczywiście dłuższą tradycję. Może warto tu przypomnieć spór Izy-

dory Dąmbskiej z krzewicielami ówczesnej ideologii politycznej: Dąmbska oświadczyła, że 

ideologii żadnego socjalizmu promować nie będzie, bo od wieków na uniwersytetach obowią-

zuje kult prawdy. 
14  Por.: „Systemy eksperckie to specjalistyczna, deponowana przez specjalistów w instytucjach 

publicznych, wiedza na temat świata, której nie posiadają w całości żadne indywidualne osoby. 

Tym samym ekspertyzy, pełniąc funkcję wiarygodnego orzekania o wszelkich stanach i zjawi-
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3.  Edukacja filozoficzna a kwestie światopoglądowe 

Obecne osłabienie stabilności społecznej jest rezultatem zderzenia kultur. 

Procesy globalizacji, unifikacji doświadczenia kulturowego, przyspieszonego 

rozwoju technologicznego znacznie ułatwiają nie tylko zwykły przekaz informa-

cji, ale również wymianę treści i sensów o charakterze znaczeń kulturowych  

i wiązanych z nimi wartości. Spory kulturowe mogą przybierać charakter poli-

tyczny, bowiem „w Europie, podobnie jak na innych kontynentach, kultura sta-

wała się nieraz narzędziem w walkach politycznych nieodpowiedzialnych przy-

wódców” (Rabczuk 2007, 122). To przedmiotowe, instrumentalne traktowanie 

kultury może przybierać różny charakter. W historycznie mniej spokojnych 

okresach mogą zyskiwać na znaczeniu czynniki irracjonalne. Może pojawiać się 

dystans do racjonalności, powodujący wręcz społeczny lęk przed filozofią (stary 

spór: czy rzeczywiście tradycja stanowi najlepsze zabezpieczenie zarówno przed 

lękiem egzystencjalnym, jak i przed lękiem wiązanym ze współczesnością). 

Zwłaszcza że spór o wizje i oglądy rzeczywistości dotyczy delikatnej materii: 

przeświadczeń o charakterze ostatecznym, kwestii duchowych (w tym zarówno 

doświadczenia wieloreligijności, jak i doświadczenia duchowego niewiązanego 

z żadną religią), interpretacji własnego losu wobec niezestawianych i nieroz-

strzygalnych tez.  

Mimo upływu ponad ćwierćwiecza od czasu uzyskania wolności światopo-

glądowej nie nastąpił w polskiej edukacji proces otwarcia się na zróżnicowane 

interpretacje rzeczywistości. Jedną z przyczyn tego nieporozumienia edukacyj-

nego jest brak traktowania filozofii jako przedmiotu światopoglądowego
15

  

(a niewątpliwie spór o koncepcję kształcenia światopoglądowego jest kwestią 

polityczną). Idea wolności przekonań – pluralizmu światopoglądowego (zawie-

rającego choćby wyróżnienie religijnego i filozoficznego sposobu życia
16

) – zna-

lazła się na dalekim marginesie systemu edukacji. W polskich szkołach rolę do-

minującą przyjęła religijna formacja ideologiczna Kościoła katolickiego – za-

miast powszechnego nauczania filozofii obowiązuje w polskich szkołach (pra-

wie) powszechne nauczanie religii. Jakie przesłanki teoretyczne warunkują tak 

znaczną religizację edukacji? Na mocy jakich uzasadnień teoretycznych i kon-

cepcyjnych podjęto decyzję, iż stan świadomości społecznej w szkołach okre-

ślony jest przez religię, a nie przez filozofię? Dlaczego dość jednoznacznie 

opowiedziano się za tym, że zasadnicze wyznaczniki doświadczenia rzeczywi-

stości określane są przez wiarę, a nie przez rozumienie (względy tradycji, oby-

                                                 
skach, podważają wewnętrzną stabilność podmiotu jako tego, który może samodzielnie rozpo-

znawać swoją aktualną sytuację oraz dysponować poprawnym obrazem świata” (Ślósarska 

2015, 10). 
15  Na konteksty światopoglądowe w uprawianiu filozofii zwracali uwagę m.in. Henryk Elzenberg 

i Leszek Kołakowski. Por.: Janeczek, Charzyński, Maciołek 2011. 
16  Termin „filozoficzny sposób życia” za: Kwiek 1999, 50. 
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czaju, potrzeby interpretacji doświadczeń granicznych)? Akceptacja światopo-

glądowej postawy religijnej zgodna jest z polską tradycją kulturową, jednak brak 

otwarcia na doświadczenie i analizę innych tradycji czy formacji ideowych 

współczesnej kultury może budzić niepokój. Precyzowane wątpliwości mają 

charakter podstawowy – polski system edukacji pozbawiony jest całego, wręcz 

elementarnego segmentu kształcenia, wiązanego z treściami i sposobami inter-

pretacji rzeczywistości, niesionymi przez formację filozoficzną. Próby zmiany 

istniejącego stanu rzeczy, podejmowane przez środowisko filozoficzne już od 

ponad ćwierćwiecza, nie kończą się pozytywnymi rezultatami. Sugerowane 

możliwości zmian trafiają na sprzeciw instancji ostatecznej – decydentów poli-

tycznych. Dlaczego wciąż decyzje dotyczące kształtu edukacji podejmowane są 

przez polityków, a propozycje środowiska profesjonalistów: naukowców, peda-

gogów i dydaktyków są całkowicie pomijane? 

Koncepcje nauczania filozofii we współczesnych polskich szkołach mogą 

być oparte na różnych przesłankach teoretycznych, w tym również uwzględnia-

jących tradycję religijną. Uważam jednak, że obok wymiaru uniwersalnego (ze-

zwalającego na odniesienia do różnych religii) filozofia posiada wymiar kon-

kretny i doczesny, precyzowany w wielu jej współczesnych nurtach. To dzięki 

filozofii możliwa jest analiza różnych orientacji koncepcyjnych i światopoglą-

dowych, tak ważna w procesach edukacji i wychowania. Filozofia może być 

pomocna w kształtowaniu światopoglądu oraz odsłaniać racje związane również 

z doświadczeniem religijnym. Jednak i mimo takich argumentów za zasadnością 

powszechnego kształcenia filozoficznego, dostatecznie mocno sprecyzowanego 

w literaturze przedmiotu, racje za jego powszechnym wprowadzeniem są nie-

przekonujące dla polityków. Dlaczego obecnie prezentowana jednostronność 

światopoglądowa systemu edukacji nie budzi wątpliwości decydentów? 

Zdaję sobie sprawę, że adaptacja standardu kulturowego Unii Europejskiej 

do warunków polskiego systemu edukacji może budzić wątpliwości różnej natu-

ry. Sądzę jednak, że należy te wątpliwości precyzować i próbować je rozwiązy-

wać. Czy tak silne promowanie przez państwo polskie ideologii katolickiej 

zgodne jest z unijnymi zaleceniami dialogu międzykulturowego? Jeśli przyjąć 

tezę o oczywistej klerykalizacji życia społecznego w Polsce – jak wobec tego 

zjawiska orientować w naszym kraju kształcenie filozoficzne (promować filozo-

fię chrześcijańską czy wręcz przeciwnie – przedstawiać alternatywne ujęcia filo-

zoficzne)? Jak to się stało, że kategoria „zapewnienia wolności nauczania reli-

gii” (ustalenia konkordatowe) zamieniła się w „prawie obowiązkowe nauczanie 

religii”? Przecież powrót religii do szkół stał się de facto powrotem do katechezy 

katolickiej! Czy w modelach edukacji religijnej w szkole nie byłoby lepsze przej-

ście od modelu jednowyznaniowego (monokonfesyjnego) do modelu międzywy-

znaniowego (interkonfesyjnego) czy wielowyznaniowego (multikonfesyjnego)
17

? 

                                                 
17  Podział modeli edukacji religijnej w szkole za: Zwierżdżyński 2014, 16–18. 
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Jak odnieść się do nowej orientacji w nauczaniu religii i religioznawstwa, która 

„przejawia się w dekonfesjonalizacji lekcji religii, uwzględnieniu w nich religii 

niechrześcijańskich oraz tendencji do wprowadzania zajęć z religioznawstwa 

nawet tam, gdzie nauczanie miało charakter laicki”
18

?  

Odrębną kwestię stanowi kolejny problem kulturowy – jak połączyć orienta-

cję na Stolicę Apostolską (doktrynalnie prezentującą interesy Kościoła katolic-

kiego) z orientacją na kulturę anglosaską – powszechna nauka języka angiel-

skiego w szkołach, emigracja młodych ludzi do Wielkiej Brytanii i Stanów 

Zjednoczonych; w uczelniach orientację na kulturę anglosaską uwypuklają 

zwłaszcza wysoko cenione standardy publikacji w czasopismach anglojęzycz-

nych. Czy w przestrzeni idei edukacyjnych jest to jakoś sprecyzowane? Czy wi-

zja polskiej filozofii edukacji i ideologii edukacji jest spójna (Ateny czy Jerozo-

lima?, Londyn i Waszyngton czy Rzym?, a może regeneracja kultury słowiań-

skiej)? Czy edukacja winna być oparta na ideach religijnych nawiązujących do 

kategorii prowincji Rzymu, na ideach pragmatyzmu amerykańskiego i brytyj-

skiego utylitaryzmu czy na ideach nowej „polskiej filozofii narodowej”? Współ-

cześnie spory te przybrały charakter pytania o znaczenie i konsekwencje posta-

wy neoliberalizmu w edukacji
19

. Dalsze wątpliwości można stawiać w związku  

z ustaleniami konkordatowymi. Jako rodzaj umowy międzynarodowej mają one 

bez wątpienia charakter polityczny. Etymologicznie concordare pochodzi z ję-

zyka łacińskiego i oznacza zgadzać się. Jakie są konsekwencje ideologiczne  

i światopoglądowe tego, że Polskę obowiązują umowy międzynarodowe o cha-

rakterze religijnym? Na jakie idee kulturowe panuje w Polsce zgoda? Może  

w samej idei konkordatu jest coś niestosownego, skoro Stany Zjednoczone nie 

zawarły konkordatu z Watykanem, konkordat z ówczesną Anglią ma jedynie hi-

storyczne znaczenie (rok 1107, z Francją rok 1817, a konkordat z Niemcami ma 

datę 1933 r.)? 

W światopoglądowych uwarunkowaniach systemu edukacji można zaobser-

wować zadziwiającą różnicę między kondycją światopoglądową polskiego 

szkolnictwa przedkademickiego i akademickiego. W polskich szkołach zdaje się 

dominować, wyraźnie preferowany instytucjonalnie, światopogląd katolicki. Je-

go podstawowe wyznaczniki to wymiar zajęć (960 godzin religii przez 12 lat 

edukacji szkolnej) oraz rytuały (organizacja funkcjonowania społeczeństwa 

zgodnie z zasadami wiary katolickiej: od świąt religijnych po obrzędy religijne)  

i symbolika (jawny przekaz w postaci symboli religii katolickiej). Natomiast  

w uczelniach nie ma w ogóle (prawie) obowiązkowego wykładu religii katolic-

kiej, a w salach wykładowych nie umieszcza się oznak symboliki religijnej 

                                                 
18  Por. rozdział Nowe orientacje w nauczaniu religii i religioznawstwa w szkolnictwie wybranych 

krajów europejskich i pozaeuropejskich (Rabczuk 2007, 123–140). 
19  Zgodnie z obowiązującym prawem w uczelniach nie ma tak wyraźnego sporu o ideologię – 

obecnie obowiązuje system Krajowych Ram Kwalifikacji. Chyba że zapytamy o neoliberalizm 

– por. Michałowska 2013. Por. też: Minkiewicz 2003; Hejwosz 2010; Kaczor, Widelak 2007.  
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(oczywiście poza pewnymi wyjątkami). Jak to zrozumieć? Czy to jest jakaś ele-

mentarna niespójność: jeśli religia jest tak kulturowo i społecznie ważna, to dla-

czego nie ma jej na studiach (przecież filozofia marksistowska była na każdym 

kierunku studiów), jeśli nie jest aż tak ważna, to dlaczego jest prawie obowiąz-

kowym przedmiotem nauczania w szkolnictwie przedakademickim? Czy znowu 

decydują tu czynniki polityczne? Czy też może znaczy to coś więcej: istnieje 

podstawowa różnica między kulturą niską a kulturą wysoką. Na niższych po-

ziomach edukacji akcentuje się czynniki wiązane z wychowaniem i tradycją kul-

turową (stąd tak silna rola kształcenia religijnego), natomiast w szkolnictwie 

akademickim obowiązują nieco inne standardy (kult prawdy i obiektywizmu), 

wskazujące na większą złożoność współczesnego doświadczenia kulturowego 

(dlatego wyraźniejszy dystans do religii jest nieuchronny). 

W przedstawianej dyskusji należałoby też odnieść się do materiału empi-

rycznego. Ale niestety trudno znaleźć w literaturze przedmiotu badania dotyczą-

ce efektywności nauczania religii jako przedmiotu światopoglądowego. W ogóle 

zdaje się tu panować brak podstawowych ustaleń. Mamy bowiem do czynienia 

ze swoistym curiosum edukacyjnym – państwo polskie zrzekło się części odpo-

wiedzialności za wychowanie, kształcenie moralne i światopoglądowe na rzecz 

instytucji religijnej. Również w szczegółowych rozwiązaniach nieporozumienia 

mają charakter podstawowy. Brak jest elementarnych procedur nadzoru i kontro-

li merytorycznej nad lekcjami religii, które są wyłączone z jurysdykcji szkolnej  

i podlegają wyłącznie nadzorowi instytucji kościelnych. Na gruncie jakich teorii 

edukacyjnych przedstawia się koncepcję obszarów wyłączonych z edukacji (na-

uczanie religii dokonuje się poza systemem kształcenia)? Czy instytucjonalny 

(prawie) przymus edukacji religijnej przynosi dobre skutki? Krytycy pragmatyki 

religijnej w polskich szkołach podają argument, iż powszechność takiego trybu 

edukacji może być źródłem opresji społecznej i może stanowić hamulec (czy 

przeszkodę, czynnik szkodliwy) wobec rozwoju nauki
20

. 

Z fragmentarycznych danych można wnioskować, że obecne edukacyjnie 

promowane doświadczenie duchowe (przekazywane w postaci przedmiotu reli-

gia) jest kompletnie nieefektywne – niekomunikatywne, razi archaizmami – jest 

wysoce oddalone od realnych potrzeb edukacyjnych młodzieży, prowadzone  

w dystansie do współczesnego standardu metodyk innych przedmiotów naucza-

nia
21

. Nie da tu się uniknąć pytania: czym jest nauczanie religii i jaki jest jego 

status: (1) czy jest to przekaz tradycji kulturowej (motyw Polaka-katolika); (2) 

czy to działalność światopoglądowo-twórcza, przekaz kulturowo-duchowy; czy 

                                                 
20  Stanowisko prof. Barbary Stanosz przedstawione w audycji radiowej, https://www.youtube. 

com/watch?v=wJ4ShmeGMw8 [dostęp: 2.04.2016]. Ten spór edukacyjny ma oczywiście długą 

tradycję: czasy Aleksandrii i Hypatia (neoplatońska szkoła aleksandryjska) – zamordowana 

przez rozfanatyzowany tłum chrześcijan (415 r.). Dokładniej: „[…] wyciągnięta z powozu  

i rozszarpana przez tłum chrześcijan” (Honderich 1999, 617). 
21  Por. rozdział: Opinie na temat nauczania religii w szkole (Zwierżdżyński 2014, 45–56). 
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też jest to (3) niesprowadzalna do czegokolwiek innego forma doświadczeń 

człowieka. Próby odpowiedzi na te pytania są istotne, bez zaplecza filozoficzne-

go trudne do sprecyzowania, niezależnie od tego, czy posiada się misję kano-

niczną czy nie. 

Uwagi końcowe 

W świetle przedstawionych refleksji konkluzje wydają się jasne. Należy zre-

dukować dominację polityki i polityków nad edukacją w Polsce. W funkcjonują-

cej od ponad ćwierćwiecza formule edukacyjnej występują podstawowe 

sprzeczności, brak jest w niej spójności, wiele przedstawionych rozwiązań miało 

charakter doraźny i nie służyło edukacji jako ważnemu segmentowi funkcjono-

wania kultury narodowej. Szczególny niepokój mogą budzić zagadnienia związa-

ne z porządkiem koncepcyjnym, dotyczącym funkcjonowania edukacji. Zwłaszcza 

jest to wyraźne w obszarze rozstrzygnięć ideowych i światopoglądowych.  

Jak się wydaje, propozycje zmian winny iść w dwóch podstawowych kie-

runkach. Pierwszy to zmiany w całościowej koncepcji edukacji. Z przeprowa-

dzonych refleksji wynika, że potrzebna jest zmiana koncepcji polskiej edukacji, 

zmiana doktryny edukacyjnej. Dotychczas podejmowane rozwiązania, w których 

powierza się tę kompetencję politykom, budzą podstawowe wątpliwości. Roz-

wój nauk społecznych i nauk humanistycznych, który dokonał się w Polsce  

w ostatnich dziesiątkach lat zdaje się stwarzać wystarczające podstawy do rady-

kalnej zmiany istniejącego porządku, zarówno w edukacji w ogóle, jak  

i w kształceniu filozoficznym. Drugi to funkcjonowanie przedmiotów filozo-

ficznych w systemie edukacji. Nie ma żadnych uzasadnień, ani społecznych, ani 

koncepcyjnych dla stanowiska wykluczającego filozofię z programów kształce-

nia. Wręcz przeciwnie, filozofia odpowiada na potrzeby młodego pokolenia,  

a nawet wśród pracodawców absolwenci filozofii posiadają wysokie uznanie. 

Należy również poprawić skuteczność funkcjonalną środowiska filozoficznego. 

Problem w tym, że liczba zjazdów, konferencji, spotkań i wypowiedzi filozofów 

i nauczycieli przedmiotów filozoficznych wcale nie przekłada się na zmianę in-

stytucjonalnych rozporządzeń czy zmianę istniejącego stanu kultury filozoficz-

nej w Polsce. 

Czy ćwierćwiecze przemian społecznych to za mało, żeby mogła odrodzić 

się powszechna edukacja filozoficzna, a co za tym idzie – kultura filozoficzna 

jako podstawowy składnik kultury wysokiej? 
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Is Teaching Philosophy in Poland a Political Issue? 

Summary 

The article is an attempt at describing the dependence of philosophical education in Poland 

upon the factors associated with a broadly defined political interaction. The first part is devoted to 

the place of philosophical education in educational politics. It includes indications related to the 

decisions of authorities, the impact of institutions and the relationship to tradition. The second part 

discusses the place of philosophical education in educational ideology. It draws attention to the 

consequences of Poland’s participation in the EU (e.g. the relationship to the idea of multicultural-

ism) and presents the proposed solutions both at the national and local levels. The third part ad-

dresses philosophical factors in philosophical education. It emphasises the difference between the 

religious educational profile and the profile based on philosophical premises. The article concludes 

with a proposal to reduce the impact of politics on philosophical education and entrust it to profes-

sionals to a greater degree. 

Keywords: educational politics, educational ideology, shaping of the world view, teaching phi-

losophy. 
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Idea umiarkowania jako istotny czynnik postaw 

społecznych i politycznych 

Streszczenie 

Artykuł jest analizą stylów uprawiania polityki. Autor stawia tezę, że wszystkie opierają się na 

akceptacji jakiejś strategii wynikającej z gry interesów. W takim świecie trzeba być skutecznym, 

bo tylko tego typu postępowanie jest dobre. Wszystkie drogi, które umożliwiają nam osiągnięcie 

takiego celu, są dozwolone. 

Jak się zdaje, w odwrocie są strategie oparte na idei demokratycznych umów i przestrzegania 

wyidealizowanych warunków publicznych dyskusji.  

Słowa kluczowe: cywilizacja multimedialna, polityka, gry społeczne. 

Wstęp 

Żyjemy w fazie cywilizacyjnego rozwoju, którą fachowcy nazywają cywili-

zacją multimedialną. To jakaś końcowa, miejmy nadzieję, forma nowoczesności 

(tzw. późna nowoczesność), finalizująca wielkoprzemysłową industrię końca 

XIX i XX wieku. 

Ma wiele interesujących cech, lecz najważniejszą jest, jak się wydaje, domi-

nacja świata interaktywnych multimediów. Umożliwia on, w zasadzie dowol-

nemu człowiekowi, użytkownikowi multimediów, czynne uczestnictwo w mul-

timedialnym świecie społecznych gier. Przymiotnik „społecznych” jest tu jak 

najbardziej na miejscu, ponieważ elektroniczna sieć, która tworzy grę, jest areną 

autentycznie ważnych wydarzeń społecznych – istotnych dla człowieka i jego 

losu. Dzisiaj życie społeczne w znacznym stopniu rozgrywa się w świecie elek-

tronicznych prezentacji. Dotyczy to zarówno naszych możliwości interaktywne-

go działania w internecie, jak i oddziaływania i prezentowania swoich racji 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.02
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przez głównych animatorów życia społecznego (politycznego, gospodarczego 

itp.). Prezentacje te odbywają się w świecie mulimediów, przede wszystkim  

w telewizji. Są w tym sensie publiczne i w jakimś stopniu jawne. Polityka roz-

grywa się na oczach telewizyjnej publiczności. Na ile jest autentyczna, to inna 

sprawa, ale wyszła ona (po części) z zamkniętych gabinetów polityków i sal par-

lamentu. Dyskusje i debaty polityczne również stały się publiczne. 

Bez wątpienia wpływa to na ich treść i formę, zmieniając je w jakąś wizję me-

dialnego teatru, tak jak możliwość anonimowego i nieskrępowanego dostępu do 

elektronicznej publiczności zmieniła formy i treści elektronicznego kontaktu. Istotą 

zmian jest, jak sadzę, zbytnia dosłowność, reaktywność i redukcja w braniu za 

prawdę medialnych projekcji. Dosłowność jest ważną cechą myślenia współczesne-

go człowieka. W świecie krótkich pseudoinformacji nie ma czasu na refleksje i na-

mysł. Nie ma okazji do dogłębnej analizy zjawisk. Wszystko bierze się dosłownie, 

bo tak jest najprościej. Znika wymagający ironii (czy autoironii) dystans, określają-

cy np. tolerancyjny stopień społecznej swobody potrzebny do przeprowadzenia inte-

ligentnej i kulturalnej dyskusji telewizyjnej. Nadmierna reaktywność z kolei oznacza 

nie tylko brak umiejętności samodzielnego myślenia, ale również emocjonalną  

i społeczną niedojrzałość, którą często widzimy u politycznych rozmówców. 

Wyznacznikiem łączącym oba te światy, tzn. świat elektronicznych prezen-

tacji i świat realnej rzeczywistości, jest wszechogarniające chamstwo, będące 

prezentacją postaw politycznie radykalnych. 

Cywilizacja multimedialna 

Być może żyjemy już w czasach, które niektórzy teoretycy nazywają „późną 

nowoczesnością” (Giddens 2002), będącą jakąś wersją cywilizacji multimedial-

nej. Potocznie tak się sądzi dość powszechnie. Wszechogarniająca dominacja 

środków masowego przekazu, ich dynamiczny rozwój, kompilująca się współ-

praca, a także wpływ, jaki mają na nasze codzienne życie, potwierdzają taką te-

zę. Sądzimy jednak, że c y w i l i z a c j a  m u l t i m e d i a l n a  – jeżeli ma-

my o niej mówić – (definicja projektująca) powinna być oparta na powszech-

nym, i znacząco skutecznym, oddziaływaniu na nasze życie wzajemnie ze sobą 

współpracujących mediów. Człowiek wpleciony w ową strukturę wydaje się 

szczęśliwie zniewolonym (manipulowanym) pionkiem, który wszelkie swe ży-

ciowe funkcje i zadania rozwiązuje przy pomocy, lub przy jakimś udziale, 

owych narzędzi. Jeżeli tak jest, to powinny być, jak sadzę, spełnione następujące 

warunki funkcjonowania cywilizacji multimedialnej (podaję za E. Szczęsną, któ-

ra takie warunki opracowała dla multimedialnej i transmedialnej reklamy, trans-

ponując je dla naszych celów) (Szczęsna 2001): 

1.  Warunek transcendencji, który autorka rozumie jako „ekspansywność (re-

klam) w przenikaniu w coraz to inne obszary życia codziennego.  
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2.  Warunek fikcyjności, który autorka rozumie jako chętne i częste odrywanie 

się od rzeczywistości, tworzenie nierealnych wirtualnych światów,  

3.  Warunkiem trzecim ma być ukrywanie owej fikcyjności, gdyż „jest ona wy-

pełnieniem intencjonalności władzy powołania […]. Władza ta wytwarza  

w odbiorcy świata mediów [reklamy] głębokie przekonanie o tożsamości by-

towej świata przedstawionego w mediach [w reklamie], a zwłaszcza znaku, 

symbolu przedstawionego [reklamowanego] przedmiotu, ze światem rze-

czywistym” (Szczęsna 2001, 8). Istotą tego warunku jest więc manipulacyjny 

zamysł kontrolowania ludzi (widzów), odbiorców reklam żyjących w takiej 

fazie cywilizacyjnego rozwoju, a co za tym idzie – skuteczniejsze sprawowa-

nie władzy (kontroli) nad nimi przez animatorów i twórców tej cywilizacji.  

W konsekwencji z analizy treści zawartych w punktach 1 i 2 wynika, że sku-

teczność oddziaływania struktur politycznych na ludzi będzie tym większa, im 

człowiek, podmiot tych oddziaływań, mniej będzie zdawał sprawę z wpływu 

multimediów, zawłaszczania przez nie coraz większych obszarów rzeczywisto-

ści i zastępowania ich elektroniczną reprezentacją, często celowo zniekształcaną. 

Fikcyjność z kolei, tu prezentowana jako cecha reklam, odnosi się w sposób 

bezpośredni i uniwersalny do istoty cywilizacji multimedialnej. Ta bowiem z de-

finicji operuje elektronicznymi reprezentacjami rzeczywistości, które mają lepiej 

czy skuteczniej opisywać świat i lepiej, a więc skuteczniej, pozwalać w nim 

działać. Elektroniczne obrazy, będąc pewnymi przybliżonymi reprezentacjami 

rzeczywistości, czasem celowo manipulowanymi (ze względu na tolerancyjno-

liberalne podejście do prawdy, w sensie arystotelesowskim), mają naturalną 

skłonność do usamodzielniania się i funkcjonowania jako byty autonomiczne, 

niezależne i obiektywne. To tym bardziej niepokojące, że taka sytuacja odpo-

wiada niejednokrotnie zamierzonemu lub nieuświadomionemu zapotrzebowaniu 

ludzi na takąż funkcję – realizując pewną istotną potrzebę społeczną, potrzebę 

wypełniania pustki (jakkolwiek ją rozumiemy) zastępczym obrazem (Cuschman 

1992). Liberalne podejście do prawdy, w swej strukturze montujące trwale defi-

cyt prawdy (niedokładne odwzorowanie rzeczywistości, a więc akceptujące  

z istoty jakąś formę niewiedzy, a czasem nieprawdy, kłamstwa), poszukuje, jako 

swego uzasadnienia, dodatkowych idei, które niejednokrotnie, choć w innych 

sytuacjach, już się sprawdziły. Taką ideą staje się idea obiektywności, która we 

współczesnej nauce zdominowała inne reguły weryfikacyjne i traktowana jest, 

zwłaszcza w tradycji postpozytywistycznej i scjentystycznej, jako podstawowy 

mechanizm uprawomocniający wiedzę/informację. W doświadczeniu potocz-

nym natomiast idea ta definiowana jest jako zasada konkretności. Wie-

dza/informacja ma być konkretna, liczy się tylko to, co jest konkretne, ważne są 

jedynie rzeczy konkretne. Mechanizm ten zastąpił filozoficzną ideę sensu, która 

lepiej sprawdzałaby się w tej sytuacji. Konkretność przeniesiona wprost z do-

świadczenia potocznego obiektywizuje, jak sądzimy, świat wirtualnej rzeczywi-

stości, spełniając w jakimś znaczeniu nasze ludzkie poszukiwania dobrej, praw-
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dziwej wiedzy. To usprawiedliwia w pewnym w sensie fakt ukrywania niereal-

ności świata wirtualnej reprezentacji przed widzami. W konsekwencji możemy 

przypuszczać, że wszelkiego rodzaju manipulacje (psychomanipulacje czy so-

cjomanipulacje) są stałym elementem funkcjonowania takiej cywilizacji, w tym 

również świata polityki. 

Ważnym zagadnieniem staje się w związku z tym sprawa kontekstu kulturo-

wego, w jakim funkcjonuje takie społeczeństwo, spychające ważne osiągnięcia in-

telektualne na margines ludzkiej racjonalności, zastępując je pseudowiedzą.  

W takim świecie nie ma złych wyborów estetycznych czy światopoglądo-

wych. Nie ma również złych wyborów moralnych, ponieważ system samowery-

fikacji nie posiada zewnętrznych i niezależnych kryteriów oceny. Aksjologicznie 

jest natomiast wewnętrznie spójny. Odwołuje się bowiem do mediów, które są 

sprawcą i sędzią we własnej sprawie. W takim świecie człowiek uważa się za 

jednostkę zwolnioną z autonomicznej oceny swego działania, nie znajdując 

również wewnętrznego drogowskazu postępowania, ponieważ jego indywidu-

alizm jest jednoznacznie zewnątrzsterowny, zbudowany z nadmiernej wiary  

w obiektywizującą moc zracjonalizowanego (konkretnego) technicznie świata 

(Tarnopolski 2016, 61 i nn.). 

W konsekwencji uruchamia to trzecią cechę omawianego kontekstu kultu-

rowego. Jest nią nieustanna zmiana tożsamości człowieka. Tożsamość człowie-

ka, późnej nowoczesności, nie składa się już ze stałych elementów, niezmien-

nych opok, na których opieramy się w przebiegu życia. Tożsamość jednostki sta-

je się nieustannym, dynamicznym procesem ciągłych zmian. Prawdopodobnie 

tak samo jest z autonomią, która stanowiąc ważny składnik tożsamości, też musi 

się zmieniać i ulegać nieustającym modyfikującym wpływom. Ponieważ auto-

nomia jest pewnym przeciwieństwem anomii (Woźniak-Krakowian, Tarnopolski 

2003, 8), oznaczać to może, że człowiek żyjący w takim świecie i akceptujący 

jego reguły gry, dynamicznie i z własnej woli ciągle się zmieniając (co ma być 

miarą jego autonomii i niezależności), jest jednocześnie w znacznym stopniu 

anomiczny. 

Generuje to następną, czwartą cechę charakteryzowanego społeczeństwa. 

Pojawia się bardzo ciekawa, a jednocześnie łatwa do zagospodarowania luka – 

możliwość zewnętrznego wpływania na sposób i końcowy efekt budowania toż-

samości jednostkowej. Płynność osobowości i brak ukształtowanej autonomii 

powoduje, że człowiek jest podatny (tak jak małe dziecko) na zewnętrzne wpły-

wy, które to zadanie (budowanie tożsamości i autonomii) – dla niego niezwykle 

ważne – pozwoli mu, czy dokładniej: ułatwi, się zbudować. Czynnikiem spraw-

czym musi być w tej sytuacji bodziec zewnętrzny. W ten sposób człowiek po-

nowoczesny, przekonany o swej niezależności, indywidualizmie, autonomii  

i niepowtarzalności popada, najczęściej nieświadomie, w manipulacyjne wpływy 

czynników zewnętrznych, które szermując ideami wolności, indywidualizmu  

i totalnej swobody, kontrolują go w zasadzie bezkarnie. 



 Idea umiarkowania… 35 

Piątą cechą opisywanego społeczeństwa jest rola konsumpcji, rozumianej ja-

ko „forma spełnienia” (Krzysztofek 2002, 119). To właśnie konsumpcja i stoją-

cy za nią rynek jest największą determinantą ograniczającą ludzką swobodę  

i zabijającą jednostkową indywidualność. Jednocześnie sposób realizowania 

owego pomysłu opiera się na skomplikowanych, złożonych manipulacjach,  

w których ukrycie prawdziwego kontekstu oraz uczestnictwo w grze realizowane 

jest przez zaawansowane techniki oparte na samoodniesieniach. Najlepsza mani-

pulacja to bowiem taka, o której manipulowany nie wie, a można ów stan osią-

gnąć, wprzęgając go samego w konstruowanie sytuacji manipulacyjnej (uczestnic-

two). Jak pisze Krzysztofek: „Zachęta do przebierania wśród asortymentu praw-

dziwych i niepowtarzalnych jaźni jawi się klientom społeczeństwa konsumentów 

jako znak ich wolności. Hasłom autokracji i samostanowienia towarzyszy narzu-

canie tożsamości przez konsumpcję […]. W tej sytuacji tożsamość staje się coraz 

bardziej zmienna, ulotna, trudna do utrzymania na dłuższą metę. Zachęca się do 

kreowania samego siebie, w czasach, gdy mało kto może być pewien swej kontroli 

nad biegiem własnego życia, a tożsamość to przecież kwestia kontroli nad wła-

snym życiem” (Krzysztofek, 1998). Być może taka postawa odpowiada politycz-

nym kreatorom, proponującym wymiennie kilka strategii uprawiania polityki,  

w większości przypadków albo nadmiernie wyidealizowanych, albo otwarcie pre-

zentujących idee manipulacyjnych gier i targów jako istotę życia politycznego.  

Style uprawiania polityki, style dyskusji 

T. Buksiński uważa, że można wymienić kilka ważnych i w miarę wyraź-

nych sposobów demokratycznego uprawiania polityki.  

Jako pierwszą wymienia teorię wyboru społecznego (Condorcet). Można ją 

przedstawić w układzie kilku podstawowych postulatów: 

1. Politykę społeczną kształtują wolne niczym nieskrępowane jednostki 

(Buksiński 1996, 102). 

2.  Opinie ludzi są klarowne i w związku z tym mierzalne. 

3.  Opinie te ujawniają się w odpowiednich zachowaniach, np. w głosowaniach. 

4.  Działanie te obiektywnie są możliwe. 

5.  Porządek preferencji i opinii charakterystyczny dla całej społeczności można 

z powyższego ustalić. 

6.  Jest to podstawą programu działań dla władzy politycznej. 

7.  Władza stara się tak działać, aby ogół osiągnął maksymalną korzyść. 

8.  Jest to możliwe, ponieważ decydenci polityczni kierują się takimi samymi 

regułami racjonalności (instrumentalnej – bo to odmiana utylitaryzmu), co 

przeciętni obywatele (Buksiński 1996, 103). 

Taki model uprawiania polityki jest jasny i czytelny. Wydaje się więc pew-

nym wyidealizowanym uproszczeniem. Podstawową wadą jest instrumentalizm. 
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Polityka przedstawiona jest tu jako buchalteryjna gra, w której matematycznie 

wylicza się decyzje, będące zsumowaną wypadkową interesów poszczególnych 

obywateli. To polityka, w której idealistycznie zakłada się, że większość ma ra-

cję i że tę większość da się wyliczyć, również że politycy będą przestrzegać 

owych reguł, a obywatele uczciwie wyrażać swoje opinie i preferencje. Jedno-

cześnie tak wyidealizowany świat obarczony jest piętnem deetyzacji. Preferencje 

ludzi i czyny polityków wyseparowane są ze społecznej przestrzeni moralnej. Tu 

nie ma złych i dobrych preferencji, nie ma niemoralnych decyzji. Jest większość 

i z niej – wedle prostego rachunku statystycznego – wynika słuszność. To model 

polityki charakterystyczny dla pozytywistów – liberałów i ekonofizyków. Za-

kłada, że taki świat będzie obiektywnie prawdziwy, a zatem obiektywnie dobry. 

Bankierzy propagujący idee tzw. obiektywnych praw rynku, jednocześnie mani-

pulujący ekonomicznymi wskaźnikami (którymi podobno nie da się manipulo-

wać), są najdobitniejszym przykładem nierealności tego typu postaw politycz-

nych. Najczęściej postawy te wykorzystywane są przez polityków propagando-

wo, aby przekonywać gawiedź, że nic nie da się zrobić, bo np. takie są prawa 

rynku. Pojawia się tu obszar manipulacji, który nazywamy manipulowaniem po-

czuciem kontroli. W tym przypadku tzw. techniką bezlitosnego partnera. Bezli-

tosnym partnerem są obiektywne prawa rynku czy wyliczone matematycznie 

preferencje.  

W dyskusji pojawiają się więc zwroty typu: „Ja nic nie mogę zrobić, decydu-

je o tym rynek, czy obiektywne prawa ekonomii”. To jawna manipulacja. 

Często politycy nie chcą nawet rozmawiać z ludźmi, ponieważ uważają, że 

obiektywne wybory, których dokonują, są na tyle konieczne (bo obiektywne), że 

nie wymagają konsultacji społecznych. Nie będą też zmienione, bo nie zmienia 

się czegoś, co jest obiektywnie słuszne (prawdziwe). Rodzi to postawę aroganc-

ką i może być polem rozlicznych nadużyć, w tym manipulacji. Ukrywanie in-

formacji jest bowiem operowaniem niewiedzą, a ta jest podstawą i niezaprze-

czalnym warunkiem manipulacji (Tarnopolski 2010). 

Pozytywnym wymiarem takiego podejścia jest oparcie czy wykorzystanie  

w tej wersji teorii politycznej strategii intuicyjnego statystyka (Lewicka 2001, 

42). Odpowiada ona dość dobrze naszym potocznym oczekiwaniom rozumienia 

pojęcia obiektywnej weryfikacji wiedzy, i w tym sensie jest chętnie i raczej bez-

dyskusyjnie akceptowana. Model ten polega na tym, że człowiek, mając do dys-

pozycji szereg danych wynikających np. ze statystyczne niejednoznacznej sytu-

acji, podejmie decyzje, upraszczając dane i eliminując czynniki tak, aby móc 

dokonać analizy jednoczynnikowej, np. jednoznacznie przyczynowej. Racjonali-

zuje w swym mniemaniu sytuację, ponieważ jest w stanie ją zrozumieć – eks-

kluzywnie eliminuje wiele czynników, które są nawet przy niezbyt znacznym 

wysiłku intelektualnym wyraźnie widoczne. Dotyczy to większości sytuacji wie-

loczynnikowych, to znaczy takich, w których liczba zmiennych jest tak duża, że 

uniemożliwia to prostą analizę deterministyczną. Chodzi więc nie tylko o nie-
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uwzględnianie probabilistyczności zdarzeń, ale również o nadmierne preferowa-

nie analiz jednoczynnikowych. Jest to, jak przypuszczamy, naturalna ludzka 

przypadłość, „[…] tendencja do wpisywania przyczynowości w skądinąd losowy 

charakter zdarzeń. Naturalna skłonność ludzkiego umysłu do interpretacji de-

terministycznych […] interpretacji monokauzalnych” (Lewicka 2001, 48). Mo-

del ten możliwy jest do zrealizowania w sytuacji zaakceptowania dominującej 

roli rozumu ekskluzywnego i jako strategia podejmowania decyzji oparty jest na 

wykluczeniu z obszaru racjonalności dużej liczby czynników. W tej sytuacji de-

cyzje takie oparte będą na ekskluzji niewiedzy. Pewna część informacji jako nie 

warta uwagi (a więc znajdująca się w obszarze niewiedzy) zostaje celowo pomi-

nięta, czy raczej zlekceważona, tak aby człowiek na wąskim polu jednoznacz-

nych uwarunkowań mógł bezpiecznie dla siebie budować własne przekonanie  

o swej racjonalności. 

Drugą z powszechnie akceptowanych teorii uprawiania polityki jest teoria 

targów (Buksiński 1996, 111). 

Zakłada ona, że podstawowe problemy życia społecznego, w tym problemy 

życia politycznego, rozwiązuje się przy pomocy negocjacji, uzgodnień, przetar-

gów itp. Konfliktowe interesy i preferencje, ścierając się, ustalają jakąś w miarę 

wspólną płaszczyznę współistnienia i współdziałania. W ten sposób stabilizuje 

się pole społeczne, w obszarze którego funkcjonują ludzie. Teoria targów jest 

zastosowaniem teorii gier do sytuacji rynkowych i pozarynkowych (w tym poli-

tycznych). Jest wiele czynników, które występują w sytuacji targu, zwracam 

uwagę tylko na niektóre. Otóż w sytuacji przetargowej nie chodzi o prawdę. 

Targi nie są sytuacją komunikacyjną w sensie klasycznym. Istotą nie jest więc 

dotarcie do prawdy, przekonanie partnera czy ujawnienie i spożytkowanie ja-

kichś ważnych informacji. Ich jedynym celem jest obrona własnego interesu  

i zabezpieczenie go (własnych przewag) przez określony czas – najchętniej jak 

najdłuższy. Ważne jest również to, że w obszarze targów, np. politycznych, któ-

rych idea może być w tej strategii rozwinięciem sytuacji rynkowych (handlo-

wych), obowiązuje – zgodnie z zasadami etyki kupieckiej – zasada dopuszczal-

nego egoizmu i nie dochodzi do „[…] stępienia naszych relacji moralnych” 

(Ossowska 1958, 157). 

Idealna sytuacja targu zakłada, że targujący się partnerzy są równorzędni  

i nikt nie jest wykluczony, że nie mają jakichś istotnych przewag nad sobą i po-

dejmują decyzje, kierując się tylko zasadami gry, a więc mówią to, co myślą  

i nie podlegają żadnym innym restrykcjom (Habermas 2004, 38).  

To niekoniecznie jest prawdą. Gry rynkowe bardzo często oparte są na nie-

równopartnerstwie i sytuacja ta najczęściej jest przez stronę mającą przewagę 

wykorzystywana. Stosuje się w dyskusji argumenty siły, od jawnie przedstawio-

nych gróźb i zastraszania (odstraszania) (Buksiński 1996, 129), po posługiwanie 

się specyficznym językiem, nowomową będącą przeniesieniem (per analogiam) 

sposobu komunikowania się znanego nam z rodzin toksycznych lub z technik 



38 Andrzej TARNOPOLSKI 

manipulacyjnych związanych z mobbingiem, w wymiarze politycznym nato-

miast znanym z okresu państw realnego socjalizmu.  

Trzecią teorią jest odmiana teorii gier nazwana strategią manipulacji 

(Buksiński 1996, 133). Jak pisze Buksiński: „Jest to targ, w którym jedna ze 

stron ma od początku znaczącą przewagę nad inną, ale stara się zachować pozo-

ry pozostawania w sytuacji pertraktowania między równorzędnymi kontrahen-

tami – przynajmniej formalnie” (Buksiński 1996, 133). Istotą takiego podejścia 

jest m.in. ukrywanie swoich intencji i dokonywanie działań manipulacyjnych  

w sposób niezauważalny, ze stosowaniem podwójnych reguł gry oraz technik 

uniemożliwiających podejmowanie optymalnie korzystnych rozwiązań ludziom 

poddawanym takim działaniom (Witkowski 2000). Manipulatorzy opracowują 

cały szereg szczegółowych metod umożliwiających skuteczne oddziaływanie. 

Szczególnie interesujące wydaje się budowanie specjalnego języka, z odpowied-

nim doborem słów i konfiguracją wypowiedzi, specyficzne złożenia, zbitki wy-

rażeń, metafory i ogólniki, również językowo jawne manipulacje – oparte na 

nowych terminach lub znanych słowach, którym nadaje się nowe znaczenie, 

nowomowa. Sprzęgnięte z politykami media chętnie stosują takie rozwiązania. 

Zaliczamy do tych technik również dozowanie informacji, ukrywanie jej, kamu-

flowanie tematami zastępczymi. Wszystkie one wykorzystują niewiedzę jako 

istotny składnik manipulacyjnego oddziaływania (Tarnopolski 2010, 190).  

Czwarta strategia współpracy warunkowej to strategia „coś za coś” (Buksiń-

ski 1996, 143). Wydaje się, że ma ona dwa wymiary. 

W wersji podstawowej sprawia wrażenie prostej gry, opartej na regule wza-

jemności. Zakładamy wzajemnie regulujący się związek obustronnych zależno-

ści, przewidujący w sumie prosty rachunek zysków. Taki mechanizm jest zro-

zumiały dla większości ludzi, może więc być przez nich stosowany i akcepto-

wany zgodnie z zasadą, że w świecie „nie ma nic za darmo”. Niewiele osób zda-

je sobie sprawę z dalekosiężnych skutków takiej strategii, co jest drugim dnem 

takiego postępowania. Jej ewentualne pozytywne skutki wystąpią, gdy gra nie 

zostanie przerwana, a to w długiej perspektywie czasu jest warunkiem w zasa-

dzie niewykonalnym. Wzajemne współdziałanie wymaga bowiem stosowania 

się do reguły wzajemności w sposób bezwzględny. Próba złamania kodu gry 

eliminuje uczestnika bezwarunkowo lub też zwymaga zgody na ustępstwo od 

obowiązującej reguły. Wtedy konkurencyjny gracz uzyskuje przewagi, których 

nie będziemy w stanie zneutralizować. Warunkowa współpraca zamieni się  

w strategię numer trzy, tj. manipulacyjną.  

Piątą jest strategia neutralnej sprawiedliwości (liberalna), zakładająca, że 

istnieje niezależne i obiektywne pojęcie sprawiedliwości (Rawls). Dobra podzie-

lone są na pierwotne – uniwersalne i partykularne – wtórne. To pozwala na do-

konanie klasyfikacji dóbr, gdyż dostęp do nich definiuje – (w znacznym stopniu) 

pojęcie sprawiedliwości (sprawiedliwego świata). Podział dokonywany jest na 

mocy targu w idealnej sytuacji przetargowej.  
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Myślę, że tej strategii tyczy się większość wymienionych powyżej uwag. 

Dotykają one po pierwsze problemu wyidealizowanego pojęcia sprawiedliwości, 

nieuwzględniającego w zasadzie ważnego skądinąd założenia, że pojęcie to uzy-

skuje interesujący nas sens tylko w kontekście podmiotowej partycypacji i oso-

bistej akceptacji. Nie jest to zatem pojęcie czytelnie obiektywne, nawet wtedy, 

gdy dość swobodne określimy atrybuty owej obiektywności. 

Po drugie, nadmiernie wyidealizowana wydaje się sytuacja przetargowa. Jej 

„idealność” jest tutaj ważnym parametrem, ponieważ jego brak czy praktyczne 

uproszczenie powoduje, że strategia zamienia się w jakąś wersję wcześniej wy-

mienianych strategii manipulacyjnych, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

Szósta strategia to komunitarystyczna filozofia partycypacji, zakładająca, że 

decyzje polityczne, czy szerzej: społeczne, podejmują wszyscy obywatele. Znika 

więc podział nierównopartnerstwa znany ze wszystkich teorii targów. To czysty 

układ sił, bez założeń ideologicznych czy światopoglądowych. Jest pewną eks-

plikacją anarchizmu, wskazującą, że obszary życia społecznego niezdefiniowane 

światopoglądowo są wolne od aksjologii, że istnieje czysty antyaksjologiczny 

świat, w którym nie działają żadne siły związane z „izmami”.  

Życie społeczne jednak nie znosi próżni. Gdy wycofamy się z ocen i warto-

ściowania zjawisk nas dotyczących, to w polu społecznym pojawią się natych-

miast inne siły, inne oddziaływania, niekiedy jawnie manipulacyjne, kiedy in-

dziej starające się formować idee filozoficzne i kryteria etyczne poza naszą kon-

trolą. Mogą to być dodatkowe i nieujawnione gratisy filozoficzne, które przesu-

wane są w obszar niepomyślnego, w myśl zasady, że o rzeczach oczywistych się 

nie rozmawia. Je się bezdyskusyjnie zakłada. 

Piąta i szósta strategia definiują politykę jako proces komunikacji (Haber-

mas). Zakładają one porozumienie stron politycznego przetargu poprzez doga-

danie się. Istota porozumienia polega na argumentacji. Ludzie postępują racjo-

nalnie i na drodze prezentowania swoich argumentów przewalczają sprzeczno-

ści, dochodząc do porozumienia. Decydują zatem znaczenia językowe argumen-

tów i ich wartość logiczna. A zgoda ma charakter bezinteresowny. 

Natomiast personalistyczna wizja polityki, nastawiona na dobro wspólne, 

jest chyba rozwinięciem strategii neutralnej sprawiedliwości, jest w każdym ra-

zie bardzo do niej podobna (choć różni się podstawowym założeniem aksjolo-

gicznym). Życie społeczne ma służyć pomnażaniu dobra wspólnego. Dobra ma-

terialne są najniżej w hierarchii. Decyduje nie targ czy umowa społeczna, lecz 

etos. Jest to strategia interesująca dla filozofów, ponieważ zwraca uwagę na 

wymiar moralny społecznych zobowiązań wobec siebie i wspólnoty. Z założenia 

buduje więc społeczną przestrzeń moralną i utrudnia separację doświadczenia 

moralnego. W dyskursie politycznym może jednak budować postawy ideolo-

gicznego radykalizmu politycznego – opartego na maksymalistycznej zasadzie 

„my zawsze mamy rację” i zawsze mamy prawo do krytyki, sami tej krytyce nie 

podlegając (Plessner 2008). Niebezpieczne jest zwłaszcza mylenie (czasem 
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świadome) norm moralnych z normami prawnymi i wprowadzanie do systemów 

etycznych sankcji prawnych, z jednoczesnym odbieraniem przeciwnikom głosu 

do krytykowania takich sytuacji – „O moralności się nie dyskutuje”. System 

funkcjonuje prawidłowo – w tym również dyskusja – jeżeli wszyscy gracze mają 

takie same przekonania światopoglądowe, przestrzegają ich i nie wykraczają po-

za nie. To jednak oznacza nadmierny, żeby nie powiedzieć naiwny, idealizm. 

Tak zdefiniowana struktura społeczno-polityczna zamyka się (wszelkie wpływy 

zewnętrzne mogą ją rozmontować), a niekiedy niebezpiecznie radykalizuje się, 

czyniąc życie ludzi nieznośnym. 

Umiarkowanie jako istotna cecha sprawnej strategii 

Prawdopodobnie w obszarze praktycznego życia, praktycznego doświadcze-

nia politycznego funkcjonuje pewna składanka (kombinacja) niezbyt precyzyjnie 

określonych strategii – opisanych powyżej. Ich wybór jest kwestią politycznych 

preferencji, ale także gry okazjonalnych interesów. W związku z tym ciekawsze, 

czy ważniejsze, wydaje się nie to, jaka to układanka (bo te się zmieniają), lecz 

jaki jest stopień tolerancyjnej swobody, który pozwala nam akceptować lub od-

rzucać dane poglądy i stanowiska polityczne. Zgodnie z tradycją arystotelesow-

ską umiarkowanie może być miarą sprawnego funkcjonowania w polityce, w za-

sadzie bez względu na to, jak ułożymy swoje strategie. Pomijając strategie jaw-

nie manipulacyjne – jak należy przypuszczać nieprzestrzegające zasady umiar-

kowania politycznego (nadmiernie manipulując ludźmi). Miarą określającą owo 

umiarkowanie jest jakaś wersja tolerancyjnego widzenia świata, ponieważ  

w sensie dobrze rozumianej tolerancji umieszczone jest umiarkowanie definio-

wane jako unikanie skrajności. Tolerancję w tym znaczeniu możemy rozumieć 

jako pewnego rodzaju stopień swobody (być może komponent postawy ujawnia-

jący się w dystansie społecznym), którego zasadniczym celem jest regulowanie 

relacji pomiędzy ludźmi, zbiorowościami ludzkimi, grupami, społecznościami. 

Taka postawa oparta jest na przekonaniu, że pomiędzy ludźmi istnieją różnice 

niekiedy nieusuwalne, tak jednoznaczne, że wymagają prezentowania określo-

nych postaw akceptacji i tolerowania odmienności. Dzięki temu „[…] tolerancja 

staje się warunkiem koniecznym wzajemnego współżycia i współdziałania lu-

dzi” (Plessner 2008, 37). Na przykład; „[…] tolerancja rozumiana jako wyrozu-

miałość lub pobłażliwość dla poglądów, postaw lub zachowań danych ludzi, 

[świadcząca] o liberalizmie konkretnego człowieka w jego stosunkach z ludźmi, 

którzy inaczej niż on myślą, lub są skłonni reagować, czy też zachowywać się  

w rozmaitych sytuacjach” (Plessner 2008, 37); lub „tolerancja […] jako odpor-

ność na poglądy, postawy, lub zachowania prezentowane przez innych, wskazu-

jąca, że człowiek [tak jest pewny – przyp. A.T.] swoich poglądów, postaw i za-

chowań, iż nie musi wcale obawiać się ewentualnych konfrontacji z tym, co jest 
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mu obce, lub nawet wrogie” (Plessner 2008, 37). Warto zapamiętać, że człowiek 

pewny swego, o jasno określonych i utrwalonych, przemyślanych poglądach, nie 

da się łatwo przestawić i zmienić. Sam jednocześnie będzie tolerował istniejącą 

obok niego odmienność, w zasadzie spokojny o jej istnienie i wpływy, ponieważ 

jej determinujący społecznie i jednostkowo zasięg jego właśnie nie dotyczy. Lu-

dzie tolerancyjni unikają skrajności, bo ta jest źródłem nietolerancji. W znacz-

nym stopniu są również odporni na manipulację, w jakim pewni są swej wiedzy, 

uzasadnienia swych norm kulturowych, internalizacji swoich wartości.  

Przeciwnie, gdy to osadzenie (wiedzy i poglądów) nie jest mocne, szukając 

jednoznacznych i pewnych odpowiedzi, mogą stać się zbyt radykalni, a przez to 

mniej tolerancyjni. Czasem człowiek, prezentując postawy niedojrzałe, np. z ra-

cji wieku, lub niepewne, z racji zbyt małej lub źle uzasadnionej wiedzy, popada 

w radykalne skrajności, ujawniające postawy nietolerancyjne i niecierpliwe, po-

nieważ obawia się, że nacisk odmienności zamieni się w manipulację, której on 

nie będzie się w stanie przeciwstawić. Tak też należy, jak sądzę, widzieć posta-

wy i działania polityków. Ich radykalizm, nadmierne eksponowanie swoich ra-

cji, nieustępliwość należy rozumieć jako postawy nadmiernie i nieracjonalnie 

radykalne. To znaczy takie, w których interesujący nas stopień tolerancyjnej 

swobody został zbyt mocno ograniczony. 

Podsumowanie 

W zasadzie bez większych wątpliwości możemy powiedzieć, że gros opisa-

nych powyżej stylów uprawiania polityki, oprócz modeli jawnie wyidealizowa-

nych, opiera się na akceptacji jakiejś strategii wynikającej z gry interesów.  

W takim świecie obowiązują, jak sadzę, zasady ekonomizmu społecznego,  

a więc normy, które racjonalność działania oceniają poprzez pryzmat skuteczno-

ści. Trzeba być skutecznym, bo tylko takie postępowanie jest dobre, więc 

wszystkie drogi, które umożliwiają nam osiągnięcie takiego celu są dozwolone. 

Problem w zasadzie dotyczy tylko skali czy intensywności takiego postępo-

wania. Politycy, jak możemy przypuszczać, w zasadzie zgadzają się na taką ideę. 

Należy być skutecznym – pytanie dotyczy jedynie tego, jak daleko możemy się 

posunąć, kierując się zasadą tejże skuteczności. To nie pytanie, czy tak postę-

pować, ale – jak intensywnie tą drogą postępowania podążać. Chodzi więc  

o jakość i natężenie naszych odziaływań bardziej niż o ich kierunek. Jak należy 

przypuszczać, skrajne postawy i działania interpersonalne, które obserwujemy  

u polityków, spowodowane są nadmierną wiarą w sprawczą moc manipulacyj-

nych wyliczanek oraz przekonaniem, że życie jest grą, i to prawdopodobnie  

o sumie zerowej. Postawy takie, zwracając się teraz w stronę starogreckich tra-

dycji, mogłyby być przejawem niedojrzałości intelektualnej i zbyt skromnej 

wiedzy. Niedojrzałości, bo wyznacznikiem dojrzałości intelektualnej (i emocjo-
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nalnej) jest umiarkowanie. Zbyt skromnej czy niedobrze skonceptualizowanej 

wiedzy, która w takiej wersji procesu poznawczego, jaką preferują politycy, nie 

zamieni się w mądrość, bo do mądrości nie dąży. Prawdopodobnie nic o niej nie 

wie lub uważa ją za cel zbyt abstrakcyjny (a przez to niepraktycznie wyideali-

zowany), aby był godny uwagi. Istotą i celem działań politycznych ma być sku-

teczność (i wszelkie jej odmiany, takie jak np. praktyczność, użyteczność, kon-

kretność, innowacyjność), a nie mądrość. W tym sensie możemy pominąć, jako 

zbyt wyidealizowane, te modele uprawiania polityki, które oparte są na teoriach 

wyboru społecznego, idei neutralnej sprawiedliwości czy ideach komunitary-

stycznych partycypacji. Świat praktycznych działań polityków kieruje się raczej 

w stronę różnego rodzaju teorii targów, akceptując strategie jawnie manipula-

cyjne. W odwrocie, jako zbyt naiwne i nieskuteczne, wydają się – w przekona-

niu animatorów polityki – strategie oparte na idei demokratycznych umów  

i przestrzegania wyidealizowanych warunków publicznych dyskusji. Idee te, po-

przez świat multimedialnych wpływów, kształtują poziom powszechnej dysku-

sji, określając jej styl i charakter. To oczywiście nie jedyny czynnik psujący po-

ziom publicznej, w tym internetowej, dyskusji, ale jak sadzę, czynnik znaczący  

i ważny.  
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Summary 

Cesare Beccaria initiated a new outlook on penal law, including the death penalty. In his opin-

ion, deprivation of human life by state authorities during the reign of peace should be prohibited 

because it does not produce any utility. He admitted, however, two exceptions from the above rule. 

A sentence to death can be justified 1) if an individual, even when deprived of his liberty, still has 

enough power and connections to endanger the security of the nation, but even in this case it is on-

ly necessary when a nation is on the verge of recovering or losing its liberty and 2) in the situation 

of anarchy. Moreover, the Italian philosopher advocated just punishment, which can be such only 

if it does not exceed the degree of severity that is sufficient to deter others from committing 

crimes. It is evident that the Italian lawyer and political writer grounded his whole philosophy of 

repressive sanctions on the utilitarian conception of penal law, redefining at the same time a jus-

tice-based (retributive, compensatory) approach to criminal punishment, retaining within it a lim-

ited function of guilt.  

Beccaria represented a clearly defined standpoint. Considering, however, the conception of util-

itarianism itself in terms of its attitude to the death penalty, we come to the conclusion that our ap-

proval or disapproval of capital punishment depends on the answer to the question whether an exe-

cution of any particular criminal will be useful, indifferent or criminogenic for other individuals.  

Keywords: capital punishment, utilitarianism, life, law, Beccaria. 

It is not by mere coincidence that this paper is published in Zeszyty 

Filozofów, since the approval or disapproval of the death penalty, from the utili-

tarian perspective, falls within the scope of the philosophy of law. The term 

‘utilitarian is etymologically derived from the Latin word utilis, meaning “use-

ful” and this is how it should be understood. It is also sometimes defined as  

a synonym of the word ‘proper’. Anetta Breczko defines the notion of utilitarian-

ism as: “a set of beliefs (presented within the framework of normative ethics) de-
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fining the principles of correct conduct based on the thesis that they encompass 

other people, or more broadly, all creatures capable of suffering (sentient be-

gins)” (Breczko 2008, 72). 

The most famous representative of utilitarianism in modern history, openly 

disapproving of capital punishment, was Cesare Beccaria (1738–1794), an 18
th
 

century Italian lawyer and political writer
1
. This paper will examine Cesare 

Beccaria’s views of the death penalty in terms of utilitarianism. Beccaria advo-

cated his ideas at a significant period in the history of our continent, a time when 

many trends and schools of thought were emerging, demanding profound reform 

towards the functioning of the state. Some voices emphasized the need for liber-

alization of the penal law, which subsequently led to the appearance of the first 

serious abolitionist movements, whose “father”, is considered to be Beccaria
2
. 

Beccaria’s views on capital punishment have been repeatedly described; 

each time the analysis has been based on the theses explained in his famous 

book On Crimes and Punishments. It is not intended to repeat here the theses 

which directly express’s the attitude of the Italian philosopher towards the death 

penalty, but rather to draw attention to the plane on which he based his ideas. 

This paper therefore will deal only with the philosophical justification of 

Beccaria’s condemnation of the death penalty from the perspective of utilitarianism. 

Throughout his work, Beccaria developed his position by appealing to the 

philosophical theory of a social contract. In the introduction to his most known 

treatise Beccaria wrote: “Laws are the terms by which independent and isolated 

[«osamieni» - in the first Polish translation, meaning ‘lone’] men united to form 

a society once they had tired of living in a perpetual state of war, where the en-

joyment of liberty was rendered useless by the uncertainty of its preservation. 

They sacrificed a portion of this liberty so that they could enjoy the remainder in 

security and peace” (Beccaria 1959, 54–55). It is clear at first glance that this is  

a strictly utilitarian idea (cf. Włoch 2014, 77). Mankind waived a part of its free-

dom solely in order to be able to enjoy the remaining part in security and peace. 

According to Beccaria, people made this choice only because such asolution 

seemed more viable and rewarding. 

Issues of security and freedom have been a matter for dispute in European 

cultural circles for centuries and has generally been understood as the absence of 

                                                 
1  Cesare Beccaria, also known as Cesare Bonesana, Marquis of Beccaria, marchese di Beccaria. 

Born Milan is known mainly for his disapproval of the existing system of penal law. Moreover, 

he advocated many legal principles, progressive for his times, such as: “no crime without a law 

(nullum crimen sine lege)”, “no penalty without a law (nulla poena sine lege)” etc. (See: 

Chojnicka, Olszewski 2004, 121). 
2 Bronisław Bartusiak defines Beccaria’s views as moderate abolitionism (cf. Bartusiak 2011, 

58). One cannot disagree with this statement, but only if Beccaria’s philosophy is considered 

from the contemporary point of view however, judging from the 18th century perspective, 

Beccaria was a bold opponent of capital punishment.  
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threat and danger. Already in the 18
th 

century, security was seen as a value that, 

in Beccaria’s opinion, was favoured by societies over freedom, which – accord-

ing to this writer – was understood by the Italian philosopher as an unlimited 

right to decide upon one’s own actions. It can be implied that Beccaria’s ideas 

applied to the population within the confines of the Latin civilization. 

According to Beccaria, life is the most valuable good for a human being. 

Laws, however, are a measure of human liberty given up for the sake ofa greater 

security. Therefore, Beccaria maintains that in sacrificing the least possible por-

tion of its liberty, mankind does not give up its greatest good of all – life itself. 

Life of an incomparably greater value than freedom and security. Moreover, 

Beccaria adds that man is not the master of his own life; he therefore cannot sur-

render it up to another person or to the whole society (Beccaria 1959, 142–143). 

The argument itself that human life is the greatest good is a matter of con-

troversy. Based on this assumption, doubts should be cast on the wordings of 

many past and present military oaths which explicitly state that there are values 

for which, if necessary, soldiers are obliged to give up their lives for. 

Beccaria’s theory on the death penalty was extremely eccentric in the 18
th
 

century. It cannot be denied that he did formulate many interesting ideas, but his 

utilitarian justification for the condemnation of the death penalty can certainly be 

called into question, mainly from the logical point of view. Beccaria disagrees 

with the legal status of the death penalty but, on the other hand, in the same par-

agraph justifies the administration of this penalty in two exceptional cases 

(Beccaria 1959,143–144). Let us adopt for a moment his assumption that capital 

punishment is not a law. The question immediately arises, whether something 

that is not a law can be applied at all (even in exceptional cases) by state authori-

ties? The answer is obvious. Anything that is not a law but is applied by state au-

thorities towards its citizens – is lawlessness. Breach of rules cannot be approved 

by anyone in civilised societies. Exceptions to the strict adherence to established 

norms may be those actions undertaken for the state and thus serving a higher 

necessity, however such actions are countertypes and fall within the limits of le-

gal conduct. People living in an organised state should obey its laws, anarchy 

otherwise may prevail, which has no utility at all, either for an individual or the 

whole society.  

Stanisław Salmonowicz claims that with great reluctance Beccaria accepted 

the death penalty, considering capital punishment as justified solely in two ex-

ceptional cases. The first situation, when a sentence to death can be justified, ac-

cording to Beccaria, is when an individual, even when deprived of his liberty, 

still has enough power and connections to endanger the security of the nation, 

but even in this case it is only necessary when a nation is on the verge of recov-

ering of losing its liberty. Moreover, Beccaria admitted the possibility of using 

the death penalty under the conditions of anarchy, which also provokes contro-

versy. Beccaria argues that the reason for the admissibility of the death penalty, 
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while with state of anarchy, is justified due to the society’s reversion to the state 

before the social contract, where interpersonal relationships can be described 

with by the Latin sentence: homo homini lupus est (Salmonowicz 1995, 15). For 

a proper analysis of Beccaria’s utilitarian concept of the relationship between the 

political system of the state versus penal law, it is necessary to understand the 

term “anarchy” and to imagine the consequences of imposing and implementing 

the death penalty during the state of anarchy. 

The word anarchy comes from the ancient Greek ἀναρχία, which is trans-

lated as “lack of a leader”. The state of anarchy can, therefore, be defined as  

a lack of formal authority in a particular territory. Considering that a state cannot 

exist without law, but law can exist without a state, it should be inferred that the 

death penalty could be implemented according to customary law. Historical ex-

perience shows, however, that it would be extremely dangerous and quite often 

very unjust. Hence, Beccaria’s disapproval of the death penalty within the exist-

ing structures of the state and the belief that the most severe sanction could exist 

only in societies where anarchy prevails is particularly dangerous. 

In his book On Crimes and Punishments Beccaria wrote: “The punishment 

of death is pernicious to society, from the example of barbarity it affords. If the 

passions, or the necessity of war, have taught men to shed the blood of their fel-

low creatures, the laws, which are intended to moderate the ferocity of mankind, 

should not increase it by examples of barbarity, the more horrible as this pun-

ishment is usually attended with formal pageantry” (Beccaria 1959, 151). It can 

be inferred from the above quotation that the Italian lawyer believed that the 

death penalty not only fails to deter potential criminals, but it is also 

criminogenic. If Beccaria is right, then it should be stated that the death penalty 

is non-utilitarian in respect of its general preventive function. The Italian lawyer 

probably based his knowledge to a large extent on intuition and not with the der-

ivation from scientific research into capital punishment, for in the 18
th
 century 

simply no such research had been conducted. 

The criminogenic uselessness of the existence of the death penalty includes 

also its harmful effect on society, as this repressive sanction instead of reducing 

the number of crimes, increases that number. It is an extremely controversial 

view, as logic tells us that implementation of other penalties (e.g. a fine or depri-

vation of liberty) by the state would also increase the number of offences. Oppo-

nents of Beccaria’s utilitarian philosophy and other similar utilitarian ideas point 

out that the reasoning should rather start from the correct understanding of  

a criminal penalty. They maintain that such a penalty is always a reaction, and 

hence always a consequence of a prohibited act. Therefore, it is not intended to 

give an example to follow, but to administer justice understood as a particular 

hardship, without excluding any of its significant and immanent preventive as-

pects (resocialisation, isolation, deterrence etc.). 
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The aims of compensatory acts of justice and utility of a criminal penalty are 

closely related but not the same. One can imagine a repressive sanction which is 

an aim per se, objectively compensating for the harm done. On the other hand, 

utility of a punishment can be achieved by its excessive severity e.g. by effec-

tively deterring potential offenders. Such a disproportion between the punish-

ment and the crime committed makes from a repressive sanction – an unjust 

punishment in terms of its compensatory effect. 

Wojciech Włoch concludes that Beccaria combines the principle of maximi-

sation of happiness with individualisation of the punishment. The argumentation 

is based on the fact that a double system of punishment should exist in the state. 

The first is related to the legislator that defines the recipients, dispositions and 

sanctions while, the other is related to the role of the courts whose task it is to 

establish whether a person committed a prohibited act. The legislator should 

adopt the principle of utilitarianism (utility) as a criterion of its activity, whereas 

the courts – the principle of guilt, i.e. responsibility of the individual for the 

committed illegal act (Włoch 2014, 80). 

Włoch adopts the strong assumption that Beccaria rejected the death penalty 

because he regarded deprivation of life as an evil in itself (Włoch 2014, 87). Ac-

cording to this writer, the Italian lawyer disapproved of capital punishment 

mainly out of utilitarian considerations and any justice-related issues (retribu-

tion, compensation) were only complementary and a consequence of the prevail-

ing utilitarian philosophy. 

Tomasz Tabaszewski rightly points out that Beccaria’s views are dominated 

by the approval of the individual preventive aim of criminal punishment, with 

the emphasis on a limited function of guilt, maintaining the proportionality of 

the severity of punishment to the committed crime. Furthermore, Tabaszewski 

believes that an important element in Beccaria’s philosophy is the general pre-

ventive effect of criminal punishment in line with the utilitarian construction 

based on anthropological assumptions taken from Jeremy Bentham’s philosophy 

(Tabaszewski 2012, 126). 

On the other hand, Marek Kulik argues that Beccaria points out the social or-

igins of crime, seeing inter alia that breaking social norms is not always the re-

sult of the perpetrator’s ill will but can have other causes e.g. social conditions 

(Kulik 2011, 50). The Italian lawyer was in a sense a forerunner of the sociolog-

ical school of penal law, which explicitly emphasizes various social factors, pos-

itively correlated with an increase in the number of committed prohibited acts. 

Departure from fundamental assumptions of the classical school of penal law re-

sults – according to this writer – in a gradual decrease in the use of the death 

penalty. Although Beccaria condemned the death penalty at many levels and his 

beliefs were exceptional in those days, the fact that he pointed out social factors 

which can have an influence on the commission of crimes is a direct way of di-

minishing an individual’s guilt and responsibility for the committed prohibited 
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act. In such a situation state authorities are obliged to gradually to give up crimi-

nal punishment in favour of preventive measures. 

The next issue concerns the possibility of the sacrifice of part of one’s own 

liberty for the sake of security. The modern right to freedom is one of universal, 

inherent and inalienable human rights, just as is the right to life, however, with 

one difference: guaranteeing the right to life is a sine qua non condition of the 

guarantee of other human rights. The right to life is not, therefore, equal to the 

right to freedom, especially if we consider it in the context of the death penalty 

(cf. Dziurkowski 2015, 189–198). Advocating his idea of the voluntary sacrifice 

of a portion of human liberty, Beccaria probably meant legal and actual limita-

tion of individual freedom for the sake of guaranteeing security by the state, with 

mutual consent. That social contract was concluded by way of evolution. 

The above issue will always remain a matter of dispute between liberals and 

proponents of greater intervention of the state into the life of individual citizens. 

However, a vast majority of the society will agree that the system of penal law 

and hence the issue of regulating or abolition of the death penalty is an obliga-

tion of every state. Even if we adopt anarchist assumptions, the issue of punish-

ment by the death penalty will still remain to be resolved. 

Beccaria was an abolitionist but not all utilitarians showed disapproval of the 

ultimate punishment. Some, for instance John Stuart Mill or Gary Stanley Beck-

er, were clearly in favour of maintaining capital punishment in the legal systems 

of the states in which they lived. 

The Polish philosopher, Piotr Bartula, argues that the utilitarian doctrine can 

also be used to advocate the maintenance of the death penalty. The execution of 

a murderer brings a benefit to the society by finally excluding the possibility of 

his further relapse into crime. Bartula write in addition, that the above argument 

can however, be regarded as inappropriate because it is certain that not all mur-

derers will commit their crime again. The Polish philosopher adds that in order 

to prevent any relapse into crime by some criminals, all of them should be exe-

cuted, which would in turn be a barbarian act (Bartula 2007, 22). 

The dispute among utilitarians over the possibility of imposing and imple-

menting the death penalty does not seem to lead to any final resolution. All dis-

cussions boils down to an attempt to answer the question whether an execution 

of a particular criminal would be useful, indifferent or criminogenic to other in-

dividuals? 
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Cesare Beccaria: utylitaryzm a kara śmierci 

Streszczenie 

Cesare Beccaria zapoczątkował nowy sposób patrzenia na prawo karne, w tym i karę śmierci. 

Jego zdaniem, pozbawianie ludzi życia przez organy władzy państwowej w warunkach niezakłó-

conego spokoju powinno być zabronione, ponieważ nie przynosi żadnego pożytku. Niemniej jed-

nak dopuszczał dwa wyjątki od powyższej reguły. Skazanie na śmierć człowieka można usprawie-

dliwić: 1) kiedy dana jednostka po pozbawieniu jej wolności nadal posiada znaczące wpływy za-

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2015.12.12
http://dx.doi.org/10.12775/%0bTSP-W.2014.004
http://dx.doi.org/10.12775/%0bTSP-W.2014.004
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grażające bezpieczeństwu państwa lub wtedy, gdy naród traci albo odzyskuje wolność, oraz  

2) w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze stanem anarchii. Ponadto opowiadał się za sprawiedliwą 

karą, która może taką być wyłącznie, gdy nie będzie przekraczała miary surowości odpowiedniej 

do powstrzymania ludzi od popełniania przestępstw. Widać wyraźnie, że włoski prawnik i pisarz 

polityczny całą swoją filozofię sankcji represyjnych opierał na utylitarystycznej koncepcji prawa 

karnego, przy jednoczesnym redefiniowaniu sprawiedliwościowego (retrybucyjnego, wyrów-

nawczego) ujęcia kary kryminalnej, zachowując w niej limitowaną funkcję winy. 

Beccaria prezentował jasno zadeklarowane stanowisko. Niemniej jednak, rozpatrując samą kon-

cepcję utylitaryzmu pod kątem jej relacji do kwestii karania śmiercią, dochodzimy do wniosku, że 

nasza aprobata bądź dezaprobata względem kary głównej zależy od odpowiedzi na pytanie, czy stra-

cenie danego zbrodniarza będzie dla innych jednostek użyteczne, indyferentne, czy kryminogenne? 

Słowa kluczowe: kara śmierci, utylitaryzm, życie, prawo, Beccaria. 
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Alasdair MacIntyre jako krytyk oświeceniowego 

projektu uzasadnienia moralności (I): Przyczyny 

kryzysu etyki nowożytnej
*
 

Streszczenie 

W słynnej „niepokojącej sugestii” Alasdair MacIntyre opisał hipoteryczny stan nowożytnej 

etyki, jako chaotycznego zbioru wzajemnie nieuzgadnialnych, nieracjonalnych i ostatecznie arbi-

tralnych stanowisk. Twórczość tego niezwykle popularnego współczesnego szkockiego (choć od 

dekad mieszkającego w Stanach Zjednoczonych) filozofa, określana czasami jako „nieskończenie 

długa historia etyki”, poświęcona jest przede wszystkim dwóm celom: udowodnieniu tezy posta-

wionej w „niepokojącej sugestii” oraz przezwyciężeniu tego kryzysu. Niniejszy cykl dwóch arty-

kułów poświęcony jest prezentacji pierwszego, negatywnego celu MacIntyre’a. 

Tytułowe przyczyny kryzysu współczesnej filozofii moralności omawiany etyk streszcza  

w trzech hasłach: niewspółmierność terminów, historyczna niejednolitość i niewspółmierność ar-

gumentów oraz pozorna bezosobowość i obiektywność. Te trzy cechy łączą wszystkie nowożytne 

teorie etyczne realizujące „nowożytny projekt uzasadnienia moralności”. Jako ich przykład przed-

stawia dwie postoświeceniowe tradycje etyczne: liberalny indywidualizm (negujący społeczny 

wymiar jednostki oraz wspólnotowe ugruntowanie racjonalności praktycznej) oraz emotywizm 

(opierający się na negacji racjonalnego dyskursu, prowadzący do posługiwania się wyłącznie per-

swazją i propagandą). 

Słowa kluczowe: A. MacIntyre, etyka nowożytna, „nowożytny projekt uzasadnienia moralno-

ści”, liberalizm, emotywizm. 

                                                 
*  Artykuł ten stanowi pierwszą część pracy poświęconej negatywnemu aspektowi myśli amery-

kańskiego filozofa Alasdaira MacIntyre’a – krytyce „oświeceniowego projektu uzasadnienia 

moralności”. Druga część ukaże się w kolejnym numerze „Prac Naukowych Akademii im. Jana 

Długosza w Częstochowie. Filozofia” i będzie skoncentrowana wokół antagonizmów głównych 

nurtów etyki współczesnej. 
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Na początku był chaos… 

Najważniejsze swe dzieło – Dziedzictwo cnoty – Alasdair MacIntyre rozpo-

czyna od naszkicowania hipotetycznej katastrofy (zob. MacIntyre 1996, 21–23). 

Nauki przyrodnicze giną w wyniku zamieszek powstałych po rewolucji „Nie-

uków” wymierzonej w naukowców. Doszczętnie spłonęły wszystkie książki, 

wyniki badań, instrumenty badawcze i laboratoria. Nie pozostaje przy życiu ża-

den z naukowców. Po pewnym czasie „ludzie oświeceni” pragną jednak odbu-

dować nauki przyrodnicze. Czynią to przy pomocy pozostałych fragmentów. 

Urywki tekstów są interpretowane w oderwaniu od kontekstu, w którym pier-

wotnie zostały umieszczone, instrumenty badawcze używane są w sposób cha-

otyczny, eksperymenty naukowe przeprowadza się, nie znając teorii, które mia-

łyby potwierdzić lub obalić. 

Z tych fragmentów powstaje jednakże zbiór pewnych praktyk i działań, któ-

ry ma być „nauką”. Używa się ocalonych od zapomnienia pojęć, takich jak 

„neutrino”, „masa”, „gen”, „atom”; ludzie posługują się nimi w sposób uzgod-

niony i w miarę regularny, jednakże nie mają one zbyt wielkiego związku ze 

swymi pierwotnymi znaczeniami. Rozumienie tych pojęć ustalane jest na drodze 

konsensusu i wolnego wyboru. Powoduje to powstanie kilku konkurencyjnych 

teorii zbudowanych na tych samych terminach, którym jednakże przypisano 

różne znaczenie. Przyjęto także różne metody uzasadniania swych koncepcji. 

Rodzi to chaos: naukowcy nie potrafią się wzajemnie zrozumieć, ani zbudować 

jednego systemu nauk przyrodniczych, zdolnego opisywać i interpretować zaob-

serwowane zjawiska. 

A co by się stało, gdyby ta n i e p o k o j ą c a  s u g e s t i a  okazała się 

faktem? – pyta MacIntyre. Jego zdaniem, opisana hipotetyczna sytuacja obrazuje 

stan współczesnej nauki. Jednakże nie nauki przyrodniczej, lecz tej dziedziny fi-

lozoficznej, jaką jest etyka. Język moralności znajduje się w opisanym powyżej 

stanie totalnego nieuporządkowania. Wynika to z jego genezy: zbudowany zo-

stał właśnie z fragmentów wcześniejszych teorii i pojęć, które obecnie straciły 

swe pierwotne znaczenie i są używane w oderwaniu od ich oryginalnego kontek-

stu, który im nadawał sens. Używany język moralności uniemożliwia jakikol-

wiek dyskurs etyczny i posługiwanie się adekwatną koncepcją racjonalności, 

uzasadniającą obowiązującą moralność. 

Mówiąc wprost: „nowoczesna moralność staje się zrozumiała jedynie jako 

zbiór fragmentów przetrwałych z arystotelesowskiej tradycji, [a przez to] projekt 

analizy i uzasadnienia koncepcji moralności przez współczesnych filozofów, bę-

dący w gruncie rzeczy kontynuacją chybionego projektu oświeceniowego, oka-

zał się nie do zrealizowania z powodu jego języka, na który złożyły się fragmen-

ty pojęć przetrwałe z przeszłości i połączone z mało prawdopodobnymi propo-

zycjami nowoczesności” (Gromadzki 1999, 285). Wiąże się to nie tylko z upad-

kiem arystotelesowskiej antropologii, ale również z odrzuceniem religijnych 
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fundamentów średniowiecznej moralności. Wizja MacIntyre’a jest niezwykle 

sceptyczna, by nie powiedzieć: pesymistyczna. W jego oczach współczesny 

dyskurs moralny jest „głęboko fragmentaryczny” i skazany na nierozwiązywal-

ność w debatach publicznych oraz zupełną arbitralność opinii jednostek (zob. 

O’Neill 1983, 387). 

Ową „nierozwiązywalność” najłatwiej można dostrzec na przykładzie 

współczesnych dylematów etycznych. Spośród nich MacIntyre wybiera problem 

wojny sprawiedliwej, aborcji i szkolnictwa prywatnego (zob. MacIntyre 1996, 

29–33). Dla każdego z nich można podać wiele rozwiązań, wobec których 

przedstawia się wiele uzasadnień. Powoduje to, iż każda koncepcja posiada do-

stateczne racje za swoją tezą, natomiast nie istnieje żadna teoria potrafiąca osta-

tecznie obalić argumenty konkurencyjnych systemów. Skuteczność każdego  

z nich polega bardziej na efektowności niż efektywności. 

Zdaniem autora Dziedzictwa cnoty, sytuacja ta wypływa z owej „niepokoją-

cej sugestii”, która – według niego – nie jest już tylko sugestią. Co prawda, jak 

pisze Raimond Gaita, nie istnieje nic „poważnie zgodnego” z MacIntyre’owską 

hipotezą katastrofy nauk (Gaita 1983, 408), jednakże potrafimy sobie wyobrazić 

taką sytuację, w której wszelkie kryteria postępowania giną wraz z osobami, 

zwyczajami, instytucjami, będącymi ich nośnikiem – jednym słowem: z tradycją 

(zob. MacIntyre 2002, 196–197). Uzasadnia to – zdaniem amerykańskiego etyka 

– projekt poszukiwania dowodów na to, iż podobna katastrofa (tym razem fak-

tyczna, choć nie tak dramatyczna, jak opisana na początku niniejszego rozdzia-

łu) rzeczywiście nastąpiła, zmieniając oblicze filozofii moralności. 

Jako historyczny przykład katastrofy, po której pozostały jedynie szczątki  

z przeszłości, MacIntyre podaje opis zwyczajów zaobserwowanych w czasie 

trzeciej podróży do Polinezji przez kapitana Cooka i członków jego załogi (zob. 

MacIntyre 1996, 211–213). Marynarzy zdumiał pewien paradoks: pomimo nie-

zwykłej dla Europejczyków rozwiązłości seksualnej, Polinezyjczyków obowią-

zywał zakaz wspólnego spożywania posiłków przez kobiety i mężczyzn. Tubyl-

cy nie potrafili uzasadnić owego zakazu, mówili jedynie, że taka praktyka jest 

tabu. Słowo to najwyraźniej oznaczało nie tylko zakaz jakiegoś zachowania, ale 

równocześnie uzasadnienie tego zakazu. 

Alasdair MacIntyre rozważa powód istnienia tabu wśród ludzi, którzy nie 

potrafią uzasadnić takiej postawy. Odwołując się do starotestamentalnego Pra-

wa, pisze, iż tabu również musiało powstać jako uzasadniona praktyka, jednakże 

w wyniku pewnych przemian historyczno-kulturowych kontekst uzasadnienia 

został zapomniany, w wyniku czego pozostał niezrozumiały zakaz – tabu. Taką 

interpretację tabu uzasadniałby również fakt niezwykle łatwego zniesienia insty-

tucji tabu przez hawajskiego króla Kamehamehy II w 1819 roku, niepowodujący 

żadnych konsekwencji społecznych. Zatem praktyki nieposiadające swego uza-

sadnienia lub te, które je straciły (jak tabu), są bardzo nietrwałe i oparte wyłącz-

nie na pewnego rodzaju umowie społecznej. 
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Filozof z Notre Dame podaje przykład tabu jako uzasadnienie tezy, iż „nie-

pokojąca sugestia” jest literackim opisem historycznego, faktycznego wydarze-

nia. Współczesna moralność oparta jest na zasadach i języku, które dawno stra-

ciły swe uzasadnienie. Praktycznie nikt nie potrafi podać uzasadnienia wyzna-

wanych przez siebie zasad moralnych, które przekonałoby przeciwników tych 

reguł. Pojęcia moralne również przypominają tabu: nie istnieje jedno, po-

wszechne rozumienie któregokolwiek ze współcześnie używanych terminów 

moralnych. „Nie istnieje możliwość ponadsystemowego dialogu, w którym 

można odnaleźć consensus moralnych ustaleń i norm. Pojęcia «dobry» i «zły», 

«dobry» i «niedobry», należące do najstarszych etycznych określeń, tu wprowa-

dzone w obszar pojedynczych kultur, nauk społecznych, czy systemów uwarun-

kowań tracą właściwe sobie znaczenia” (Mróz 2001, 34). 

Odwołując się do przedstawionych przez siebie trzech współczesnych spo-

rów moralnych (o istnienie wojny sprawiedliwej, o aborcję i o słuszność istnie-

nia szkolnictwa prywatnego), Alasdair MacIntyre wymienia trzy podstawowe 

cechy (i jednocześnie przyczyny kryzysu) współczesnego dyskursu moralnego. 

Są nimi: radykalna n i e w s p ó ł m i e r n o ś ć  t e r m i n ó w, często pod-

kreślana p o z o r n a  r a c j o n a l n o ś ć,  o b i e k t y w n o ś ć  i  b e z -

o s o b o w o ś ć  oraz używanie argumentów pochodzących z różnych źródeł 

historycznych, co wskazuje na n i e j e d n o l i t o ś ć  h i s t o r i i  i n t e -

l e k t u a l n e j  n a s z e g o  d z i e d z i c t w a  (zob. Chmielewski 1996, 

XVIII–XIX oraz Gromadzki 1999, 280). Przyjrzymy się teraz każdej z tych cech. 

Niewspółmierność terminów 

Przyjmując, iż „niepokojąca sugestia” jest obrazem przemiany, jaka dokona-

ła się w filozofii moralności, musimy zauważyć, że teza o fragmentaryczności 

pojęć używanych przez spadkobierców Oświecenia jest centralnym zagadnie-

niem Dziedzictwa cnoty (Mason 1994, 237). Brak wspólnego „słownika pojęć 

moralnych” uniemożliwia zbudowanie jakiegokolwiek wspólnego poglądu w ja-

kiejkolwiek kwestii. „Niewspółmierność systemów etycznych przejawia się  

i w tym, że podstawowych pojęć nie tylko nie można porównać treściowo –  

w oparciu o ich wzajemne relacje – a także w fakcie niewspółmierności treści 

samych pojęć” (Mróz 2001, 34). Cechę tę zatem można określić mianem p o -

j ę c i o w e j  n i e w s p ó ł m i e r n o ś c i. 

Sytuacja współczesnej etyki w skrócie przedstawiałaby się – zdaniem Ma-

cIntyre’a – następująco: każdy system zajmuje stanowisko, które wydaje się jego 

przedstawicielom niezbite (oczywiście, uzasadnione jest w oparciu o własne 

terminy i własne standardy racjonalności), natomiast przeciwnikom tego poglą-

du – niewystarczająco uzasadnione i błędne. Za taki stan rzeczy bezpośrednio 

odpowiada s t r u k t u r a  p o j ę c i o w a  (a raczej jej brak) pooświecenio-
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wego dyskursu moralnego. Każda współczesna wypowiedź moralna – budowana 

w oparciu o chaotyczny, dowolnie ustalany zbiór terminów – ze swej natury jest 

zbyt niejasna, by można było ją uzgodnić z innymi wypowiedziami. Ponadto 

MacIntyre pisze o „asertywnym posługiwaniu się ostatecznymi zasadami w celu 

rozstrzygania sporów moralnych” (MacIntyre 1996, 82), co implicite jest kryty-

ką takiego posługiwania się pojęciami etycznymi, które pozwala w każdej chwili 

wycofać się ze swych poglądów, pozwali zasłonić się „wzajemnym niezrozu-

mieniem”. 

Alasdair MacIntyre wymienia dwa pojęcia, które całkowicie straciły swe 

obiektywne znaczenie. Pierwszym z nich jest p o j ę c i e  f a k t u. Współcze-

sne rozumienie tej idei związane jest z pewnym przełomem, który dokonał się 

pod koniec XVII wieku i spowodował rozbicie etyki na sferę wartości i faktów 

(MacIntyre 1996, 154). Fakty – rozumiane jako zdarzenia empirycznie doświad-

czalne, dowodliwe i weryfikowalne – zostały przeciwstawione wartościom, któ-

rym nadano nieokreślone, wręcz romantyczne, znaczenie. Tak zmieniona kon-

cepcja faktu ostatecznie uniemożliwiła stosowanie tego, klasycznego przecież, 

terminu w filozofii. MacIntyre – odróżniając pogląd klasyczny (reprezentowany 

m.in. przez nurt arystotelesowsko-tomistyczny) od poglądu mającego swe źródło 

w oświeceniowym materializmie – pisze, iż „pierwsze stanowisko [klasyczne] 

głosi, że do faktów dotyczących ludzkiego postępowania należą także fakty 

mówiące o tym, co jest dla ludzi cenne (nie zaś tylko fakty dotyczące tego, co 

oni uznają za wartościowe); według drugiego stanowiska [pooświeceniowy me-

chanicyzm] nie ma faktów dotyczących tego, co jest wartościowe. «Fakt» zosta-

je pozbawiony wartości, «to, co jest» staje się czymś obcym «powinności», na-

tomiast wyjaśnianie, tak samo jak wartościowanie – wskutek separacji «faktycz-

ności» od «powinności» – zmienia swój charakter” (MacIntyre 1996, 164). 

Drugim modelowym terminem jest p o j ę c i e  c n o t y. „W konceptual-

nym mélange’u dzisiejszej myśli i praktyki moralnej, fragmenty tradycji – 

przede wszystkim pojęcia cnót – można w dalszym ciągu napotkać obok typowo 

nowoczesnych i indywidualistycznych pojęć takich jak pojęcia praw lub uży-

teczności” (MacIntyre 1996, 447). Występowanie terminu „cnota” nie oznacza, 

iż ma ono cokolwiek wspólnego z klasycznym terminem. Z wielu powodów ze-

rwano z jakimkolwiek kontekstem, który nadawał sens i znaczenie pojęciu „cno-

ta” i arbitralnie nadano mu zupełnie inne rozumienie: cnotę dziś pojmuje się za-

zwyczaj jako „dyspozycję” lub też „upodobanie” do określonego zachowania, 

obecnie nie ma ona jakiegokolwiek powiązania z „powodzeniem”, które w sta-

rożytności było nierozerwalnie związane z „cnotą” (a także szerzej: z moralno-

ścią) (zob. MacIntyre 1996, 433 oraz MacIntyre 2002, 126–127). 

Te dwa przykłady świadczą, zdaniem MacIntyre’a, o tym, jak bardzo oświe-

ceniowy projekt uzasadnienia moralności zaingerował w rozumienie kluczo-

wych pojęć, nadając im znaczenie zupełnie różne od tego, które posiadały pier-

wotnie. Oderwanie przez empirystów faktów od wartości i zanegowanie tych 
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pierwszych sprawiło, iż w dzisiejszym społeczeństwie nie możemy już znaleźć 

„jednego zespołu pojęć moralnych” (MacIntyre 2002, 333). A jest to tylko po-

wierzchnia problemu, albowiem chaos dotknął nie tylko zbioru używanych po-

jęć, ale także języka jako takiego. J ę z y k  m o r a l n o ś c i  „z n a j d u j e  

s i ę  w  s t a n i e  w i e l k i e g o  n i e ł a d u. Nieuporządkowanie to jest 

skutkiem silnego kulturowego oddziaływania pewnego sposobu mówienia,  

w którym źle dobrane fragmenty różnych struktur pojęciowych, wywodzących 

się z różnych okresów naszej przeszłości, są stosowane łącznie w debatach pu-

blicznych i prywatnych, debaty te zaś cechują się nierozstrzygalnością, dzięki 

czemu mogą trwać w nieskończoność, oraz arbitralnością postępowania każdej  

z zaangażowanych w nie stron” (MacIntyre 1996, 455). 

MacIntyre odpiera z całą siłą argument o konieczności pluralizmu w moral-

ności, także pluralizmu języka: można bowiem mówić „o moralnym pluralizmie, 

ale pojęcie pluralizmu jest zbyt mało precyzyjne. Może ono bowiem równie do-

brze oznaczać uporządkowany dialog krzyżujących się stanowisk, jak i pozba-

wiony harmonii melanż nie pasujących do siebie fragmentów” (MacIntyre 1996, 

37). Największym problemem jest fakt, iż niewspółmierność współczesnych 

stanowisk etycznych nie jest postrzegana jako coś negatywnego, lecz jako de 

facto i de iure nieunikniona cecha debat filozoficznych, zaś najmniej winny te-

mu – w oczach etyków postoświeceniowych – jest język moralności, który z całą 

pewnością jest w najlepszym porządku (zob. MacIntyre 1994, 294 oraz MacIn-

tyre 1996, 27). 

Opisując istniejącą obecnie na gruncie etyki niewspółmierność terminów, 

MacIntyre podaje t r z y  g ł ó w n e  p o j ę c i a  n o w o ż y t n o ś c i, któ-

re zdaniem amerykańskiego filozofa zastąpiły podstawowe pojęcia filozofii kla-

sycznej (prawda, dobro, cnota, intencja, cel itd.). Są to pojęcia praw, protestu  

i demaskowania (zob. MacIntyre 1996, 138–145). P r a w a  rozumiane są jako 

powszechnie przysługujące wszystkim ludziom (bez względu na wiek, płeć, 

zdolności itd.) na mocy istoty ich uprawnienia do dążenia do realizacji swych 

celów życiowych, wolności i szczęścia. Jednakże nie da się udowodnić ich ist-

nienia, należy także odrzucić argument o ich oczywistości. Drugim pojęciem jest 

p r o t e s t, czyli wyrażony sprzeciw przeciwko gwałceniu czyichś praw. Pro-

test wydaje się celem samym w sobie, gdyż jest adresowany do wyznawców 

nowoczesności i nie ma służyć niczemu innemu, jak wyrażaniu swych praw, 

swej wolności i swej indywidualności. Trzecim terminem kluczowym dla nowo-

czesności jest d e m a s k o w a n i e  – chodzi tu przede wszystkim o dema-

skowanie arbitralności i absolutystycznych zapędów poglądów drugiego. Pod-

stawą do zdemaskowania takich postaw jest przekonanie o konieczności plurali-

zmu, czy wręcz relatywizmu moralnego i światopoglądowego, a także „obrona 

tolerancji”. 
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Niewspółmierność argumentów 

Drugą cechę współczesnych sporów moralnych można określić mianem 

h i s t o r y c z n e j  n i e j e d n o l i t o ś c i  a r g u m e n t ó w. Polega ona 

na braku wspólnej historii, ale już nie poszczególnych jednostek, lecz całych 

społeczeństw i kultur. Przede wszystkim chodzi o brak wspólnej „historii inte-

lektualnej”, czyli tego, co MacIntyre nazywa „narracją historyczną” – wspól-

nych doświadczeń intelektualnych, podobnych metod rozwiązywania dylematów 

filozoficznych, czy wreszcie jednej, przyjmowanej przez wszystkich, racjonal-

ności. Każda ze stron sporu powołuje się natomiast na argumenty, które posiada-

ją „bardzo różnorodne źródła historyczne” (MacIntyre 1996, 36). Każde stano-

wisko przytoczone w podanych powyżej przykładowych trzech dyskusjach 

(sprawa wojny sprawiedliwej, aborcji i szkolnictwa prywatnego) powołuje się na 

inne argumenty (sprawiedliwość lub emancypacja lub prawo do wyboru lub 

uniwersalność lub prawo naturalne itd.). Każdy z tych argumentów posiada inną 

historię i innych rzeczników. Nie ma natomiast jednej historii intelektualnej ak-

ceptowalnej przez wszystkich, która pozwalałaby znaleźć ostateczną odpowiedź 

na postawione pytania i tak ją uzasadnić, by nikt nie miał wątpliwości co do roz-

strzygnięcia. 

Niejednolitość historii intelektualnego dziedzictwa wiąże się z  n i e j e d -

n o l i t o ś c i ą  j ę z y k a. „Każdy z tych poglądów systematycznie izoluje 

się od drugiego za pomocą starannego doboru przykładów. Żadna z tych teorii 

nie chce się zgodzić na to, aby spór pomiędzy nimi był rozstrzygany drogą ba-

dań empirycznych nad rzeczywistymi sposobami posługiwania się pojęciami 

wartościującymi. Każda gotowa jest zgodzić się, że potoczne użycie słów  

z dziedziny moralności może być niekiedy mylące, albo nawet zniekształcone  

z powodu wpływu błędnej teorii filozoficznej. Być może jednak kontrowersji tej 

nie da się rozstrzygnąć; być może również, że powód, dla którego nie można jej 

rozstrzygnąć, staje się widoczny wówczas, gdy próbujemy umiejscowić w kon-

tekście historycznym pojęcia, które ją generują” (MacIntyre 2002, 329). Samo 

przyznanie, iż współczesny język moralny i zbiór terminów etycznych zrelaty-

wizowany jest do koncepcji filozoficznych, niczego jeszcze nie zmienia. Bez 

odnalezienia wspólnego języka i znaczeń kluczowych pojęć rozwiązanie debat 

toczących się zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i filozofii moralnej okaże 

się niemożliwe. 

Począwszy od Oświecenia, dominująca filozofia poczęła negować istnienie 

historycznego i społecznego wpływu na jednostki. Następnym krokiem było 

b u r z e n i e  p o c z u c i a  w s p ó l n e j  h i s t o r i i: język łaciński zani-

kał na rzecz języków narodowych, zaczęto podkreślać wewnętrzne rozbicie 

chrześcijaństwa, mimo iż nadal było ono dominującą religią, postępował głęboki 

podział kulturowy, społeczny i gospodarczy między wschodnią i zachodnią Eu-

ropą. Nawet uniwersytety zaczęły powoli tracić funkcję jednoczącą (universi-
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tas). Pojawiające się różnorodne kierunki i nurty filozoficzne już w punkcie 

wyjścia były naznaczone głęboką niekoherencją – ich argumenty zostały zbu-

dowane na bazie oderwania od jakiejkolwiek wspólnej historii. Można nawet 

stwierdzić, że ich fundamentem było założenie ich ahistoryczności (zob. MacIn-

tyre 1996, 109 oraz Clark 1983, 427). 

Drugim elementem, składającym się na niewspółmierność argumentów 

spowodowaną brakiem wspólnego dziedzictwa intelektualnego jest sztuczne – 

zdaniem Alasdaira MacIntyre’a – r o z b i c i e  ż y c i a  l u d z k i e g o  n a  

r ó ż n e  s f e r y, które na dodatek rządzą się różnymi prawami (zob. MacInty-

re 2002, 256; Kozik 2001, 106). Jak argumentuje MacIntyre, Ateńczycy (podob-

nie jak inne starożytne kultury) nie znali oddzielenia sfery publicznej od prywat-

nej, czy filozofii od polityki. Jego zdaniem, był to jeden z powodów, dla których 

antyczni Grecy nie mieli problemu ze spójnym sposobem reprezentowania 

swych roszczeń czy konfliktów politycznych. Debaty publiczne wyrażały wąt-

pliwości filozoficzne i odwrotnie. Wspólny dla wszystkich dziedzin język, zbiór 

pojęć i racjonalność umożliwiały przedstawianie i skuteczne rozstrzyganie ro-

dzących się konfliktów. 

Pozorna racjonalność, obiektywność i bezosobowość 

Kryzys współczesnych debat publicznych jeszcze silniej uwypukla ich trze-

cia cecha: p o z o r n a  r a c j o n a l n o ś ć  połączona z poszukiwaniem no-

wych kryteriów prawdy i racjonalności, którymi mają się stać o b i e k t y w -

n o ś ć  i  b e z o s o b o w o ś ć . Analizując myśl Alasdaira MacIntyre’a, 

można odkryć, iż sięga on głębiej: nie twierdzi, że argumenty używane we 

współczesnych dyskusjach są wadliwe, lecz ich fałszywość wynika z tego, że 

tworzy się je na drodze błędnego wnioskowania z przesłanek. Nierozwiązywal-

ność ich polega zatem również na akceptacji fałszywych założeń. 

Jakie są te „wstępne przesłanki”? „Dla myślicieli Oświecenia bowiem, pisze 

MacIntyre, racjonalne uzasadnienie polegało na odwołaniu się do zasad, których 

żadna racjonalna osoba nie śmie zakwestionować i które są niezależne od 

wszystkich społecznych i kulturowych partykularności, uznawanych przez my-

ślicieli Oświecenia jedynie za przypadkową wierzchnią formę rozumu przeja-

wiającego się w konkretnych miejscach i okresach historycznych” (Chmielewski 

1996, XXXV). Poszukuje się zatem we współczesnej filozofii takich kryteriów, 

które byłyby powszechnie akceptowalne, niezależne od osobistych preferencji,  

i niepowiązane z jakimikolwiek systemami społecznymi czy kulturowymi (zob. 

MacIntyre 1988, 6; MacIntyre 1990, 172; O’Neill 1983, 397 oraz Hauerwas 

2004, 2551). 

Współczesna filozofia, a zwłaszcza etyka, to wiele różnorodnych koncepcji, 

stanowisk i opcji. Jednakże ten tygiel, na pierwszy rzut oka niepowiązanych ze 
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sobą nurtów (ten temat podjęty zostanie w drugiej części niniejszego artykułu), 

ma wspólne źródło – jest nim właśnie projekt zbudowania etyki w oparciu o kry-

teria obiektywności, uniwersalności i bezosobowości: „Wszystkim tym doktry-

nom wspólne jest to, że są one próbami wypracowania przez jednostkę własnej 

moralności, a równocześnie wyrazem dążenia do nadania jej autentycznej uni-

wersalności” (MacIntyre 2002, 267). MacIntyre nie zgadza się ze stanowiskiem 

twierdzącym, że istnieją jakiekolwiek kryteria moralności niezależne od kontek-

stu społeczności i pozbawione właściwych sobie sposobów oceny (MacIntyre 

1990, 5) – stąd propagowana przez amerykańskiego filozofa metoda narracji hi-

storycznej. Natomiast nowożytna filozofia moralności – oparta na oświecenio-

wej wierze w transcendentny Rozum – chce nie tylko poszukiwać norm nieza-

leżnych od uwarunkowań socjologiczno-historycznych, ale wręcz neguje stano-

wiska odwołujące się do takich kryteriów. 

Zdaniem Alasdaira MacIntyre’a, absolutność norm etycznych jest utopią, 

podobnie jak utopią jest oświeceniowy projekt uzasadnienia moralności. „Uży-

cie słowa «o b i e k t y w n i e» implikuje istnienie bezosobowego, niezależne-

go od wyboru kryterium. Jakie ono jest? Istnienie takiego kryterium wynika  

w ogóle z uznania za sensowne pytań w rodzaju, czym jest dobro dla człowieka 

– czy nawet – co jest dobre dla człowieka. Jeżeli bowiem nie istnieje żadne kry-

terium, za pomocą którego można byłoby osądzać różne możliwe odpowiedzi, 

wszystkie byłyby tyle samo warte i pytania utraciłyby sens” (MacIntyre 2002, 

130). Ten wywód wydaje się oczywisty. Jednakże twórcy pooświeceniowej kon-

cepcji racjonalności i opartych na niej teorii moralności nie zauważają błędnego 

koła, w które nieuchronnie wpadają. „To odwoływanie się do bezosobowych, 

ponadczasowych kryteriów, tak często uznawanych za oczywiste w pooświece-

niowym świecie przez tych, którzy sami siebie uważają za odrzucających meta-

fizykę, może być właściwie rozumiane jedynie jako część metafizyki” (MacInty-

re 1990, 45). Nowożytni twórcy systemów filozoficznych nie przyjmują żadnej 

metafizyki (według ich opinii, gdyż de facto posługują się pewną, dość łatwą do 

wyekstrahowania, ontologią), gdyż zakłada ona pewną wizję świata. Pooświece-

niowi etycy chcą zaś budować swe doktryny jedynie w oparciu o wspólne 

wszystkim (w sensie: niekwestionowane przez nikogo) zasady postępowania. 

Jest to w pewnym sensie konsensus jednostek, zupełnie oderwanych od jakiej-

kolwiek tradycji czy uwarunkowań (zob. MacIntyre 1983, 450). 

Taki jest zatem główny zarzut wysuwany przez naszego autora wobec no-

wożytnych koncepcji moralności, a który wielokrotnie przewija się w jego pra-

cach: „MacIntyre upatruje błędy nowożytnych etyk w fałszywie przyjętych kon-

cepcjach zasad i nakazów moralnych, bez ich zakotwiczenia w dogłębnym i rze-

telnym rozumieniu prawdziwych ludzkich celów. Niepodporządkowanie się im 

powoduje przyjęcie zupełnie nowej koncepcji rozumu, który nie pojmuje istoty 

rzeczy, ani przejścia od potencjalności do aktu. Koncepcje takie stanowiły bo-

wiem element pogardzanej przez nowożytnych, scholastycznej struktury poję-
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ciowej. Antyarystotelesowska nauka narzuciła władzom rozumu ścisłe ograni-

czenia. Rozum ma w nowożytności – i w jej ponowożytnym wydaniu – charak-

ter tylko kalkulacyjny, jakkolwiek może oceniać aktualne relacje, czy wypowia-

dać się o środkach, jednak już nie zajmuje się celami” (Mróz 2001, 37). 

To właśnie odrzucenie konkretnej istoty – czy też natury – człowieka oraz 

negacja celu, do którego on ze swej natury dąży, stoi u podstaw etyki nowożyt-

nej i powoduje jej nieuchronny upadek. Jak stwierdza A. MacIntyre, „problemy 

nowoczesnej teorii moralności są więc w oczywisty sposób produktem upadku 

projektu oświeceniowego. Z jednej strony jednostkowy podmiot moralny, uwol-

niony od hierarchii i teleologii, pojmuje siebie samego jako istotę obdarzoną 

suwerennym autorytetem moralnym, i tak też jest pojmowany przez filozofów 

moralności. Z drugiej strony odziedziczone – choć zarazem w pewnym stopniu 

przekształcone – reguły moralności muszą uzyskać nowy status, ponieważ zosta-

ły pozbawione swojego dawnego teleologicznego charakteru” (MacIntyre 1996, 

128). Wszyscy filozofowie, którzy swój fundament widzą w oświeceniowej 

koncepcji racjonalności (która opierała się na kryteriach obiektywności, bezoso-

bowości i ponadczasowości), odrzucają t e l e o l o g i c z n ą  w i z j ę  n a -

t u r y  l u d z k i e j
1
. A inaczej mówiąc – odrzucają istnienie konkretnej natu-

ry człowieka, która określa jego τέλος, cel życia i działania. 

Człowieka nie można już zatem opisywać w kluczu jego dążenia do wypeł-

nienia pewnej konstytuującej go natury, realizowania pewnego celu, który jest 

zawarty w jego istocie, a nie tylko swobodnie i autonomicznie wybierany. 

Zniszczony zostaje klasyczny schemat antropologiczny. „Efektem świeckiego 

odrzucenia teologii protestanckiej i katolickiej, wraz z naukowym i filozoficz-

nym odrzuceniem arystotelizmu, miała być eliminacja pojęcia c z ł o w i e -

k a - k t ó r y - j u ż - s w ó j - τ ε λ ο ς - o s i ą g n ą ł. Ze względu na to, że cel 

etyki (teoretycznej i praktycznej) polega na umożliwieniu człowiekowi przejścia 

od jego obecnego stanu do jego prawdziwego celu, eliminacja pojęcia natury 

ludzkiej, a wraz z nim odrzucenie wszelkiego pojęcia τέλος sprawia, że schemat 

ten składa się w rezultacie tylko z dwóch pozostałych elementów, których wza-

jemna relacja staje się zupełnie niezrozumiała. Z jednej strony mamy pewne tre-

ści moralne, zbiór wskazań pozbawionych ich teleologicznego kontekstu, z dru-

giej strony określony punkt widzenia na nieuformowaną naturę ludzką” (Drałus 

2000, 131–132). Zakwestionowanie istnienia jakiegokolwiek obiektywnego celu 

dążeń ludzkich pociągnęło za sobą zakwestionowanie niezależnej od osobistych 

preferencji natury ludzkiej (zob. MacIntyre 1995/1996, 221; Piekarski 

2001/2002, 78). Spowodowało to z jednej strony powstanie nieprzekraczalnej 

bariery pomiędzy kulturami: nie istnieje człowiek jako taki. A z drugiej strony, 

liberalno-indywidualistyczno-pluralistyczna wizja człowieka i jego racjonalności 

                                                 
1  Tak twierdzi Alasdair MacIntyre (1996, 115) oraz Jacek Kozik (2001, 110), jednakże z takim 

uogólnieniem polemizuje Robert Wokler, podając przykład filozofów pooświeceniowych od-

wołujących się do natury ludzkiej i dążenia do doskonałości (1994, 124–125). 
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dała w efekcie głęboki s c e p t y c y z m  co od możliwości p o z n a n i a  

o b i e k t y w n e g o  d o b r a  czy obiektywnej hierarchii wartości, który 

wreszcie doprowadził do n e g a c j i  i s t n i e n i a  t a k i c h  d ó b r  czy 

wartości. 

Jak zostało wyżej powiedziane, przedstawiciele oświeceniowej metody dys-

kursu etycznego nie tylko zakwestionowali możliwość podania kryteriów wy-

dawania i oceny sądów moralnych, ale wręcz uznali za swój największy sukces 

„wybawienie od brzemienia tradycyjnego teizmu i nieporozumień związanych  

z teleologicznym sposobem myślenia”, czyli zerwanie z dotychczasowym sche-

matem arystotelesowsko-tomistycznym (zob. MacIntyre 1996, 124–125). 

Podejście „antyteleologiczne” i „antyesencjalistyczne”, będące fundamentalną 

cechą powstałych w ciągu ostatnich czterech wieków teorii, zaowocowało całkowitą 

zmianą charakteru moralności. Zerwanie związku człowieka-jakim-jest z człowie-

kiem-jakim-powinien-się-stać (czyli takim, który zrealizował swój τέλος) spowo-

dowało, że sama moralność (która miała stanowić sposób przejścia od pierwszego 

modelu człowieka do drugiego) straciła swój sens. B r a k  t r a d y c y j n e g o  

„t e l e o l o g i c z n e g o  k o n t e k s t u”  stanowi najważniejszą przyczynę 

upadku oświeceniowego projektu uzasadniania norm moralnych. 

W jaki sposób możliwe jest spełnienie wymogów stawianych przez „racjo-

nalność oświecenia” i czy w ogóle możliwe jest uprawianie etyki w oparciu  

o kryteria ponadczasowości i bezosobowości? Alasdair MacIntyre odpowiada na 

te pytania, a jest to odpowiedź dwuetapowa. Najpierw w oparciu o głęboką analizę 

oświeceniowego projektu moralności stara się ukazać, jak taka etyka musiałaby 

wyglądać, a następnie podaje ostateczną odpowiedź, opierając się na swej autor-

skiej wizji moralności oraz na wynikach własnej analizy nowożytnej filozofii mo-

ralności (omówionej przede wszystkim w Krótkiej historii etyki, którą postaram 

się omówić w kolejnym numerze „Prac Naukowych AJD”). Najpierw zostanie 

ukazana krytyczna ocena etyki zbudowanej na „obiektywności i bezosobowości”. 

Etyka nowożytna musi spełniać przede wszystkim dwa kryteria. Ma być 

„obiektywna” i „uniwersalna” (zob. MacIntyre 1988, 210, 335). Powoduje to, iż 

moralność musi być w praktyce badana w oderwaniu od jakiegokolwiek kontek-

stu historycznego, wspólnotowego i geograficznego – moralność w takim ujęciu 

nie posiada historii ani związku z pewną tradycją czy wspólnotą. Ponadto musi 

zakładać niezależność od przekonań konkretnych jednostek: ich poglądy nie ma-

ją znaczenia ponad to, co jest efektem powszechnej zgody ludzkości. Takie wa-

runki spełniają dwa nurty, będące zarazem najpotężniejszymi reprezentantami 

oświeceniowego projektu i nowożytnej etyki. L i b e r a l n y  i n d y w i d u -

a l i z m  i  e m o t y w i z m
2
 są postawami kreującymi współczesne debaty 

                                                 
2  Terminy „liberalny indywidualizm” oraz „emotywizm” używane są w niniejszym artykule dla 

opisania zasadniczych cech nowożytnej moralności i należy je odczytywać jako własne terminy 

techniczne A. MacIntyre’a. Nie pokrywają się one w pełni z liberalizmem, indywidualizmem 

czy emotywizmem jako kierunkami myśli filozoficznej, etycznej czy politologicznej. 
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publiczne i filozoficzne i to właśnie je amerykański etyk oskarża o przygotowa-

nie gruntu dla „nadchodzących wieków barbarzyństwa i ciemnoty” (Zuziak 

1998/1999, 91). 

Krytyka liberalnego indywidualizmu 

Liberalny indywidualizm jest zupełnie nową perspektywą postrzegania świa-

ta. Jest czymś całkowicie obcym klasycznej filozofii tworzonej przez Greków 

lub rozwijanej w wiekach średnich. Oparty jest na nowej koncepcji człowieka  

i społeczeństwa. Zakładany jako fundament nowożytnej refleksji filozoficznej, 

czyni niemożliwym znalezienie odpowiedzi na wiele rodzących się pytań. W jego 

świetle moralność bowiem zależy od mojej wolnej decyzji. „Z punktu widzenia in-

dywidualizmu jestem tym, czym postanowiłem zostać. Zawsze mogę, jeżeli zechcę, 

zakwestionować to, co uznaje się za jedynie przygodne cechy społeczne mojego ist-

nienia” (MacIntyre 1996, 393). Nie można już odwoływać się do jakiejś wspólnej 

wszystkim natury, niezależnej od konkretnej świadomości, cech czy decyzji. 

Liberalny indywidualizm cechuje – jak sama nazwa wskazuje – wolność  

(w znaczeniu: niezależność, absolutne niezdeterminowanie) i jednostkowość, 

niepowtarzalność. W tym ujęciu to nie jednostka służy wspólnocie, lecz kon-

kretna osoba ma prawo korzystać z dobrodziejstw społeczności, w której zdecy-

duje się żyć, jednocześnie mogąc wybrać, w którą działalność wspólnoty i w ja-

kim stopniu się zaangażuje. Wolność jednostki jest natomiast rozumiana jako 

absolutna niezależność od przymusu i zasad; wszystko zależy od tego, co zechcę 

włączyć do swego „światopoglądu”. Jak łatwo można zauważyć, jest to zupełne 

przeciwieństwo filozofii klasycznej: „podstawowa opozycja moralna przebiega 

współcześnie pomiędzy pewną wersją liberalnego indywidualizmu a jakąś wer-

sją tradycji arystotelesowskiej. Różnice pomiędzy nimi sięgają bardzo głęboko. 

Wykraczają poza etykę i moralność i sięgają problematyki rozumienia ludzkich 

czynów” (MacIntyre 1996, 459). 

Tak rozumiany liberalizm – będący radykalną opozycją wobec realizmu ary-

stotelesowsko-tomistycznego – z całą pewnością zasługuje na odrzucenie. Ma-

cIntyre podaje trzy powody takiej oceny. Po pierwsze liberalizm, narzucając 

obywatelom pewne odgórne role i zasadę poszanowania własności prywatnej, 

u p r z e d m i o t a w i a  j e d n o s t k i, sprowadzając je do roli trybików  

w maszynie. Po drugie, liberalizm t w o r z y  t w a r d y  p o d z i a ł   

w  s p o ł e c z e ń s t w i e; polega on na rozróżnianiu na jednostki lepiej przy-

stosowane do życia w kapitalistycznym, wolnorynkowym i pluralistycznym 

świecie, i na jednostki nieporadne, za które decyduje de facto pierwsza grupa.  

I wreszcie: indywidualizm moralny n i s z c z y  n a t u r a l n e  w i ę z i  

w e w n ą t r z s p o ł e c z n e  – następuje atomizacja społeczeństw i, w efek-

cie, odbieranie ludziom ich podmiotowości i autonomii. 



 Alasdair MacIntyre… 65 

Te trzy przesłanki, w połączeniu z zarzutem wysuwanym przez amerykań-

skiego filozofa, iż liberalizm stoi u podstaw współczesnego kryzysu moralnego, 

nie pozwalają zaakceptować takiej wizji moralności. Dążenie do uniezależnienia 

się od wpływu kontekstu historyczno-społecznego (indywidualizm) i negacja ja-

kiejkolwiek istoty, natury człowieka czy praw naturalnych (liberalizm), spowo-

dowała, iż współczesna myśl polityczna i etyczna znajduje się w „stanie chaosu” 

(Horton, Mendus 1994, 3). Aby lepiej zrozumieć, czym jest i jak wielki wpływ 

na współczesną kulturę ma liberalny indywidualizm, należy spróbować zrekon-

struować antropologię i socjologię liberalizmu. 

K o n c e p c j a  c z ł o w i e k a propagowana przez liberalny indywidu-

alizm oparta jest na dwóch wartościach: wolności i osobistej samorealizacji.  

„W dominującej kulturze moralnej naszego szczególnego czasu i miejsca szero-

ko obecna jest wpływowa koncepcja bytu ludzkiego jako indywiduum, które po-

czątkowo napotyka szereg możliwych przedmiotów rozumnego pożądania, sze-

reg dóbr, spośród których każde indywiduum musi dokonać własnych wyborów 

i którym musi nadać własny porządek zgodnie z własnym zbiorem preferencji. 

Zgodnie z tymi wyborami i uporządkowaniem każdy formułuje własne zasady, 

próbując przy tym dojść do zgody z innymi rozumnymi osobami tak, że każdy 

afirmując i podejmując własne preferencje i wybory, dokonuje tego w harmonii 

z innymi. Stąd na bazie indywidualnych preferencji i wyborów wartości i normy, 

włączając moralne, wchodzą w życie i z tychże preferencji i wyborów czerpią 

swój autorytet” (MacIntyre 1995/1996, 212). 

Liberalno-indywidualistyczną wizję człowieka można by określić jako schi-

zofreniczną: naturę ludzką charakteryzuje się jako absolutnie nieokreśloną i nie-

zdeterminowaną, a następnie wprowadza się zasady moralne, które mają „za-

spokoić” przedstawioną wcześniej naturę ludzką. Wpada się tym samym  

w błędne koło. Jednak bardziej praktyczną konsekwencją antropologii indywi-

dualistycznej jest to, iż „ceną za uwolnienie podmiotu moralnego od narzuconej 

autorytetem tradycyjnej moralności była utrata wszelkiej wiążącej treści przez 

moralne wypowiedzi podmiotu, który był właśnie zyskał autonomię” (MacIntyre 

1996, 138). Alasdair MacIntyre określa taką postawę jako skrajny liberalizm: 

„jednostka staje się swoim własnym ostatecznym autorytetem w najbardziej eks-

tremalnym z możliwych znaczeń” (MacIntyre 2002, 329), i jako taki uniemożli-

wia on nie tylko zrozumienie związku jednostki ze wspólnotą czy moralnością, 

ale także zrozumienie samego siebie. 

Wierność podstawowemu kryterium oświeceniowego projektu – czyli 

„obiektywności” – wymaga zachowania neutralności wobec istniejących i pro-

pagowanych zbiorów praw, nakazów i hierarchii wartości. Nie można uznać 

żadnego „światopoglądu” czy „stylu życia” za lepszy od innego. Jedynym kryte-

rium jest bowiem samodzielny wybór oparty na osobistych preferencjach i po-

trzebach (zob. MacIntyre 2004, 289). Według pooświeceniowego liberalizmu  

i indywidualizmu należy docenić „neutralne, bezosobowe, niezależne od tradycji 
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kryteria sądów moralnych” i zaakceptować moralność, która odtąd ma być jedy-

nie „ekspresją preferencji” (zob. MacIntyre 1988, 392–395). 

Podobnie rzecz się ma z liberalną k o n c e p c j ą  s p o ł e c z e ń s t w a. 

„Indywidualizm współczesnego społeczeństwa i narastające tempo oraz gwał-

towność zmian społecznych wytwarzają sytuację, w której dla coraz większej 

liczby ludzi życie moralne nie ma żadnego ogólnego, jednolitego kształtu i ist-

nieją tylko pozornie arbitralnie zasady odziedziczone z różnorodnych źródeł.  

W takich okolicznościach potrzeba powszechnie uznawanego publicznego kryte-

rium w rozstrzyganiu sporów moralnych i aksjologicznych staje się coraz pil-

niejsza i coraz trudniejsza do zaspokojenia” (MacIntyre 2002, 305). Kondycja 

współczesnych społeczeństw ujawnia silny wpływ teorii liberalnego indywidu-

alizmu. Alasdair MacIntyre nie ma wątpliwości, kto ponosi winę za zatomizo-

wanie i deetyzację współczesnych społeczeństw zachodnich: osiemnastowieczni 

twórcy liberalizmu i ich współcześni spadkobiercy: teoretycy i praktycy. 

Dawniej wspólnota i prawo stanowione miały gwarantować jednostce wol-

ność i niezależność. Natomiast obecnie, jak pisze MacIntyre, celem moralności  

i prawa stanowionego jest podtrzymywanie swojego rodzaju interakcji, które 

hamują „jednostki nazbyt ekspansywne” (zob. MacIntyre 1996, 217). Zdegene-

rowane społeczeństwa Zachodu, które trwają przy zdegenerowanym liberalizmie 

i indywidualizmie, hołdują już nie jakimkolwiek wyższym wartościom, lecz po-

siadaniu, własności prywatnej, powodzeniu itd. Te cechy wyznaczają moje miej-

sce w systemie społecznym. Współczesny model państwa i społeczeństwa wy-

parł jakiekolwiek odniesienia do ponadosobowego i niematerialnego kryterium 

„dobrego życia”, także fundament starożytnych i średniowiecznych społe-

czeństw – koncepcje cnót (choć tworzenie nowych pojęć wartościujących można 

by uznać za nowe systemy cnót). 

Alasdair MacIntyre zauważa jeszcze jedną ciekawą prawidłowość (zob. Ma-

cIntyre 2002, 331–332). W każdym liberalnym społeczeństwie istnieją niejako 

dwie grupy: „tych, którzy przemawiają z punktu widzenia jednego z owych sys-

temów, które przetrwały”, i tych, którzy jakby lokują się ponad nimi. Członko-

wie drugiej grupy nie przyjmują żadnych absolutnych norm etycznych, wypo-

wiadają jedynie imperatywy, które mają być ekspresją ich osobistych preferen-

cji. Natomiast reprezentanci grupy pierwszej zajmują stanowisko w konkretnej 

sprawie, opierając się na, wyznawanym przez siebie, pewnym systemie wartości 

i używając charakterystycznego dla siebie języka i zbioru pojęć moralnych.  

Z czego wynika to głębokie pęknięcie w nowożytnej strukturze społecznej? 

Odpowiedź na to pytanie – zdaniem omawianego filozofa – może być tylko 

jedna. Liberalny indywidualizm nie plasuje się ponad wszelkimi tradycjami filo-

zofii moralnej, l i b e r a l n y  i n d y w i d u a l i z m  j e s t  j e d n ą   

z  t r a d y c j i  e t y c z n y c h. Posiada wszelkie cechy tradycji filozoficznej, 

mimo że neguje budowanie etyki w oparciu o jakikolwiek kontekst historyczno- 

-społeczny. Liberalizm posiada własną koncepcję dobra (jest nią właśnie wol-
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ność jako niezależność od przymusu), własną metafizykę i kryteria metaetyczne 

(obiektywność, bezosobowość, ponadczasowość) oraz własną antropologię i so-

cjologię (zob. MacIntyre 1988, 336–337; Pettit 1994, 179). Dlatego, pomimo iż 

w indywidualistycznym schemacie pojęciowym nie ma miejsca dla pojęcia tra-

dycji, sam liberalny indywidualizm jest tradycją – ze wszystkimi jej przymiota-

mi (zob. MacIntyre 1996, 396). Warto w tym miejscu przytoczyć definicję libe-

ralizmu, który MacIntyre wymienia jako czwartą tradycję (obok tradycji Arysto-

telesowskiej, Augustiańskiej i szkockiej mieszanki kalwinistycznego augustiani-

zmu z renesansowym arystotelizmem): „Liberalizm, rozpoczynający jako odrzu-

cenie tradycji w imię abstrakcyjnych, uniwersalnych zasad rozumu, przekształcił 

się w polityczne ucieleśnienie mocy, której niemożność doprowadzenia jej debat 

o naturze i kontekście tych uniwersalnych zasad do konkluzji, była niezamierzo-

nym efektem przekształcenia liberalizmu w tradycję” (MacIntyre 1988, 349)
3
. 

Ta transformacja była naturalnym skutkiem wprowadzania w życie teore-

tycznych założeń twórców liberalnego indywidualizmu. Oprócz tego, że teoria ta 

miała zawartą implicite koncepcję dobra, człowieka czy społeczeństwa, jej twór-

cy przeoczyli fakt, iż każda racjonalność musi być oparta na jakiejś metafizyce – 

nawet racjonalność odwołująca się do braku metafizyki (później ten sam błąd 

popełnili pozytywiści) (zob. MacIntyre 2004, 301). Nie istnieje bowiem „czysta 

racjonalność”; istnieje jedynie „p r a k t y c z n a - r a c j o n a l n o ś ć - t e j -  

- l u b - t a m t e j - t r a d y c j i”. Liberalny indywidualizm, podobnie jak 

wszelkie inne moralne, socjalne czy intelektualne tradycje, zanim przedstawią 

swoje stanowisko w publicznych debatach, muszą uporać się z własnymi we-

wnętrznymi problemami, takimi jak kwestia dobra wspólnego czy porządku spo-

łecznego. Błąd twórców liberalizmu polegał na tym, iż negując postawienie libe-

ralnego indywidualizmu pośród innych tradycji, uznali, że ich teoria nie ma żad-

nej metafizycznej czy etycznej treści – każda jednostka sama musi ją wypełnić 

treścią, dokonując wyborów. Taka wizja własnej koncepcji jest niezwykle naiw-

na i prowadzi do krytyki, jaką przeprowadził MacIntyre. 

Krytyka emotywizmu 

Drugim nurtem we współczesnej etyce, który par excellence wypełnia zało-

żenia oświeceniowego projektu uzasadnienia moralności, jest emotywizm. Jak 

zostało wyżej zaznaczone, nie należy utożsamiać go z kierunkiem etyki stwo-

rzonym przez Davida Hume’a i Alfreda Ayera (o którym będzie mowa w zapo-

wiedzianej drugiej części artykułu), lecz powinno się go rozumieć jako termin 

techniczny, który opisuje znacznie szersze zjawisko. 

                                                 
3  Odnośnie do tej krytyki liberalizmu negatywnie wypowiada się Jacek Filek, zarzucający MacInty-

re’owi nieodróżnianie „indywidualizmu” od „indywidualności”. Krytyka ta nie wydaje się słusz-

na, choć niewątpliwie ciekawe jest rozróżnienie przedstawione przez Filka (zob. Filek 1998, 158). 
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O ile MacIntyre’owska krytyka liberalnego indywidualizmu dotyka bardziej 

kryteriów bezosobowości i ponadczasowości, o tyle krytyka emotywizmu zasa-

dza się szczególnie na proteście przeciwko odrzuceniu przez nowożytność kla-

sycznej racjonalności (Mulhall 1994, 220). „Krytyka stanowiska emotywistycz-

nego jest dla MacIntyre’a bardzo ważna, ponieważ odrzucenie indywiduali-

stycznego, emotywistycznego i racjonalistycznego dziedzictwa oświeceniowego 

jest według niego warunkiem wstępnym zbudowania przez nas alternatywnych 

filozoficznych narracji o sobie samych, dzięki którym można byłoby przywrócić 

autorytet i powszechną obowiązywalność wypowiedziom moralnym, jakimi się 

charakteryzowały one na gruncie przednowoczesnych, przedoświeceniowych 

teorii moralności” (Drałus 2000, 133). Indywidualizm, liberalizm i emotywizm 

to trzy kolumny, na których wspiera się nowożytna etyka. Bez wskazania ich 

chwiejności nie jest możliwe obalenie oświeceniowego projektu uzasadnienia 

moralności. Wie o tym Alasdair MacIntyre i dlatego wiele miejsca poświęca 

wskazywaniu fałszywości takiej moralności. 

Podając przykłady z wokandy amerykańskich sądów, MacIntyre wskazuje 

na n i e w y s t a r c z a l n o ś ć  s y s t e m u  p r a w n e g o  opartego na li-

beralnej i emotywistycznej wizji społeczeństwa. Prawo nie służy (jak to było  

w planach nowożytnych filozofów) zapewnieniu ochrony wolności gwaranto-

wanej każdemu obywatelowi przez konstytucję, lecz staje się narzędziem kazu-

istycznego wynajdywania kompromisu; „rozważania takie ujawniają, że polityka 

nowoczesnego społeczeństwa nie może opierać się na autentycznej zgodzie mo-

ralnej i rzeczywiście na takiej zgodzie się nie opiera” (MacIntyre 1996, 450). 

Brak wspólnego konsensusu nie wypływa, zdaniem MacIntyre’a, z istoty moral-

ności, lecz jest świadomym wyborem współczesnych ludzi. Zakłada się bowiem, 

że nie istnieje zgoda co do ostatecznych celów jednostek; jednocześnie postrze-

ga się istniejące dobra jako niewspółmierne i wielorakie. Wniosek obywateli 

„oświeconego” państwa jest więc prosty: nie należy poszukiwać ani tworzyć 

jednego porządku moralnego, który – w ich oczach – prowadziłby do totalitary-

zmu (zob. Gawkowska 1999, 267). Wybór nie może dokonać się ani na drodze 

wspólnego konsensusu ani racjonalnego dyskursu. 

Skoro zatem jesteśmy skazani na zupełnie irracjonalne przesłanki, „musimy 

dokonać nieracjonalnego wyboru pomiędzy alternatywnymi stanowiskami, gdy 

chodzi o nasz własny sąd moralny w każdej z tych spraw, i uciec się do niera-

cjonalnej perswazji, jeśli mamy wpływać na wybory dokonywane przez innych” 

(MacIntyre 1978, 185). Mówiąc krótko: w liberalnym świecie moralność nie 

może przetrwać inaczej, jak tylko jako p e r s w a z j a  lub p r o p a g a n d a  

(Clark 1983, 429). Sytuacja, w której moralność jest irracjonalną perswazją, jest 

skutkiem „podkopywania” wiary w naturalne zdolności ludzkiego rozumu do 

poznania istoty rzeczy, a tym samym odróżnienia dobra od zła. Proces ten za-

czyna się już w nominalizmie Wilhelma Ockhama i woluntaryzmie Dunsa Szko-

ta (zob. Biesaga 1999, 135). 
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Brak odwołania do jakichkolwiek racjonalnych kryteriów powoduje, iż 

współczesne debaty etyczne (i w ogóle: filozoficzne) są ze swej natury nieroz-

wiązywalne. Jednakże jednostkom i społeczeństwom opartym na emotywistycz-

nej wizji moralności ten brak racjonalności nie przeszkadza. Poszukują oni bo-

wiem nie prawdy, lecz samozadowolenia, zaspokojenia swych pragnień. W ta-

kiej sytuacji zasadne jest postawienie pytania, czy jest to jeszcze filozoficzna re-

fleksja nad moralnością. Filozofia bowiem to rozumowe poszukiwanie prawdy, 

dobra, piękna, a w emotywizmie „ważna dyskusja o racjonalne podstawy sądów 

moralnych kończy się propozycją emocjonalnego oddziaływania na drugich.  

W miejsce racjonalnego dialogu o dobro wchodzi manipulacja jednostką czy 

tłumem. Technika manipulacji i jej rozmiary mają decydować, co jest dobre,  

a co złe. […] Moralność sprowadzona jest do walki demagogów, posługujących 

się współczesnymi technikami oddziaływania na emocje ludzkie” (Biesaga 

1996, 10). Perswazja zamiast retoryki, emocje zamiast rozumu. 

Alasdair MacIntyre formułuje nawet termin „k u l t u r a  e m o t y w i -

s t y c z n a”. Cechuje ją zredukowanie moralności do osobistych upodobań, od-

rzucanie jakichkolwiek powszechnych wartości czy zupełne zaakceptowanie 

niemożliwości prowadzenia racjonalnego dyskursu moralnego i odwoływanie 

się do osobistych przekonań, uczuć i siły przekonywania (zob. MacIntyre 1988, 

343; Mulhall 1994, 205; Biesaga 1999, 140–142). 

Emotywizm jakby od wewnątrz „pożera” nowożytność. Zapoczątkowana 

przez indywidualizm atomizacja społeczeństwa znajduje swe dopełnienie wła-

śnie w koncepcji emotywizmu. „Emotywne nastawienie, które podkreśla subiek-

tywny punkt widzenia i abstrahuje od obiektywnych danych, ponosi główną od-

powiedzialność za kryzys w dzisiejszej etyce. […] To, że system ten znalazł się 

w ślepym zaułku, autor tłumaczy tym, że pojmuje on [emotywistyczną] etykę 

jako prywatną rzeczywistość, jako prywatny wybór wartości, które nie muszą 

pozostawać w żadnej relacji do dobra wspólnego” (Beneš 1999, 385). 

Podsumowanie części pierwszej 

Trudno się nie zgodzić z opinią, iż przedstawiona diagnoza współczesnej etyki 

jest słuszna (zob. Mróz 2001, 51). Analiza przeprowadzona przez filozofa z Notre 

Dame zgadza się z potocznymi obserwacjami dzisiejszego świata. Rozerwanie 

wszelkich głębszych więzi tworzących wspólnoty (choćby Unię Europejską), nie-

ustanne odwoływanie się do „woli ludu” i pozostawienie jak najwięcej miejsca 

swobodzie decyzji jednostek, czy wreszcie niewystarczająca liczba rzeczowych, 

racjonalnych debat na tematy nurtujące współczesne społeczeństwa, zastępowa-

nych przez sofistyczne perswazje – wszystko to stanowi widoczne potwierdzenie 

teorii MacIntyre’a o  n i e u n i k n i o n y m  u p a d k u  o ś w i e c e n i o -

w e g o  p r o j e k t u  u z a s a d n i e n i a  m o r a l n o ś c i. 
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Pluralizm istniejący w nowożytnych społeczeństwach jest faktem. Koniecz-

na jest zatem dyskusja pomiędzy różnymi stanowiskami, by móc odkryć i zbu-

dować koherentny system odpowiedzi i rozwiązań problemów przynoszonych 

przez rozwój cywilizacyjny, techniczny, kulturowy. Brak racjonalności wspólnej 

wszystkim tym koncepcjom powoduje, iż każda z etyk zamyka się we własnej 

racjonalności; można nawet zaryzykować stwierdzenie, że każda osoba staje się 

wzorem racjonalności jako takiej. Liczy się zatem nie słuszność argumentu, lecz 

raczej skuteczność w posługiwaniu się nim. 

Po zrekonstruowaniu stanu nowożytnej etyki i przyczynach jej kryzysu, opi-

sanych przez Alasdaira MacIntyre’a, należy podjąć próbę przyjrzenia się (posłu-

gując się zaproponowaną przez omawianego etyka metodą narracji historycznej) 

postępującej przez trzy wieki degeneracji oświeceniowego projektu, której efek-

ty można współcześnie obserwować. Śledząc wszystkie nurty i stanowiska filo-

zoficzne stanowiące punkty zwrotne historii filozofii moralności, będzie można 

ocenić, na ile oświeceniowy projekt odpowiedzialny jest za stan współczesnej 

etyki oraz na ile słuszne są słowa MacIntyre’a, iż „uzasadnienie każdego z tych 

stanowisk opierało się w głównej mierze na niepowodzeniu […] pozostałych,  

a całkowita suma bardzo skutecznej krytyki każdego z tych stanowisk – z punk-

tu widzenia pozostałych – przyniosła w rezultacie całkowitą klęskę ich wszyst-

kich” (Mróz 2001, 107). Temu tematowi poświęcony zostanie artykuł w kolej-

nym numerze „Prac Naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Filozofia”. 
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Alasdair MacIntyre as a Critic of the Enlightenment Project of 

Justifying Morality (I): The Reasons of the Crisis of the Modern 

Ethics 

Summary 

In the famous “disquieting suggestion” Alasdair MacIntyre has written identifying the hypothe-

tical state of modern ethics as a set of mutually antagonistic, chaotic, irrational and ultimately arbi-

trary positions. The later work of this extremely popular contemporary Scottish (although for ma-

ny decades living in the United States) philosopher, sometimes referred to “an interminably long 

history of ethics”, is devoted mainly two purposes: to prove the arguments put forward in the “di-

squieting suggestion” and to overcome this crisis. This series of two articles is devoted to the pre-

sentation of the first, negative aim of MacIntyre. 

The eponymous reasons for the crisis of a contemporary moral philosophy, MacIntyre summa-

rizes the three slogans: incommensurability of terms and language, the conceptual incommensura-

bility of rival arguments and the ostensible impersonal, objective rationality. These three elements 

are a characteristic of all modern ethical theories realising “the enlightenment project of justifying 

morality.” As an example MacIntyre has shown two post-Enlightenment ethical traditions: liberal 

individualism (negating the social dimension of the person and the communal base of practical ra-

tionality) and emotivism, which is based on the negation of rational discourse, leading to persu-

asion and propaganda in the moral sphere. 

Keywords: MacIntyre A., modern ethics, “the Enlightenment Project of Justifying Morality”, 

liberalism, emotivism. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na różne strategie twórcze podejmowane w szeroko poję-

tej współczesnej sztuce feministycznej. Dzięki omówieniu i podkreśleniu najważniejszych aspek-

tów twórczości amerykańskiej fotografki Cindy Sherman, autorka zwraca uwagę na sposoby uj-

mowania i przedstawiania cielesności, która staje się kategorią wymagającą zarówno filozoficznej, 

jak i antropologicznej analizy. Podkreślenie siły stereotypowych wyobrażeń kobiecości, które są 

reprodukowane i utrwalane przez kulturę masową i środki masowego przekazu, pozwala podkre-

ślić istotność nie tylko powielanych obrazów i wyobrażeń ciała, ale zarazem praktyk patrzenia na 

ciało. Wyróżnione przemiany, zachodzące w społecznym polu wizualnym, stają się soczewką,  

w której obserwować można postępujące utowarowienie ciała. Rozważania nad ciałem pojętym 

jako konstrukt społeczny prowadzą do wyznaczenia dwóch strategii konstruowania cielesności  

w dziełach Sherman: z jednej strony ujęcia podmiotu jako w pełni wytwarzanego przez kulturę,  

z drugiej – uczynienia z samego z ciała podmiotu sprawczego. Omówienie zdjęć z pracowni Aliny 

Szapocznikow umożliwia pogłębienie refleksji nad performatywnością ciała, które za sprawą swo-

jej materialności pozostawia ślad w dziele sztuki, będącej efektem jego działań. 

Słowa kluczowe: performans, materialność, Cindy Sherman, pole wizualne, feminizm. 

W swoim artykule Why have there been no great women artist? Linda No-

chlin zapytała, dlaczego w świecie sztuki nie ma wielkich artystek (Nochlin 

1971). Po prawie czterdziestu latach starań o „wprowadzenie” kobiet do muze-

ów można powiedzieć, że na rynku sztuki znalazły się twórczynie, które dostąpi-

ły przynależnego dotąd jedynie mężczyźnie tytułu „wielkiego artysty” i zostały 

(niestety) odsunięte od reszty mniej znanych kobiet zajmujących się sztuką.  

W swoim artykule Remebering Feminism Remimesis: A Riddle In Three Parts 

Rebecca Schneider jako przykład podaje dwie takie artystki: Marinę Abramović 

i Cindy Sherman – obie niezwykle popularne i na swój sposób skomercjalizo-
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wane (Schneider 2014). Analizując dwie wystawy w Museum of Modern Art  

w Nowym Jorku: retrospektywę twórczości Sherman w 2012 roku i Abramović 

w 2010, Schneider przedstawia dwa kontrastujące ze sobą modele funkcjonowa-

nia kobiet na zglobalizowanym rynku sztuki – bycia artystką, której wystawia-

nie, mówiąc najogólniej, się opłaca. Z jednej strony Abramović – artystka 

„obecna”, która w esencjalizujący sposób podkreśla swoją autentyczność, 

„prawdziwy” charakter swoich praktyk artystycznych, z drugiej – Sherman, któ-

ra zdaje się przyjmować strategię odwrotną – nieustannie przesuwać granice 

sztuczności i teatralności. 

Problemy, które napotkała myśl feministyczna, krążąc po orbicie wyznaczo-

nej przez esencjalistyczne bądź konstruktywistyczne ujęcie podmiotu, z ko-

nieczności stają się jednym z tematów pojawiających się przy próbie szerszego 

namysłu nad strategiami konstruowania cielesności w szeroko pojętej sztuce fe-

ministycznej. Praktykami które, jak pisze we wspomnianym już artykule Schnei- 

der, pomimo swojej różnorodności zdają się wskazywać przede wszystkim na 

reprodukcję jako główną i nadrzędną zasadę twórczą. Dominującym sposobem 

na mówienie o własnej (nie)obecności i braku sprawczości w społeczeństwie stał 

się zatem dla wielu feministycznych artystek gest mimetycznego powtórzenia – 

nieustanny ruch ku reprodukowaniu stereotypowych wyobrażeń kobiecości  

w celu ich demaskowania, czyli strategia, która dla Luce Irigaray miała charak-

ter z gruntu emancypacyjny (Irigaray 2010). Dla innych myślicielek, takich jak 

chociażby Judith Butler, namysł nad sposobami, w jakie można przekształcać 

narzucane formy cielesności, które zarazem stwarzałyby nowe wyobrażenia  

i poszerzały pole dostępnych podmiotom form i akceptowalnych społecznie za-

chowań, prowadzi do zanegowania istnienia ciała, które byłoby autonomiczne 

wobec znaków i symboli, jakimi piętnuje je społeczeństwo. Ujęcie ciała jako 

konstruktu, które Butler rozwinęła w Uwikłanych w płeć, umożliwia odrzucenie 

esencjalistycznej teorii podmiotu i różnicy seksualnej (Butler 2008).  

Na tym tle należy podkreślić, że celem artykułu jest wskazanie na takie stra-

tegie twórcze, które pełniły i mogą nadal pełnić funkcje emancypacyjne lub sta-

nowić trafną krytykę i analizę mechanizmów zarówno kultury masowej, jak  

i społeczeństwa opartego na konsumpcji. Omawiając twórczość Cindy Sherman, 

postaram się wskazać na najważniejsze aspekty strategii dekonstruowania spo-

łecznie zapośredniczonego obrazu kobiecości, która wykorzystuje zawłaszczają-

ce mechanizmy w taki sposób, aby je rozbijać. Ważnym problemem, któremu 

poświęcę miejsce, jest kwestia sposobów patrzenia, które Sherman śledzi  

w swoich fotografiach – jak pragnę wykazać, znacznie ważniejszych niż to, co 

na jej zdjęciach po prostu widać. Proponując takie ujęcie twórczości amerykań-

skiej fotografki, które oprócz społecznych uwarunkowań ciała wskazuje na jego 

materialny wymiar i obecność, odwołam się również do zdjęć z pracowni Aliny 

Szapocznikow, które pozwolą zwrócić uwagę na inną strategię myślenia o ciele: 

kwestię obecności, zapisu siebie i działań swojego ciała.  
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Przypomnienie przez powtórzenie 

Bez wątpienia refleksja nad ciałem stała się immanentną częścią współcze-

snej myśli humanistycznej, w której obrazy cielesności ujawniają się w efekcie 

zderzania ze sobą rozmaitych perspektyw i dziedzin badawczych. Można po-

wiedzieć, że ciało na dobre zadomowiło się w dyskursach akademickich. Zatem 

w jaki sposób mówić o ciele, które nie w tożsamy sposób manifestuje się  

w sztuce, teatrze i literaturze XX wieku? Twórczość Cindy Sherman, umiesz-

czona w konstelacji współczesnych dyskursów o ciele, wymaga zastosowania 

przynajmniej trzech perspektyw badawczych, które mogą dobrze oświetlić zróż-

nicowane aspekty twórczości amerykańskiej artystki. Przede wszystkim warto 

zwrócić uwagę na antropologię ciała, w której podkreśla się funkcję społeczną  

w cywilizowaniu ciała, wyznaczania mu granic. Perspektywa antropologii kultu-

ry wizualnej umożliwia przyjrzenie się praktykom patrzenia i przemianom, jakie 

zachodzą w społecznym polu wizualnym – zmianom, na które według mnie 

Sherman pozostaje niezwykle czuła. Natomiast ujęcie ciała jako podmiotu 

sprawczego, które samo staje się medium wyrazu, stanowi ważny element  

w próbie analizy poszczególnych fotografii, które określane są jako fotografie 

performatywne bądź performowane (Phelan 1993). 

Omawiając twórczość Sherman, Peggy Phelan zwróciła uwagę na kilka 

aspektów: nieustające wcielanie się w różne „charaktery”, ucieleśnianie skon-

struowanych społecznie obrazów kobiecości, zabawa kategorią sztuczności  

i prawdziwości, problematyczność relacji malarstwa i fotografii, wreszcie kate-

goria teatralności w badaniu różnych form stylizacji ciała (Phelan 1993, 60–70). 

Dla Phelan to przechodzenie przez wyobrażenia różnych typów kobiet – bohate-

rek popularnych filmów Hitchcocka, Godarda i wielu innych, podjęte w serii Film 

Stills (1977–1980), ma bezpośrednio wskazywać na problematyczność kobiecej 

podmiotowości. Obecność i nieobecność Sherman na własnych fotografiach do-

brze oddaje efemeryczność i ruchliwość tego, co określane jest jako kobiece. 

Niezapośredniczenie i nieustająca wariantywność kobiecości okazuje się jednak 

złudna – wszystkie bohaterki zdjęć, twierdzi Phelan, są takie same. Większość  

z fotografii, które stanowią część serii Film Stills, przedstawia zwłaszcza białe, 

młode i atrakcyjne kobiety. Taki dobór „typowych” kobiet ujawnia zarówno siłę 

i żywotność powielanych w społeczeństwie stereotypów dotyczących płci, jak  

i funkcję imitacji jako utwierdzania wyobrażeń o kobiecej seksualności, które 

wymagają nieustannego powielania własnych idealizacji (Butler 2008). Charak-

ter normatywnego wytwarzania zarówno ciała, jak i esencji manifestuje się po-

przez zrównanie produkowalnej kobiecości z maskaradą. W kontrastujących ze 

sobą seriach fotograficznych Film Stills i późniejszych Sex Pictures Sherman 

zdaje się śledzić nie tylko charakter wyobrażeń kobiecości, które oddawane są 

dzięki mimetycznemu odtwarzaniu ich zewnętrznego obrazu, lecz przede 

wszystkim praktyk patrzenia na upłciowione w ten sposób ciało. Nazywanie fo-
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tografii Sherman performatywnymi bądź performowanymi umożliwia podkre-

ślenie jeszcze jednego aspektu jej twórczości: nastawienia na projektowanie od-

bioru, odczucia podobieństwa, tożsamości oglądanego obrazu z własnym wy-

obrażeniem, które je poprzedza. Rozpoznawalność kobiecych typów powiązana 

jest z projektowaniem dla nich konkretnych póz. Lalki z innej serii artystki – Sex 

Pictures (1987–1992), w której miesza ona kategorie tetaralności i abiektu, ana-

lizując różne formy obsceniczności, przedstawione zostały w poskręcanych i wi-

jących się w wymyślny sposób pozach i miały przede wszystkim wytrącać pa-

trzący podmiot ze zinternalizowanych w procesie cywilizowania ról i zachowań 

(Elias 1980). Poprzez mimetyczne odtworzenie i zreprodukowanie ram i granic 

ciała, konstruowanych w społecznym polu wizualnym, Sherman udaje się prze-

chwytywać pewne aspekty kultury dominującej i je przetwarzać. Performatywny 

i subwersywny charakter tego działania koncentruje się na czymś, co określiła-

bym takim wykorzystaniem zgodności własnych wyobrażeń z oglądanym obra-

zem, które przekształca oglądający podmiot poprzez ukazanie wprost tego, co 

wyobrażone i zinternalizowane – w ten sposób zwracając na to uwagę. Gra mię-

dzy pornografią i erotyką podjęta w serii Sex Pictures, obracając się nieustająco 

miedzy zniewoleniem ciała a zawłaszczającym charakterem spojrzenia, po raz 

kolejny uwidacznia omawiane już przesunięcie z samego obrazu na sposób jego 

recepcji. Obsceniczność tych fotografii, manifestująca się w sztucznych pozach  

i zdezintegrowanych ciałach, które budzą obrzydzenie, miesza odczucie dotąd 

doświadczanego pożądania ze wstrętem. Cienka granica między abiektem a por-

nograficznym pragnieniem przybiera u Sherman charakter pytania o (nie)sztucz- 

ność zwłaszcza kobiecej seksualności. Ciało i jego uerotycznione przedstawienia 

odsyłają odbiorcę zarówno do kwestii polityki tożsamości, jak i seksualności. 

Utrzymanie heteroseksualnych imaginacji cielesności kobiecej wpisuje się bez-

pośrednio w politykę wydajności. Dezintegracja sztucznych ciał lalek w Sex Pic-

tures właśnie przez wpisane w obraz okrucieństwo przypomina o tej użyteczno-

ści, natomiast przydatność, która wymaga od wytwarzanych w swoim polu 

podmiotowości wpisania się w konsumpcjonizm i całkowitego ujednolicenia, 

zostaje powiązana z kształtowaniem podmiotowości i ich ciał.  

Ujęcie ciała, jakie proponuje Sherman, najlepiej oddaje rozpoznanie Mary 

Douglas, która pisze, że:  

Ciało jest strukturą złożoną. Funkcje jego różnych części i ich wzajemne relacje dostar-

czają źródła symboli innych złożonych struktur. W żaden sposób nie będziemy w stanie 

zinterpretować obrzędów wykorzystujących wydaliny, mleko, ślinę i całą resztę, jeśli nie 

będziemy gotowi spojrzeć na ciało jako na symbol społeczeństwa i ujrzeć w ludzkim cie-

le pomniejszone odbicie mocy i zagrożeń przypisywanych strukturze społecznej (Dou- 

glas 2007, 146). 

Ciało jest zatem zawsze określane przez kulturę, która je produkuje. W Sex 

Pictures wszystkie pozy i zachowania stanowią odbicie wymuszanych przez kul-

turę masową sposobów posługiwania się ciałem, które poprzez odtwarzanie ko-
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dowanych wyobrażeń i obrazów stale odgrywa przypisane mu role. Oglądając 

nagie i zdezintegrowane ciała lalek, konieczne jest odróżnienie obrazu erotycz-

nego od pornograficznego. Roland Barthes, opisując w Świetle obrazu fotografię 

Roberta Mapplethorpe’a, na której przedstawiono młodego, półnagiego mężczy-

znę, pisze: „Fotografia każe mi odróżniać pożądanie ciężkie, należące do porno-

grafii, od pożądania lekkiego, należącego do erotyzmu” (Barthes 2008, 108). 

Ciało w Sex Pictures to ciało bez zakamarków, w pełni odsłonięte i odkryte, 

podane wprost przed oczy patrzącego i w efekcie działania jego spojrzenia 

ukształtowane. Poprzez ukazanie zdeformowanych i pokawałkowanych ciał ar-

tystce udało się zwrócić uwagę na efekt, jaki pornograficzne przedstawienie 

(funkcjonujące nie tylko w pornografii) zostawia w psychice odbiorcy. Jak traf-

nie ujmuje to Susan Sontag w swojej refleksji o fotografii: 

Stopniowe tłumienie wrażliwości przybliża nas nieco do formalnej prawdy – prawdy  

o arbitralności wszelkich tabu konstruowanych przez sztukę i moralność – przy czym 

zdolność do strawienia rosnącej groteskowości obrazów (nieruchomych i poruszających 

się) i druku ma wysoką cenę. Na dłuższą metę nie oznacza wyzwolenia, ale uszczerbek 

dla osobowości: pseudooswojenie z koszmarem potęguje alienację […] (Sontag 2009, 49). 

Obraz okrucieństwa bądź okrutne przedstawienie ciała nie umożliwia głęb-

szego wniknięcia w strukturę obrazu, ale uszczupla szansę podmiotu na odczu-

wanie inne niż to projektowane przez nadawcę.  

Konwencjonalność, sztuczność ciała fotografka śledzi dalej w cyklu Clowns 

(2003–2004), w którym groteska miesza się z ironią. Przerysowany makijaż, 

który zlewa się z twarzy klaunów symbolizuje, między innymi, odchodzenie od 

normy. Nadmiar i teatralność zarówno charakteryzacji, jak i emocji, które wyra-

żają sztucznie naniesione brwi i mocno umalowane usta, wytrącają normalność 

ze stabilnych ram. W klaunie dokonuje się zatem odwrócenie społecznie uwa-

runkowanego porządku, który zarządza ciałem i seksualnością, będącego jądrem 

polityki wydajności (Muñoz 2014). Wywrócona kategoria piękna, w której wy-

korzystuje się różne techniki zasłaniania (malowania) twarzy, prowadzi do prze-

jaskrawienia części ciała uznawanych powszechnie za wyznaczniki atrakcyjno-

ści i pożądania (oczy, usta). Śledząc sposoby zachowania (sposoby posługiwania 

się ciałem), jakie kultura zachodnia narzuca „drugiej płci” i zmusza ją do odtwa-

rzania przygotowanych wcześniej schematów lub wpisywania się w określony 

wizerunek, Sherman krytykuje kulturę masową i wyobrażenia, jakie ze sobą nie-

sie. Zwłaszcza w okresie, w którym powstawały Film Stills (od 1977), swojego 

rodzaju ready-mades – obrazy bohaterek, będące kadrami wprost wyjętymi  

z popularnych filmów, fotografka oświetla problematyczność i ambiwalentny 

charakter kultury masowej. Tę właśnie dwoistość podkreślił wspomniany już 

Roland Barthes w Mitologiach, pisząc o emancypacji obrazu kobiety w kulturze 

masowej – o uzyskanej wolności, która jednocześnie uniemożliwia poruszanie 

się poza z góry określonym przez męskie spojrzenie polem. Rozumienie kobie-

cości jako produktu, a więc i konstruktu, widoczne niemal we wszystkich pra-
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cach Sherman, wskazuje na przemiany społeczne i gospodarcze, mające wpływ 

również na przekształcenia sposobu postrzegania kobiety i jej ciała. Edgar Mo-

rin, pisząc że: „styl konsumpcji wyobrażeniowej ustala się w kategoriach este-

tycznych” (Morin 1965), podkreślił wyraźnie znaczenie kształtowanego przez 

środki masowego przekazu pola wizualnego uczestników kultury masowej. Par-

tycypowanie, przybierające formę widowiska, zawsze ekstrapoluje uczestnika 

poza siebie, poza „ja”. Podmiot, będąc zawsze oddzielony od rzeczywistości me-

taforyczną zasłoną (na przykład ekranem telewizora, pozorującym możliwość 

uczestnictwa), funkcjonuje tylko w wytwarzanych wyobrażeniach siebie. Sher-

man wykorzystuje widowiskowy charakter kultury w taki sposób, aby oglądają-

cy/a zawsze przede wszystkim zdawał sobie sprawę z własnego spojrzenia.  

W Sex Pictures pornograficzne wyobrażenia ciała są wprost wystawione tak, aby 

je oglądać. Sztuczność skóry lalek, posiadających zarazem różne mechaniczne 

atrybuty, demaskuje jednoczesną nierealność i obecność środka przekazu – ce-

chę charakterystyczną dla strategii wykorzystywanych w pornografii.  

Bycie poza sobą lub symboliczna bezdomność, którą przywodzi na myśl 

niezakorzeniony esencjalnie sposób, w jaki Sherman przechodzi w swoich foto-

grafiach przez różne typy kulturowo uwarunkowanej kobiecości, świadczy nie 

tylko o problematycznym i efemerycznym statusie podmiotowości kobiecej, lecz 

może również stanowić o emancypacyjnym potencjale, jaki kryje się w nomady-

zmie w rozumieniu Rosi Braidotti (Braidotti 1994). Projekt filozofki, będący sil-

nym głosem w feministycznej debacie końca zeszłego stulecia, może w ciekawy 

sposób oświetlać także późniejszą twórczość Cindy Sherman.  

W nowszej serii Society Portraits (2008) fotografka odwzorowuje różne ty-

py kobiet, które próbują podążać za społecznymi wyznacznikami piękna i tym 

samym poddają się wykreowanemu i jedynie dopuszczalnemu modelowi staro-

ści i starzenia się. Pomimo różnic w wyglądzie, określającym i jednocześnie 

demaskującym zajmowane przez bohaterki zdjęć miejsca w społeczeństwie, są 

one typowymi przedstawicielkami swoich klas. Ich jednolitość wskazuje na se-

ryjność i masowość produkowanego wyglądu, do którego kobiety mają dążyć – 

powielanego w taki sposób, jak powiela się fotografie. Tym samym Sherman 

zdaje się mówić, że żadna z zastanych form płciowości nie może wyznaczyć 

podmiotowi własnego sposobu kształtowania siebie i swojego ciała, mówiąc do-

sadniej – w kulturze masowej, stanowiącej o wyborach estetycznych i je kształ-

tującej nie da się nie uczestniczyć i pozostawać „czystym”, nieuformowanym 

przez powielane i utwierdzane wyobrażenia.  

Drugim, obok cielesności kobiecej i strategii jej społecznego konstruowania, 

wątkiem jest kategoria artysty i zawłaszczonego przez patriarchalną kulturę mę-

skiego formatu sztuki. Kobieta, funkcjonująca jako obiekt patrzenia i kadrowa-

nia, nie pełni w tradycyjnej historii sztuki funkcji sprawczej. Sposoby nakłada-

nia ram na cielesność śledzi Sherman poprzez performatywne i krytyczne od-

twarzanie strategii, jakie stosowano w dawnych i tradycyjnych dziełach.  
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W cyklu History Portraits (1989–1990) artystka odtworzyła dzieła „daw-

nych mistrzów”, między innymi Rafaela, Holbeina, Caravaggia, Goi i Ingresa. 

W reprodukcjach znanych i popularnych obrazów, za sprawą obecności własne-

go ciała na zdjęciach dodała im wyrazu ironicznego i podjęła dyskusję z historią 

męskiej, bądź co bądź, sztuki. Zwłaszcza w Chorym Bachusie Caravaggia (Unti-

tled #224) przedstawiona postać nie tylko przybiera ironiczny uśmiech, lecz i jej 

ciało zdaje się emanować siłą i dionizyjską seksualnością. Parafrazując La For-

narinę Rafaela, artystka uwypukliła przypisywane kobiecie macierzyństwo  

i związane z nim atrybuty – piersi i brzuch.  

Oprócz dialogu z figurą artysty, cykl Sherman odwołuje się do relacji łączą-

cej fotografię z malarstwem oraz do konfliktu, który tę relację zdominował  

w pierwszych latach po jej wynalezieniu. Swoiste zderzenie człowieka z maszy-

ną, jak pisze o tym Walter Benjamin, unaocznia aspekt mechaniczny, który jest 

zarówno frapujący, jak i fascynujący (Benjamin 2005). Wizerunek, pojawiający 

się na zdjęciu, nie jest już efektem tego samego czasu i działań ciała, co obraz. 

Kwestia idealnego odwzorowywania natury, która przez długi czas była celem 

malarstwa, przeszła na grunt fotografii, wyznaczając tradycyjnym artystom no-

we cele. Charles Baudelaire, sceptycznie podchodzący do nowego wynalazku, 

pisze w tekście Fotografia: „Z dnia na dzień sztuka traci szacunek do samej sie-

bie, płaszczy się przed rzeczywistością zewnętrzną i malarz jest coraz bardziej 

skłonny malować nie to, o czym marzy, lecz to, co widzi (Baudelaire 2000, 

248)”. Wydaje się, że Sherman konsekwentnie o tej „spłaszczającej”, pozbawio-

nej głębi funkcji fotografii przypomina. W omawianych seriach (zwłaszcza Sex 

Pictures) postacie, w które wciela się fotografka, s t a j ą  s i ę  właśnie za 

sprawą kamery i funkcjonują jedynie w obrębie jej czujnego spojrzenia. Odtwa-

rzając to, co przewidywalne i wyobrażone, artystce udaje się analizować i śle-

dzić strategie wytwarzania kobiecej cielesności i procesy jej zawłaszczania. 

Wykorzystując sposób kształtowania obrazu, jaki narzuca forma i medium – fo-

tografia, Sherman nie tylko dekonstruuje wytwarzane przez patriarchalne społe-

czeństwo wyobrażenie kobiecości, lecz także charakter kamery, która okazuje 

się wytyczać granice podmiotowości.  

Zostawiając ślady. Materialność w zdjęciach z pracowni Aliny 

Szapocznikow 

Omawiane do tej pory zdjęcia Cindy Sherman interpretowane były pod ką-

tem demaskowania stereotypowych wyobrażeń na temat kobiet i ich ciał, za-

właszczanych przez patriarchalną i masową kulturę. Jednak oprócz obecnego  

w nich potencjału krytycznego, w odniesieniu do kwestii wytwarzania podmio-

towości i jej skomplikowanej relacji z kategorią użyteczności i wydajności, 

ważny jest również materialny wymiar tych fotografii. Obecność ciała samej 
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Sherman, poddanego stylizacji na inne ciało, jest właśnie tym materialnym 

obecnym, który działał w określonym miejscu i czasie, pozostawiając ślad swo-

jej obecności. W tym sensie fotografka jako ona sama jest na swoich fotogra-

fiach obecna. Podobnie, chociaż w mniej zawikłany sposób, na swoich zdjęciach 

występuje Szapocznikow – w dokumentacji z pracowni, niezmiennie odgrywa-

jąca rolę artystki rzeźbiarki. 

Niezliczona liczba tych fotografii, na których można oglądać ją z rzeźbami, 

same rzeźby czy proces przygotowywania ciała do zdjęcia odlewu wydają się, 

podobnie jak zdjęcia Sherman, z gruntu performatywne (por. Filipovic 2011).  

Z pewnością stanowią one dokumentację samej twórczości artystki – rzeczy wy-

tworzonych przez nią i znajdujących się w jej pracowni. Jeżeli archiwizacja ma 

umożliwić zachowanie efemerycznego bycia rzeczy, to w przypadku zdjęć, na 

których artystka pozuje z własnymi rzeźbami, odbiorca ma do czynienia z czymś 

zgoła odmiennym. To nie efemeryczność rzeźby czy przedmiotu jest dokumen-

towana, ale sam proces wytwarzania, moment, w którym nie są one jeszcze ode-

rwane od tego, który je tworzy. Zwłaszcza fotografie, które przedstawiają Sza-

pocznikow, przygotowującą bądź będącą w trakcie pracy nad odlewem, za-

świadczają przede wszystkim o wydarzeniu, które poprzedziło rzeźbę i jest rów-

nie istotne jak samo dzieło.  

W kontekście myśli Barthes’a, wedle której: „[…] w każdym zdjęciu jest 

władczy znak naszej przyszłej śmierci, więc choćby było ono jak najściślej 

związane z kłębiącym się światem żywych, zwraca się do każdego z nas” (Bar-

thes 2008, 172), w której podkreślono zarazem znaczenie manifestującego się na 

zdjęciach sprasowanego Czasu – tego, co jest już martwe, a jednocześnie dopie-

ro umrze, uwagę zwraca bycie osoby wobec rzeczy, z którą jest fotografowana. 

Na zdjęciach Szapocznikow, która, stojąc w otoczeniu własnych rzeźb, przykła-

da sobie ich poszczególne części do własnego ciała (piersi, nogi), wyraźnie 

ujawnia się znaczące pęknięcie między tym, co jeszcze żywe, a tym, co już mar-

twe. Rzeźby, które w czystej przestrzeni muzeum zdają się nienagannie imito-

wać żywy organizm, na omawianych fotografiach potwierdzają zarazem swoją 

martwość i żywotność. Będąc zapisem zarówno działania artystki, jak i jej ciała, 

świadczą o swojej długowieczności – są trwałą ekstensją poruszeń tego, którego 

już nie ma. Zwielokrotnianymi portretami mogą być właśnie te fotografie, na 

których artystka pozowała ze swoimi rzeźbami, utwierdzając i powielając obraz 

siebie w połączeniu z efektem działań własnego ciała. Kwestia materialności, 

pozostawiania śladu w wyniku odlewania, silnie obecna w całym projekcie 

twórczości Szapocznikow, wyraźnie uwidacznia się właśnie w podwójnej do-

kumentacji ciała, która ma miejsce na zdjęciach artystki ze zdjętymi z siebie od-

lewami. 

Ważną kwestią pozostaje namysł nad tym, jak w kategorię archiwum, w któ-

rej kręgu obracają się omawiane fotografie, wpisuje się samo ciało artystki. Od-

nosząc się do najprostszej interpretacji, w której mają one po prostu stanowić 
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dokumentację działań rzeźbiarki w swojej pracowni i utrwalać samą ulotność 

przedmiotu (rzeźby), pominięta zostaje cielesność samej Szapocznikow, która 

stanowi w istocie jedyny prawdziwie efemeryczny element wśród mniej lub bar-

dziej trwałych obiektów. Ciało, które się zmienia, nigdy nie przestaje być w ru-

chu. O stadiach jego ewolucji stanowią zdjęcia – chwilowe cięcia w procesie 

prawie niezauważalnych przemian. Podobnie jak w samych rzeźbach, również  

w fotografach wykonywanych przez znajomych artystki uwaga przesuwa się ze 

śladu, którym jest wytworzony przedmiot, na ślad, który w przedmiocie pozo-

stawia performatywne ciało.  

Zakończenie 

Krytyczny stosunek Sherman do strategii kreowania i fabrykowania płci, 

stanowiących o skuteczności i żywotności fantazmatów kultury masowej, ujaw-

nia się w konsekwentnym i bezkompromisowym ucieleśnianiu wytwarzanych 

obrazów typowej kobiecości. Na zasadzie mimetycznego powtórzenia fotograf-

ka odmalowuje rozpoznawalne i przeciętne przekonania o kobietach oraz ich 

miejscu zarówno w społeczeństwie, jak i sztuce (History portraits). Poprzez 

wcielanie się w prezentowane wyobrażenia Sherman wprost rozprawia się z do-

mniemaną esencjonalnością kobiecości – zwłaszcza ciała, jako silnie z nią po-

wiązanego, stanowiącego „prawdziwe” medium, poprzez które kobieta może się 

wyrażać. Pomimo podmiotowości zorientowanej na wariantywność i zmienność, 

całkowicie konstruktywistyczna interpretacja jej fotografii wydaje się nie do 

utrzymania. Skrupulatne rejestrowanie zarówno przemian zachodzących w kul-

turze, jak i kreowanego przez kulturę społecznego pola wizualnego zostaje od-

dane w seriach fotografii, z których każda stanowi dokumentację ważnych dla 

danego okresu problemów. Film Stills bez wątpienia stanowiły odpowiedź na już 

wtedy zakorzenione w powszechnych wyobrażeniach formy kobiecości – upł-

ciowione twory z filmów popularnych. Sex Pictures korespondują z obecną  

w debacie feministycznej dyskusją o pornografii i o cenzurze. Sherman, obnaża-

jąc zniewolenie ciała kobiety, będącej w tym wypadku niewolnikiem obiektywu, 

ukazuje również zniewolenie spojrzenia oglądającego, który te obrazy zdążył już 

zinternalizować za sprawą masowego rozprzestrzeniania się pornograficznych 

obrazów cielesności. 

Jednak oprócz krytyki społecznych i kulturowych uwarunkowań płci, Sher-

man pozostaje niezwykle czuła na charakter i różne aspekty oddziaływania ka-

mery. Kolonizowanie i zawłaszczanie ciała poprzez obraz, będące nieodłączną 

częścią jej fotografowania, oddaje sposób, w jaki kultura wytwarza i nadaje for-

mę ciału. Pomimo wytwarzania jego kształtu i charakteru narzucanego mu  

w procesach uspołeczniania, ciało jest również tym, co performatywne i za-

świadczające o swoim działaniu. Alina Szapocznikow, której rzeźby nie repro-
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dukują mimetycznie stereotypowych obrazów kobiecości, lecz wskazują na sa-

mo ciało jako żywy organizm, dzięki dokumentowaniu samej siebie z własnymi 

dziełami ukazuje niejednorodny charakter pozostawiania śladu i zapisywania 

ciała w obrazie (w archiwum). Odlewy, które stanowią ekstensję ciała i zaświad-

czają o jego uprzednim działaniu, zyskują na zdjęciach performatywny wymiar, 

w którym na pierwszy plan wysuwa się szczelina między tym, co organiczne  

i żywe, a tym, co martwe. Ciało – sztuczne u Sherman – zyskuje swoją żywot-

ność u Szapocznikow, żywotność dodatkowo wyjaskrawioną przez zestawienie  

z martwym tworzywem rzeźb.  

Subwersywność strategii artystycznych Sherman, jak i Szapocznikow, kryje 

się w eksploatowaniu technik reprodukowania i powielania. W twórczości ame-

rykańskiej fotografki przejawia się to w idealnym odtwarzaniu przy pomocy 

własnego ciała tego, co utrwalone w spojrzeniu i wyobraźni. Dla Szapocznikow 

multiplikowanie i zwielokrotnianie tych samych części ciała odnosi się z jednej 

strony do kategorii towaru i wymiany jako jądra kapitalizmu i kultury masowej, 

z drugiej – do wnikania i badania zawsze otwartego i pozostającego w ruchu cia-

ła. Kwintesencją tych różnych form wytwarzania i rozumienia cielesności jest 

samo ciało jako materialny byt, którego czystej formy bądź natury z powodu 

„wrzucenia” w kulturę nie można dojrzeć. 
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Alina Szapocznikow 

Summary 

The author discusses the role of the body in works made by Cindy Sherman the American pho-

tographer and Alina Szapocznikow the Polish sculptress. In intersecting different perspectives: the 

anthropology of the body, anthropology of visual culture and performance studies the author em-

phasises different strategies utilised in feminist art. Focusing on stereotypes, which are copied and 

then solidified into contemporary culture, the author’s main analysis and emphasis is focused on 

the discussion of the different mechanisms of mass media and images of the body. The author also 

interprets photographs of Alina Szapocznikow in her atelier as a performative act of the body that 

leaves traces in the piece of art. 
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Pokaż mi swoje ciało, a powiem ci, kim jesteś: 

interPREtacja trzech dzieł pędzla Johna Everetta 

Millaisa i Gabriela Rossettiego 

Streszczenie  

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie artystycznej koncepcji ludzkiego ciała na podstawie 

analizy dzieł bractwa prerafaelitów. Autorka rekonstruuje zarys kanonu piękna obowiązującego na 

przestrzeni dziejów i odnosi go do zrozumienia cielesności ukształtowanego poprzez ruchy femi-

nistyczne, aby finalnie skupić swą uwagę na trzech płótnach pędzla Millaisa i Rossettiego, jakimi 

są Chrystus w domu rodziców, Lady Lilith oraz Venus Verticordia. Mimo że wspólnym ogniwem 

dla wyżej wymienionych obrazów jest niezwykły realizm, na ich podstawie ukształtowały się dwa 

skrajne modele. Pierwszy dotyczący dzieła Millaisa przedstawia ciało upodlone, odrzucające i bu-

dzące wstręt. Wywołuje ono kontrowersje tym bardziej, że stało się inspiracją dla sylwetek Świętej 

Rodziny z założenia nacechowanych czystością i dobrem, które niejednokrotnie odczytywane są 

jako synonim piękna. Drugi model widoczny jest w obrazach Rossettiego, który tworzy portret 

kobiety pociągającej, atrakcyjnej i świadomej swojej cielesności. Zauważalna jest tu zależność 

pomiędzy przedmiotowością i podmiotowością, które scalone wpływają na spójną kreację kobiecej 

postaci. Zgoła odmienna percepcja dzieł Millaisa i Rossettiego pozwala na analizę porównawczą  

i odpowiedź na pytanie, czy ciało może odzwierciedlić kondycję psychiczną jednostki. 

Słowa kluczowe: cielesność, malarstwo, prerafaelici, Millais, Rossetti. 

1.  Wstęp 

Ciało przybrało dziś status czegoś więcej niż tylko powłoki okalającej nie-

śmiertelną duszę, dlatego też słowa Izmaela, bohatera powieści Hermana Melvil-

le’a: „Zdaje mi się, że ciało moje to jedynie osad lepszej części mojej istoty”
1
 

                                                 
1  Izmael nawiązuje do nicości ludzkiego ciała i kruchości życia, rozpamiętując marynarzy, któ-

rzy zginęli podczas morskich wypraw.  
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(Melville 2004, 52–53), zostałyby przez większość społeczeństwa odebrane jako 

ekstrawagancja XIX-wiecznego człowieka. Świat zwrócił się ku cielesności, 

wychodząc z założenia, iż „podstawowe kategorie kultury, jej najważniejsze po-

jęcia i symbole mają swe źródło w ludzkim ciele” (Szpakowska 2008, 5). Jest 

ono uznawane za początek tożsamości, narzędzie kulturowe i społeczne. Na 

przestrzeni wieków, co najdokładniej obrazują dzieła sztuki poszczególnych 

okresów, ideał ludzkiego ciała przechodził przez różne stadia, poczynając od 

prehistorycznej Wenus z Willendorfu, której obfite kształty ukazują, jak istotną 

rolę odgrywała płodność i funkcja prokreacji, poprzez dzieła hellenistyczne, 

gdzie wytworzony zostaje zgoła inny wzór piękna – skoncentrowany na kulcie 

ciała i atletycznych sylwetkach, po strzelistość i smukłość gotyckich postaci 

symbolizujących zwrot ku Bogu i pozostawienie tego, co ziemskie. Wraz z na-

dejściem renesansu człowiek znów zaczął skupiać swą uwagę na fizyczności, 

dostrzegał znaczenie urody i starał się odtworzyć obraz piękna ludzkiej sylwetki 

stworzonej przez Boga; wyzwanie podjął Leonardo da Vinci, który swym Czło-

wiekiem witruwiańskim udowodnił możliwość istnienia idealnych proporcji. Po-

czątek baroku z kolei oznacza powrót do obfitych form i kształtów, następnie 

ustępuje miejsca dystyngowanym rysom, szlachetności i elegancji klasycyzmu, 

aby w XX wieku dojść do całkowitego podporządkowania się modzie i uprzed-

miotowienia ludzkiej seksualności. Wygląd zewnętrzny stał się zatem nieod-

łącznym wyznacznikiem samoświadomości jednostki, jej statusu społecznego 

oraz materialnego, dlatego też, przytaczając słowa Małgorzaty Szpakowskiej, 

„uroda nie jest już darem niebios, lecz obowiązkiem” (Szpakowska 2008, 5). 

Znaczący wpływ na postrzeganie kobiecego ciała, bo to ono wydaje się sku-

piać na sobie główną uwagę społeczeństwa, miał ruch feministyczny. „Kulturo-

wemu tworzeniu ciała przypisuje się […] szczególnie duże znaczenie w tekstach 

dotyczących tożsamości płciowej i zwłaszcza w szeroko rozumianej literaturze 

feministycznej. Wraz z jej rozwojem temat ciała w kulturze uzyskuje coraz 

większy rezonans. Nic w tym dziwnego: w końcu najbardziej widoczna różnica 

płci to po prostu różnica anatomiczna” (Szpakowska 2008, 8). De Beauvoir, Kri-

steva czy Irigaray są jednymi z pierwszych działaczek, które rozpoczęły debatę 

dotyczącą kobiecej cielesności. Protesty przeciwko ikonizacji kobiety miały na 

celu ukazanie złożonego problemu uprzedmiotowienia kobiecego ciała. Można 

mieć jednak wrażenie, iż feministyczne postulaty odnoszące się do wyższości 

kobiecej seksualności, czy też jak mówi Irigaray, zdywersyfikowanej mapy cia-

ła, która pozwala na doznawanie bardziej dogłębnej przyjemności (Irigaray 

1996, 465), pogłębiły komercjalizację ludzkiego ciała. Odtąd bowiem seksual-

ność przestaje być tematem tabu, a społeczeństwo dostaje pozwolenie na ema-

nowanie fizycznością, która, jak nigdy wcześniej, jest utożsamiana z najwyższą 

rozkoszą. 
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2.  Bractwo prerafaelitów 

Jak już wspomniano, obraz ludzkiego ciała i ideały piękna zmieniały się  

z każdą epoką. Szczególnie interesujące wydaje się postrzeganie cielesności 

przez prerafaelitów. Mimo iż ruch wykształcił się w połowie XIX wieku, kiedy 

to industrializacja i rozwój techniki zaczęły coraz bardziej przybierać na sile, je-

go założyciele pragnęli przywrócić harmonię i naturalizm włoskich dzieł sztuki 

quattrocento. Założone w Londynie w 1848 roku bractwo, do którego pierwot-

nie należeli Dante Gabriel Rossetti, William Holman Hunt, John Everett Millais, 

James Collinson, Thomas Woolner, William Michael Rossetti oraz F.G. Ste-

phens, przyczyniło się do rozwoju dziedzin sztuki takich jak malarstwo, rzeźba 

czy literatura. Młodzi artyści pobierający nauki w Royal Academy zdecydowali 

się odrzucić założenia Akademii, która – pragnąc dostosować się do wymagań 

ówczesnych odbiorców – ulegała wpływom włoskiego renesansu, przez co 

sprzeciwiała się wszelkim próbom odejścia od dotychczasowych zasad kompo-

zycji. Prerafaelici zlekceważyli konwencje przyjmowane przez swoich nauczy-

cieli i środowisko, zwracając się ku prostocie, realizmowi i wyrazistości barw. 

Poprzez swoją sztukę członkowie bractwa pragnęli „[powrócić] do tego, co 

uważali za czas czystości i szczerości: czas przed Rafaelem” (Aquilina 2006, 

186). Stąd też ich nazwa, która symbolizuje nie tyle odrzucenie dzieł Rafaela, co 

podziw dla sztuki renesansu i pragnienie jej odtworzenia. Ponadto, aby uzyskać 

anonimowość i swobodę działania, początkowe obrazy prerafaelitów były pod-

pisywane inicjałami PRB (Pre-Raphaelite Brotherhood), co wzbudziło jeszcze 

większe zainteresowanie krytyków i publiczności. Przeciwstawiając się rygorom 

akademickim, w myśl zasady „pamiętajmy zawsze o naszym postanowieniu 

zwalczania dzisiejszej, błahej sztuki” (Hunt 1999, 3), dzieła takich artystów jak 

Rossetti, Hunt czy Millais imitują późnogotycką i wczesnorenesansową głębię 

kolorów, wyraziste kształty postaci oraz niekonwencjonalny styl objawiający się 

w przedstawionej hiperrzeczywistości i przesadnej wręcz dbałości o detale 

(Doyle 2013, 5). Sztuka prerafaelitów to swoisty konglomerat literatury, Biblii, 

mitologii, świata rzeczywistego i wytworów wyobraźni artystów. W swych ob-

razach artyści przedstawiają świat arturiańskich legend, sceny biblijne, bohate-

rów dzieł literackich Szekspira, Tennysona czy Keatsa, a także postaci kobiet, 

które stworzyły nowy kanon piękna ówczesnych czasów. 

Wybierając powyższą tematykę, prerafaelici pragnęli stawić opór bierności 

sztuki, która coraz częściej poddawała się masowości i bylejakości dzieł. Wielu 

komentatorów zaczęło uznawać produkcję Royal Academy za rutynową, a jej 

obrazy za „nużące” i pozbawione indywidualizmu (Kilian 2013, 175; za Rosen-

feld: 2009, 153). Filozofia bractwa opierała się zatem nie na tworzeniu ideali-

zmu, lecz prawdy odbioru. Swoim malarstwem artyści „starali się odnaleźć 

pierwiastek duchowy w otaczającym świecie, próbowali zdefiniować piękno, 

chcieli nauczać poprzez sztukę, a także wiele uwagi poświęcili relacjom między 
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różnymi dyscyplinami sztuki, głównie malarstwem i literaturą” (Kilian 2013, 

175). Prawda, którą wyznawali, łączyła się bezpośrednio z naturą, która, jak 

twierdzi Rosenberg (Kilian 2013, 181; za: Kotzin 1966, 348), jest drugą Bożą 

księgą, a adoracja natury jest niczym innym jak adoracją Boga, w którym ukryta 

jest tajemnica piękna; to z kolei prowadzi do dyskusji nad fizycznością, która 

jest głównym tematem niniejszego artykułu. Wychodząc od prawdy, natury i re-

ligii, sztuka prerafaelitów podążała w stronę dzisiejszej estetyki feministycznej. 

Jak zostanie to omówione w dalszej części rozważań, kobieta prerafaelicka jest 

fascynującym połączeniem natury, piękna i niezależności, które widoczne jest 

zarówno w działaniach bractwa, jak i w teoriach feministycznych dążących do 

spopularyzowania wizerunku kobiety przedstawionego na płótnach jego członków.  

3.  Kontrowersje wokół obrazu Johna Millaisa Chrystus w domu 

rodziców  

 

Ryc. 1. J.E. Millais, Chrystus w domu rodziców 

Żródło: http://www.tate.org.uk/art/artworks/millais. 

Ludzkie postaci przedstawione na płótnach Prerafaelitów przez dłuższy czas 

budziły kontrowersje i wywoływały sprzeciw ówczesnych krytyków sztuki. Pra-

gnę zacząć od opisu Świętej Rodziny, która do tej pory była ukazywana przez 

artystów malarzy jako źródło boskości, z założenia pozostające nieskalane grze-

chem. Cielesność świętych pojawiających się chociażby w dziełach Rafaela, któ-

rego twórczość okazała się punktem granicznym dla obrazów bractwa, odwzo-
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rowywała wewnętrzną harmonię i pozaziemskie pochodzenie przedstawianych 

istot. Biorąc za przykład ikonę religijnego malarstwa – Madonnę Sykstyńską, 

możemy zauważyć, iż strategia, jaką przyjął Rafael przy przedstawieniu Madon-

ny, to ukazanie jej jako młodej dziewczyny o spokojnych i łagodnych rysach 

twarzy, które podkreślają jej anielską urodę i piękno
2
. Wszechobecny metafi-

zyczny pietyzm, za pomocą którego została zilustrowana matka Jezusa, nie po-

zostawia wątpliwości, iż nie tylko jej ciało jest idealne, lecz również ona sama 

pozostaje nieskalana grzechem. Prerafaelici decydują się na przełamanie zasady 

idealizmu w ukazywaniu postaci świętych, zastępując ją konwencją realizmu. Za 

przykład może posłużyć obraz Johna Everetta Millais Chrystus w domu rodzi-

ców (ryc. 1), który tuż po pierwszej prezentacji na wystawie w Royal Academy 

w 1850 roku,został uznany za „patologiczny” i „oburzający” (Millais 1999, 17), 

a sam Dickens ogłosił, iż dzieło to jest bluźnierstwem i profanacją. Ciała świę-

tych, które dostrzegamy, są odrzucające, brudne i dalekie od majestatu tych uka-

zywanych przez poprzedników prerafaelitów. Jak skomentował Dickens: 

Oglądacie wnętrze sklepiku cieśli. Na pierwszym planie znajduje się rude dziecko – wy-

krzywione płaczliwe brzydactwo w nocnej koszuli. Odnosi się wrażenie, że zostało ude-

rzone, podczas gdy bawiło się w płynącym obok strumieniu. Pokazuje ślady pobicia klę-

czącej kobiecie, tak okropnej w swej brzydocie (jeśli założy się, że istota ludzka może 

przeżyć z podobnie zwichniętą szyją), że wydaje się potworem z najgorszego francuskie-

go kabaretu lub z najstraszniejszej angielskiej spelunki (Millais 1999, 17). 

Oburzenie pisarza wydaje się usprawiedliwione, gdy spojrzymy na pomarsz-

czoną twarz Matki Boskiej, zmęczone pracą dłonie Józefa, wypłowiałe odzienie 

Jezusa czy też zlęknioną postawę Jana Chrzciciela. Miejsce przedstawionej sce-

ny, jakim jest warsztat cieśli, jeszcze bardziej potęguje odczucie realizmu i po-

dobieństwo z miejscami pracy w XIX-wiecznej Anglii. Decydując się na ukaza-

nie takiej wizji Świętej Rodziny, Millais pogwałcił przyzwoitość, w którą do tej 

pory odziane były postacie świętych. Brzydota, jaka towarzyszy osobom na ob-

razie, sprawiła, że ludzie zaczęli zauważać, iż ciało jest czymś więcej niż tylko 

zewnętrzną powłoką, stało się ono bowiem wyznacznikiem tego, co godne bądź 

też niegodne uwagi. Mimo krytycznych uwag, Chrystus w domu rodziców z cza-

sem został doceniony za wszechogarniający realizm i symbolikę zawartą w każ-

dym szczególe. Aparycja postaci okazała się punktem zapalnym w dyskusji  

o dotychczasowych konwencjach malarskich, które miały za zadanie wywoły-

wać w odbiorcy poczucie najwyższej estetyki i piękna. Zakładając, iż istnieje 

związek pomiędzy brzydotą a grzechem, Święta Rodzina w ujęciu Millaisa zo-

staje zdegradowana i przedstawiona na równi z grzesznym i ułomnym w swym 

jestestwie człowiekiem. 

                                                 
2  Postać Madonny z obrazu Rafaela to rzekomo wieloletnia kochanka i muza malarza Margherita 

Luti (Jimenez 2001, 332).  
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4.  Kanon kobiecego piękna według Rossettiego 

Pozostając przy twórczości prerafaelitów, nie sposób pominąć motywu wio-

dącego ich dzieł. Jednym z fundamentalnych aspektów występujących w obra-

zach członków bractwa okazuje się kobieta i jej fizyczność. Należy jednak 

zwrócić uwagę na fakt, iż mając na myśli fizyczność kobiety, prerafaelici nie 

tylko zajmowali się tworzeniem aktów czy też przedstawianiem półnagich bądź 

lubieżnych kobiet – kobieta prerafaelicka budziła pożądanie swoją mistyką, me-

lancholią, a także charakterystycznymi długimi włosami, tajemniczym wzro-

kiem, porcelanową cerą i pełnymi ustami. Malarze przedstawiali piękno tworzo-

nych postaci za pomocą dramaturgii obecnej w każdym detalu, geście i spojrze-

niu uwiecznionej sylwetki, która niezwykle często przybierała formę wróżki, 

nimfy, greckiej bogini czy też bohaterki dzieł Szekspira.  

 

Ryc. 2. D.G. Rossetti, Lady Lilith 

Żródło: www.rossettiarchive.org/docs/s205.rap.html. 
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Tuż obok romantycznych bohaterek literackich na obrazach prerafaelitów 

pojawiają się także kobiety niewstydzące się swojej fizyczności, silne i niepod-

dające się kulturze patriarchalnej. Jednym z przykładów jest Lady Lilith Rosset-

tiego (ryc. 2) – kobieta samoświadoma i niezależna, która wpisuje się w dyskurs 

feministyczny. Natura Lilith jest nieprzejednana i bezkompromisowa, podczas 

gdy jej fizyczność uwodzi seksualnością i lubieżnością. Rossetti tworzy portret 

kobiety świadomej swojej cielesności, która poprzez roznegliżowane ramiona, 

luźno opadające rude włosy, których kolor już w średniowieczu był symbolem 

grzechu, kłamstwa i wiarołomności (źródło: http://www.polityka.pl/), oraz pełne 

czerwone usta nie tylko przeciwstawia się odgórnie narzuconym normom spo-

łecznym, lecz także bezwzględnie kusi męskich odbiorców. Dzięki niniejszej 

świadomości kobieta odnajduje swoją tożsamość, a jej fizyczność, jak nakreśla 

Luce Irigaray, nie służy jedynie do zaspokajania męskich żądz, lecz jest złożoną 

strukturą, w której każda część wydaje się głosić zasadę hedonizmu (Irigaray 

1996, 465). Lady Lilith eksponuje swoje ciało, tym samym ujawniając swoją 

prawdziwą podmiotowość; cytując Olgę Cielemęcką: „kobiece ciało, różniące 

się od męskiego, w inny sposób czujące i przeżywające przyjemność, jest także 

modelem dla kobiecej racjonalności […]; włącza inność do pojęcia tożsamości, 

jedności i podmiotu […]. Kobieta jest mnoga – przeciwstawia się podmiotowi 

ujednostkowionemu i indywidualnemu, źródłu pewności i instancji prawodaw-

czej; jest nietożsama – rujnuje prawa logiczne; niedokończona – niszczy sen  

o pełni” (Cielemięcka 2012, 80). Seksualność Lilith widoczna jest w kokieteryj-

nie ułożonej sylwetce, zmysłowych ruchach i kobiecych kształtach. Jedynie jej 

wyraz twarzy pozwala zrozumieć, iż nie pragnie ona zainteresowania ze strony 

mężczyzn, wręcz przeciwnie – wpatrzona w swoje lustrzane odbicie jest usatys-

fakcjonowana własną obecnością. Oznacza to, iż kobieta akceptuje to, co widzi 

w lustrze – ciało staje się zatem łącznikiem ze sferą psychiczną. Lustro nato-

miast symbolizuje przejście, „rodzaj zerwania, odstąpienia od próby włączenia 

się w porządek męskiego logosu i wyruszenie na poszukiwanie osobnej kobiecej 

logiki sensu i rozkoszy” (Cielemięcka 2012, 78).  

Sztuka Rossettiego obfituje w portrety kobiet, których cielesność stanowi 

swoisty wyznacznik ich tożsamości. Venus Verticordia (ryc. 3) to kolejny przy-

kład femme fatale, która zwodzi swoją delikatnością i pięknem. Malarz celebruje 

kobiecość i naturalność Venus, ukazując jednocześnie erotyzm jej nagiego ciała 

oraz tkwiący w spojrzeniu mistycyzm, który wabi i nakłania do całkowitego od-

dania się nimfie. Symbolizm dzieła w połączeniu z seksualnością Venus intensy-

fikuje doznanie zniewolenia i niepewności, jeśli idzie o intencje kusicielki; czy 

podobnie jak Lady Lilith jej jedynym celem jest zwabienie i odtrącenie, czy też 

pragnie pozostawić swojego kochanka przy sobie na dłużej? Tworząc obraz, 

Rossetti bez wątpienia chciał przedstawić piękną, zmysłową, a zarazem silną  

i zwycięską kobietę, która staje się zaprzeczeniem dotychczasowych wyobrażeń 

pokornej i usłużnej niewiasty. Do tej pory, jak twierdzi Rosi Braidotti, fragmen-
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taryzm był historycznie przypisany do kobiety (Braidotti 2010, 2), jednak wraz  

z wyzwoleniem ciała, wyzwolona zostaje również tożsamość i apercepcja kobiety. 

 

Ryc. 3. D.G. Rossetti, Venus Verticordia 

Źródło: http://www.rossettiarchive.org/docs/s173.rap.htm. 

Symbolizm obrazu jeszcze wyraźniej nakreśla problematykę podmiotowości 

Venus stricte powiązanej z jej cielesnością. Otaczająca ją zmysłowa aura oraz 

wdzięki jej ciała kuszą w ten sam sposób, w który trzymane przez nią jabłko 

zwiodło niegdyś Ewę. Mimo iż strzała wskazuje na romantyczny wymiar dzieła, 

to motyle i widoczny za kobietą ptak wydają się mieć znaczący wpływ na spo-

sób odczytania cech składających się na naturę Venus Verticordia. Zwierzęta te 

utożsamiane są bowiem z wolnością, swobodą i brakiem ograniczeń. Podobnie 

roznegliżowane ciało Venus, jej lubieżne spojrzenie, ponętne usta i fala rudych 

włosów symbolizują niezależność, oderwanie się od panujących norm społecz-

nych i zdolność do wyrażania własnych potrzeb, żądz oraz pragnień.  

Venus Verticordia zdaje się kobietą wolną, pewną siebie i świadomą wła-

snego ciała. Na podane powyżej czynniki wpływa zarówno jej cielesność, jak  

i psyche, które scalone tworzą portret kobiety uwodzicielki, kochanki, roman-
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tyczki, a zarazem wojowniczki i rewolucjonistki. Swoim wyemancypowaniem  

i bezkompromisowością Venus wpisuje się w nurt feministyczny, przełamując 

stereotypowe podejście do przytłumionej kobiecej seksualności, jednocześnie 

oswobadzając się z reżimu patriarchatu. Jak mówi o niej Fred Stephen, Venus 

Verticordia jest pogromczynią serc, której działania są nieprzeniknione, w której 

czyha więcej zła aniżeli dobra; jest to kobieta zwycięska i nieposkromiona 

(żródło: http://www.sothebys.com).  

Pomimo początkowego odrzucenia przez krytykę, prerafaelici mieli znaczą-

cy wpływ na współczesną myśl estetyczną, albowiem „podejmując dialog z ów-

czesną praktyką malarską, wybierając naturę jako metodę artystyczną, starali się 

poprzez swoje prace odpowiedzieć na wiele pytań nurtujących ówczesne społe-

czeństwo oraz zdiagnozować zachodzące w tym okresie zmiany” (Kilian 2013, 

194). Doprowadzili do debaty na temat cielesności człowieka, ukazując go  

z perspektywy prawdy. Stąd też ich malarstwo odznacza się szczególnym reali-

zmem, praktycznymi konwencjami oraz prostotą w doborze rozwiązań. Ciało  

w ujęciu malarzy bractwa odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu postawy 

względem jednostki; odkrywa ono bowiem to, co prawdziwe i, być może dlate-

go, niejednokrotnie odrzucane. W dziełach prerafaelitów to pragmatyzm, a nie 

idealizm, wyznacza standardy piękna i określa dyskurs ciała. Biorąc pod uwagę 

fakt, że naturalizm obecny w ich dziełach wyraża brzydotę, cierpienie, pożąda-

nie i bezwzględność, stał się on czynnikiem, który w znacznym stopniu został 

zatracony przez dzisiejsze środki masowego przekazu, dążące do ukazania, po-

wiedziałabym, „hiperidealizmu”. Cielesność postaci ukazana na omówionych 

płótnach nie zakłamuje rzeczywistości, lecz odzwierciedla ich faktyczną kondy-

cję psychiczną, pozwalając na bardziej szczegółową analizę tego, kim są i co 

naprawdę pragną przekazać odbiorcy. 
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Show Me Your Body and I’ll Tell You Who You Are: 

InterPREtation of Three Paintings by John Millais and Gabriel 

Rossetti 

Summary 

The aim of this study is to represent the complexity of the human body analysing works of Pre-

Raphaelite painters. The author starts with delineation of the beauty canon which has been ruling 

throughout the centuries and exemplifies how feminist movements moulded societal attitudes to-

wards corporality, to finally focusing the reader’s attention towards three canvas painted by Mil-

lais and Rossetti Christ in the House of His Parents, Lady Lilith, and Venus Verticordia. Although 

realism plays the role of linking all the aforementioned paintings, there exist two extreme models 

among them. The first concerns the work of Millais, which represents the humiliated, obnoxious 

and execrable body. The controversy is intensified by the fact that the artist depicts the bodies of 

the Saint’s Family members, who until this time were identified with purity, good and beauty. The 

second model appears in the works of Rossetti, who creates a portrayal of the seductive, attractive 

and self-aware woman. What becomes noticeable is a dependency between objectivness and sub-

jectivity, which merges to have an influence on the coherent creation of the female figure. Dispar-

ate perception of Millais’ and Rossetti’s works allows for a comparative analysis and the investi-

gation of whether corporality is able to reflect the human mental condition. 

Keywords: corporality, painting, Pre-Raphaelites, Millais, Rossetti. 
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Streszczenie 

Zbigniew Herbert w korespondencji z prof. H. Elzenbergiem pisał kilkakrotnie o swojej mło-

dzieńczej fascynacji filozofią F. Nietzschego. Uwagi poety na ten temat można także odnaleźć  

w archiwum jego lektur filozoficznych. To co łączy poetę i niemieckiego filozofa to zamiłowanie 

do presokratyków, oraz wierność ziemi, a niechęć do platonizmu, według którego świat rzeczywi-

sty nie jest tym, co znajduje się hic et nunc. Herbert, podobnie jak Nietzsche, uważa, że życie  

w całej jego różnorodności i zmienności nie może być ujęte w karby abstrakcyjnych pojęć filozo-

ficznych. Nietzscheański „mit wiecznego powrotu”, znaczenie odwagi w życiu człowieka, a także 

kwestia wartości w świecie post mortem dei to zagadnienia, które odbijają się echem w poezji 

Herberta oraz w jego dramacie Jaskinia filozofów, w którym odnaleźć można liczne aluzje do dzieł 

Nietzschego, takich jak przede wszystkim Narodziny tragedii i Tako rzecze Zaratustra. W osobie 

Sokratesa poeta prowadzi jednak polemikę z nietzscheanizmem na gruncie istnienia wartości 

obiektywnych, niezależnych od subiektywnych wyborów człowieka i jego indywidualnej „woli 

mocy”. Herbert, podobnie jak jego mistrz prof. Elzenberg, nie traktuje „nihilizmu” jako punktu 

wyjścia dla kreowania nowych wartości, lecz próbuje wskrzesić wartości stare, zakorzenione  

w kulturze i tradycji europejskiej. 

Słowa kluczowe: nihilizm, wartości, mit wiecznego powrotu, idealizm, sztuka apollińska. 

W liście do Henryka Elzenberga z dnia 15 lutego 1952 roku Herbert, odno-

sząc się do odpowiedzi profesora na ankietę „Znaku”, pisze: „Ucieszyłem się 

bardzo, znalazłszy tam Renana, Ibsena i Nietzschego, którym w młodości złoży-

łem ofiarę krwi i myśli” (Herbert, cyt. za: Toruńczyk 2002, 28). Profesor Elzen-

berg w ankiecie dla „Znaku” twierdzi, że zainteresował się nie tyle etyką Nie-

tzschego, ile jego wnikliwą analizą psychologiczną, a także przekonaniem, że 

nie tylko myślenie czysto logiczne, lecz także świadomie intuicyjne i emocjo-

nalne jest zdolne do odkrycia prawdy (zob. Toruńczyk 2002, 141). Jest to myśl 
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niewątpliwie bliska Nietzschemu, który uważał, że filozofia czysto racjonalna, 

która odrzuca epistemologiczne świadectwo zmysłów, tworzy jedynie „mumie 

pojęciowe”. Stąd też jego krytyka Sokratesa i platonizmu. Sam Nietzsche nigdy 

nie stworzył spójnego systemu filozoficznego, a jego książki, pisane często  

w formie aforyzmów, są pełne obrazów metaforycznych i noszą w sobie silny 

ładunek emocji. Są niemal profetyczne w swojej wymowie. Prawdopodobnie był 

to celowy zamiar filozofa, który odwołując się do afektów, zamierzał wstrząsnąć 

czytelnikiem i zmusić go do konfrontacji z nihilizmem, który opanował świat po 

śmierci Boga. 

Herbert, jak widać w wyżej wspomnianej uwadze w liście do Elzenberga, 

był zaintrygowany filozofią Nietzschego, o czym świadczy także kwerenda ar-

chiwalna jego lektur filozoficznych (zob. Cieślak-Sokołowski 2006, 283–285). 

Podobnie jednak jak w wypadku prof. Elzenberga, początkowa, młodzieńcza fa-

scynacja Herberta myślą Nietzschego ustąpiła miejsca polemice z niemieckim 

filozofem, co ukazuje chociażby wiersz Do Henryka Elzenberga w stulecie jego 

urodzin (z tomu Rovigo, 1992). 

Poeta czytał i znał dzieła Nietzschego, takie jak: Tako rzecze Zaratustra, Ry-

szard Wagner, Jutrzenka, Niewczesne rozważania, Ludzkie arcyludzkie, Wędro-

wiec i jego cień oraz Ecce Homo. Znał też z pewnością Narodziny tragedii. 

To, co łączy poetę i filozofa, to także zainteresowanie historią i kulturą sta-

rożytnych Greków, zamiłowanie do presokratyków oraz wierność ziemi, a nie-

chęć do platonizmu, według którego świat rzeczywisty nie jest tym, co znajduje 

się tu i teraz. Platoński chorismos i przeświadczenie o istnieniu doskonałych 

form/idei były obce tak Nietzschemu, jak i Herbertowi. Jest kilka istotnych za-

gadnień w filozofii Nietzschego, które odbiły się echem w twórczości Herberta, 

przy czym warto zauważyć, że poeta i filozof nie zawsze podążają tą samą dro-

gą. Trawestując Nietzschego, można by stwierdzić, że przypominają dwóch wę-

drowców, z których jeden z łatwością przeskakuje po kamieniach na drugi brzeg 

wartkiego strumienia, a drugi stąpa rozważnie i ostrożnie, być może nawet za 

cenę pozostania na brzegu. Nietzsche staje po stronie fantazji tego pierwszego, 

twierdząc, że „żaden Bóg nie pomoże” temu, którego cechuje przesadna ostroż-

ność. Warto zaryzykować odpowiedź na pytanie, czy Herbert zgodziłby się z ta-

ką oceną obu wędrowców. 

W kontekście filozofii nietzscheańskiej odwołam się do postaci Sokratesa 

tak, jak przedstawił go Herbert w swoim dramacie Jaskinia filozofów. Przypo-

mnę także interpretację filozofii sokratejskiej w wykonaniu F. Nietzschego. Po-

nadto, w tym samym dramacie Herberta pojawiają się aluzje do Dionizosa  

i Apolla, o których to bogach obszernie pisał Nietzsche, analizując początki tra-

gedii greckiej. Poruszę także kwestię nihilizmu, który Nietzsche zdiagnozował 

jako chorobę swoich czasów, będącą wyrazem „śmierci boga”. Myślenie tra-

giczne związane z nieobecnością Boga pojawia się w niektórych wierszach Her-

berta, podobnie jak „mit wiecznego powrotu”, o którym pisał Nietzsche i do któ-
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rego nawiązuje Herbert w innym jeszcze liście do Elzenberga – z dnia 6 maja 

1953 roku: „Jestem pod świeżym wpływem Nietzschego. Doznałem bardzo wie-

lu zapładniających i olśniewających myśli na temat wiecznego powrotu” (To-

ruńczyk, 2002, 54). 

Czym jest „mit wiecznego powrotu” według Nietzschego? Z jednej strony 

jest to przekonanie o powtarzalności historii, która zatacza koło, ukazując nie-

zmienność ludzkich motywów i działań bez względu na upływ czasu; i tak też 

rozumie ten mit Herbert, gdy w wierszu Sekwoja (z tomu Pan Cogito, 1974) pi-

sze o „regularnych jak kręgi na wodzie” słojach tego drzewa. Sekwoje porasta-

jące Mount Tamalpais w Parku Narodowym na północ od San Francisco (w sta-

nie Kalifornia) to olbrzymie drzewa, których wiek sięga nawet dwóch tysięcy 

lat, a zatem są świadkami odległej historii. Osoba, która na słojach tytułowej se-

kwoi wypisała daty dawnych bitew i wojen porównana jest do Tacyta, który bez 

słów, a tylko przy pomocy „cyrkla” opisał powtarzalność ludzkiej historii: „jakby 

chciał powiedzieć że nie ma / nic poza narodzinami i śmiercią nic tylko narodziny 

i śmierć / a wewnątrz krwawa miazga sekwoi”. Jest to zatem mit nieustającego 

powrotu życia, które z kolei zawsze jest początkiem procesu umierania, a historia 

człowieka uwikłanego w tragizm wojny ma charakter jednostajnie cykliczny. 

Z drugiej jednak strony nietzscheański „mit wiecznego powrotu” może 

oznaczać pełną afirmację tej prawdy, a więc afirmację życia z całym jego tragi-

zmem i bólem, z koniecznością śmierci, po której nie istnieje żadne zbawienie  

i życie wieczne (wszak „Bóg umarł”). W Tako rzecze Zaratustra znajduje się 

przypowieść o linoskoku, który spadł z wysokości po tym, gdy złośliwy błazen 

przeskoczył go na linie i zastąpił mu drogę. Linoskok runął na ziemię i z całego 

tłumu gapiów tylko Zaratustra pozostał przy umierającym człowieku (zob. Nie-

tzsche 2004, 13–14). Herbert znał dobrze tę przypowieść, ponieważ w jego no-

tatnikach z lat 1952–1955 znajduje się cytat z tej opowieści Nietzschego:  

[…] Jestem nieomal jako zwierzę, które nauczono tańczyć kijem i skąpym kęsem. 

– Zaniechaj tych myśli – odparł Zaratustra, tyś z n i e b e z p i e c z e ń s t w a  

u c z y n i ł  p o w o ł a n i e, tym się nie gardzi. I to przez twe powołanie giniesz; za 

to własnymi się pochowasz rękoma. Gdy Zaratustra te słowa wyrzekł, konający już nie od-

powiedział; lecz poruszyła się jeszcze ręka jego i jakby dziękując szukała dłoni Zaratustry. 

K 33, T 03, N16, 12–13 (zob. Cieślak-Sokołowski 2006, 285). 

Podkreślone przez Herberta zdanie „tyś z niebezpieczeństwa uczynił powo-

łanie” było tym, które szczególnie chciał zapamiętać, ponieważ w zamiarze Nie-

tzschego właśnie wola pokonania własnej słabości i stawienie czoła przeciwień-

stwom losu bez względu na powodzenie wyróżniały arystokratycznego n a d -

c z ł o w i e k a. Zaratustra w tej przypowieści afirmuje m i t  w i e c z n e g o  

p o w r o t u jako akceptację życia z całym ryzykiem i wszystkimi niebezpie-

czeństwami, które ono niesie. Życie i śmierć linoskoka zostają więc usprawie-

dliwione, ponieważ był odważny. Nie był jedynie zwierzęciem tańczącym z ki-

jem na linie, ale – podejmując ryzyko przejścia – stał się nadczłowiekiem, gdyż 
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pokonał swój strach i za swoją odwagę zapłacił życiem. Być może właśnie dla 

tej chwili odwagi i dokonanego wyboru przejścia mógłby chcieć powrotu swo-

jego życia, jako godnego przeżywania po raz kolejny. „Człowiek jest liną roz-

piętą między zwierzęciem i nadczłowiekiem, liną ponad przepaścią”, twierdzi 

Zaratustra (zob. Nietzsche 2004, 10). Przepaść, jeśli człowiek nie podejmie pró-

by jej pokonania, oznacza także śmierć za życia, w bezsensie nihilizmu, który 

jest brakiem jakichkolwiek wartości, sensu i celu. Człowiek nie chciałby 

w i e c z n e g o  p o w r o t u  do takiego życia i nie mógłby powiedzieć ta-

kiemu życiu t a k: 

Dla nadczłowieka wieczny powrót stanowi więc ostateczny sprawdzian jego własnego 

ideału. Jest to ideał najhardziejszego, najżywotniejszego, najbardziej przyświadczającego 

światu człowieka, który z tym, co było i jest, nie tylko że poradził sobie i znosić się je 

nauczył, lecz który chciałby także, by tak, jak było, i jest, powtarzało się znowu przez ca-

łą wieczność […] (Nietzsche, cyt. za: Łojek 2002, 193). 

Trudne to zadanie, zwłaszcza w świecie bez Boga, w którym zniszczone zo-

stały stare tablice wartości. Postawa Herberta wobec nihilizmu współczesności 

nie jest jednak postawą ryczącego lwa, którego duch mówi c h c ę, i tym samym 

uwalnia się od pokory i obowiązku j u c z n e g o  d u c h a  w i e l b ł ą d a  

(zob. Nietzsche 2004, 21–22). Nie przypomina także beztroskiego dziecka, które 

na przemian buduje i burzy swój i n d y w i d u a l n y  ś w i a t  (zob. Nie-

tzsche 1990, 165–166). Według Nietzschego ostatni etap metamorfozy człowie-

ka, czyli dziecię, przypomina ś w i a t o t w ó r c z ą  s i ł ę ,  do której nawią-

zywał Heraklit. Herbert próbuje raczej posklejać złamane tablice starych warto-

ści, aby odzyskać je na nowo, poprzez uchwycenie tego, co stało u ich źródeł  

i początku, i co warte jest zapamiętania (zob. Kleszcz 2010, 375). Nietzscheań-

ska w o l a  m o c y  i  r o z k a z y w a n i a  nie jest też jego domeną, gdyż 

człowiek nie ma potrzeby takiej woli tam, gdzie już jest silny wewnętrznie wła-

śnie dzięki pokorze wobec tego, co prawdziwe i dobre. Nie musi wówczas roz-

kazywać, gdyż właśnie jego pokora wobec prawdy i pragnienie dobra, a więc 

owa szlachetność postawy, którą Seneka nazywał d i g n i t a s, samorzutnie 

budzą szacunek i posłuszeństwo. „To nie rozkaz stwarza powinność, tylko 

słuszność rzeczy nakazanej. Powinność ostała by się, gdyby nawet nie było roz-

kazu” – twierdził Elzenberg, przywołując przy tym przykład tzw. u p r z y w i -

l e j o w a n e g o  r o z k a z o d a w c y ,  tj. takiego, którego nakaz jest po-

winnością dlatego, że zawsze jest słuszny (zob. Elzenberg 1938, 8). Powinność 

realizacji w kulturze wartości perfekcyjnych takich jak dobro czy piękno jest  

w twórczości Herberta dziedzictwem, które przekazał mu Elzenberg. 

Krążyli wokół Ciebie sofiści i ci którzy myślą młotem 

Dialektyczni szalbierze wyznawcy nicości – patrzyłeś na nich 

Przez lekko załzawione okulary 

Wzrokiem który wybacza i nie powinien wybaczyć 

Do Henryka Elzenberga w stulecie Jego urodzin (z tomu Rovigo, 1992) 
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W tym fragmencie wiersza znajdują się wyraźne aluzje do Nietzschego, po-

nieważ – jak wiadomo – jedno z jego dzieł nosi tytuł Zmierzch bożyszcz, czyli 

jak filozofuje się młotem, ale też Nietzsche nie był „wyznawcą nicości”. Raczej 

uważał, że nicość jest tym, co pozostało człowiekowi post mortem dei. Aby po-

konać chorobę wszechogarniającego nihilizmu, człowiek winien pozbyć się 

wszelkich iluzji pod postacią: metafizyki, Boga i chrześcijańskiej moralności. 

Tylko krusząc tablice starych wartości, w tym złudnego pojęcia prawdy, która 

jest zaledwie subiektywną interpretacją, można ze stanu niewolniczego przejść 

do arystokratycznej elity n a d l u d z i, a wtedy – pyta retorycznie Zaratustra: 

„Czy zdołasz nadać sobie swe zło i dobro i zawiesić wolę swą nad sobą jak za-

kon? Czy potrafisz sędzią być sobie i mścicielem własnego zakonu?” (Nietzsche 

2004, 47). 

Jeśli mowa o z a k o n i e, to samo słowo, oznaczające Prawo Mojżeszowe, 

pojawia się w cytowanym powyżej wierszu Herberta Do Henryka Elzenberga  

w stulecie Jego urodzin: „Ale Prawo Tablice Zakon – trwa”. Herbert nie postulu-

je jednak tworzenia wartości na użytek własny, tak jak czyni to Zaratustra – Nie-

tzsche. Raczej odwołuje się do tablic wartości istniejących obiektywnie, w któ-

rych prawda nie jest tylko subiektywną interpretacją i kwestią sofistycznej reto-

ryki. Świadczy o tym wspomniany wiersz dedykowany Elzenbergowi, podobnie 

jak postać Sokratesa w dramacie Jaskinia filozofów, o której będzie mowa  

w dalszej części pracy. 

Jednak nawet jeśli wszechświat jest chaosem i przypomina morze, które po-

chłania wszystko, poeta dzięki swojej twórczości zapewnia nieskończoność te-

mu, co kruche i nietrwałe, a więc nieuchronnie skazane na śmierć: 

z atomów punktów włosów komet 

buduję trudną nieskończoność 

pod szyderstwami Akwilonów 

porty kruchemu wznoszę trwaniu 

Drży i faluje (z tomu Struna światła, 1956) 

Morze wszechświata „drży i faluje”, pochłania wszystko i ponownie wyrzu-

ca na brzeg w ramach w i e c z n e g o  p o w r o t u  r z e c z y  (zob. Camus 

1991, 75). Jeśli więc nawet życie i istnienie jest tylko akceptacją owego żywiołu, 

Herbert szuka oparcia w pamięci, której depozytorem jest sztuka, w jego wy-

padku poezja. Na morzu przypadków, chaosu i irracjonalności to poezja staje się 

owym bezpiecznym portem, który zapewnia t r w a n i e  temu, co zniknęło  

w otchłani chaosu. Być może w tym wierszu znajduje się aluzja do Nietzschego, 

który twierdził, że „tylko jako zjawisko estetyczne jest istnienie i świat uspra-

wiedliwione na wieki” (Nietzsche 1990, 46).  

Według niemieckiego filozofa istnieje jednak zasadnicza różnica między 

dionizyjskim i apolińskim rodzajem sztuki. Dionizos – bóg winnej latorośli  

i płodności jest patronem muzyki, podczas gdy Apollo to bóstwo reprezentujące 

sztuki plastyczne i lirykę. Pierwotna, przedsokratejska tragedia grecka narodziła 
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się z dytyrambu, czyli pieśni pochwalnej ku czci Dionizosa śpiewanej przez 

chór. Według Nietzschego, „chór dytyrambiczny jest chórem odmieńców, którzy 

zgoła zapomnieli o swej obywatelskiej przeszłości, o swem społecznem stano-

wisku; stali się bezczasowymi, poza wszelką społeczną sferą żyjącymi sługami 

swego boga” (Nietzsche 1990, 62). Żywioł dionizyjski porównuje Nietzsche do 

stanu upojenia, w którym Grecy pokonywali principium individuationis, czyli 

swoją jednostkową podmiotowość. Poprzez mistyczne zjednoczenie z przyrodą  

i powrót do p r a j e d n i, uczestnicy misteriów dionizyjskich przekraczają 

wszelkie różnice jednostkowe i społeczne. Muzyka, taniec i śpiew są wyrazem 

szczęścia i upojenia płynących z mocy przekroczenia samego siebie i zjedno-

czenia z płodnymi i wiecznymi siłami przyrody.  

Żywioł apolliński z kolei przypomina stan snu i objawia się w malarstwie  

i poezji. Sztuki te tworzą złudny pozór, niczym sen, który jednak ma charakter 

leczniczy, a nawet uzdrawiający, gdyż pozwala zdystansować się do pełnej gro-

zy rzeczywistości. Principium individuationis zostaje tutaj zachowane, a czło-

wieka obowiązuje nakaz poznania samego siebie (γνῶθι σεαυτόv – widniało 

wszak na bramie wyroczni delfickiej) i zachowania umiaru – koncepcje całko-

wicie obce wyznawcom żywiołu dionizyjskiego. Nietzsche wyjaśnia tę różnicę 

w następujący sposób: 

Lecz Apollo występuje znów przed nami jako ubóstwienie „principii individuationis”,  

w której jedynie dokonywa się wiecznie osiągany cel prajedni, jej wyzwolenie przez po-

zór: pokazuje on nam wzniosłymi gestami, jak potrzebny jest cały świat udręki, by jed-

nostka zmuszona przezeń do wytworzenia wyzwalającej wizyi, mogła potem, zatopiona 

w jej kontemplacyi, siedzieć spokojnie w swej chwiejnej łodzi pośrodku morza (Nie-

tzsche 1990, 37). 

W wierszu Herberta Drży i faluje mowa jest o Akwilonach, czyli silnych  

i gwałtownych wiatrach północnych, których greckie bóstwo Boreas nazywane 

było przez Rzymian właśnie Akwilonem. „Szyderstwa Akwilonów” mogą zatem 

symbolizować potęgę i chaos natury, ów żywioł dionizyjski, drwiący sobie z ro-

zumu, ładu i umiaru. Jednak osoba mówiąca w wierszu szuka bezpiecznej przy-

stani w twórczości, której celem jest zapewnienie t r w a n i a  będące przed-

miotem szyderstwa. Mimo więc całej grozy i bezzasadności istnienia wydaje się, 

że Herbert znajduje oparcie w poezji, która być może jest ową nietzscheańską 

„chwiejną łodzią pośrodku morza”.  

Męstwo wobec świata post mortem dei jest także tematem wiersza Kapłan  

(z tomu Struna światła, 1956), który zostaje zadedykowany „czcicielom umar-

łych religii”. Bohater tytułowy utworu jest „bezsilny”, ponieważ jego modlitwa 

nie prowadzi do natychmiastowej gratyfikacji w postaci magicznych cudów. Je-

dyne, co może zaoferować kapłan, to wzniesienie rąk do bóstwa, które „zstąpiło 

na ziemię / w rozwalonej świątyni / ludzką ukazało twarz”. Może jednak właśnie 

ze względu na ludzki wymiar tego bóstwa i na wyśmiewane męczeństwo osoba 

mówiąca w wierszu modli się razem z kapłanem. To nie jest kapłan, jakim wi-
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dział go Nietzsche, tzn. ktoś, kto chce zabić instynkt życia w człowieku, zmu-

szając go do posłuszeństwa Bogu, a tym samym czyniąc zeń niewolnika chrze-

ścijańskiej moralności (zob. Kłoczowski 2004, 40). On jest „bezsilny”, gdyż 

wiara w bóstwo jest ludziom najzupełniej obojętna – świadczą o tym ruiny świą-

tyni. W czasie nihilizmu wiersz dedykowany jest „czcicielom umarłych religii”, 

a więc tym, którzy – tak jak osoba mówiąca w wierszu – trwają w modlitwie, 

choć bóstwo nie zsyła żadnych widzialnych znaków obecności. Tym bardziej 

porażające są ostatnie słowa wiersza: 

– a jednak podnoszę oczy i ręce 

podnoszę śpiew 

i wiem że dym ofiarny 

dążący w zimne niebo 

zaplata warkocz bóstwu 

bez głowy 

Istnieje zatem jakieś tragiczne napięcie między niebem, które jest „zimne”,  

a kapłanem – bezsilnie wznoszącym ku niemu ręce. Herbert nie daje łatwej na-

dziei człowiekowi XX wieku. Zdaje sobie sprawę, że nadejście nihilizmu prze-

powiedziane przez Nietzschego niczym proroctwo, spełniło się w świecie po 

Auschwitz i Kołymie. Dla ludzi, którzy doświadczyli wydarzeń II wojny świa-

towej, niebo w istocie może być „zimne”. Nawet dla chrześcijan, świadomych 

męczeństwa Chrystusa oraz obietnicy zbawienia, hekatomba ostatniej wojny by-

ła trudna do pogodzenia z wiarą. Nietzsche jest krytyczny wobec Boga chrześci-

jan, którego nazywa „Hebrajczykiem”: 

Zewsząd słyszę jednak tylko kaznodziei powolnej śmierci i cierpliwości na wszystko, co 

„ziemskie”. Ach, wy to każecie o cierpliwości na wszystko, co ziemskie? Wszak to 

ziemskie zbyt długo was cierpi, wy języki bluźniercze! Zaprawdę, zbyt wcześnie umarł 

ów Hebrajczyk, którego czczą kaznodzieje powolnej śmierci, dla wielu stała się fatalną ta 

wczesna śmierć jego. On poznał zaledwie łzy i posępność Hebrajczyka, tudzież niena-

wiść dobrych i sprawiedliwych – ów Hebrajczyk, Jezus: i oto opadła go tęsknica za 

śmiercią. Gdybyż on na pustyni pozostał i z dala od dobrych i sprawiedliwych! Może 

wówczas nauczyłby się żyć i ziemię kochać – i dar śmiechu pozyskałby może nad to 

(Nietzsche 2004, 54). 

Gdyby jednak Hebrajczyk odszedł na pustynię, nie byłby wśród ludzi,  

a przecież przyszedł właśnie do nich. Nie tęsknił za śmiercią, o czym świadczy 

jego modlitwa w Ogrójcu, ale przyjął ją, by zbawić człowieka. Tak przynajmniej 

uważają chrześcijanie. Nietzsche nie wierzy jednak w żadne dywagacje eschato-

logiczne i uważa, że królestwo niebieskie, o którym mówił Chrystus, jest tu, na 

ziemi, a nie w zaświatach. W ogóle uważał chrześcijaństwo za „platonizm dla 

mas” i za wyraz resentymentu ludzi słabych i bezwolnych, którzy swoją zawiść 

w stosunku do n a d c z ł o w i e k a  ukrywają pod pozorem religii miłości. 

Max Scheler był w tym względzie krytyczny wobec Nietzschego, gdyż uważał, 

że istotą chrześcijańskiej agape wcale nie jest resentyment, ale pochylenie się 

silniejszego nad słabszym, cierpiącym i potrzebującym pomocy. 
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Postawa zrozumienia i współczucia jest bliska Herbertowi, który nierzadko 

ukazuje dramat cierpienia i przemijania w konfrontacji z nieobecnym, nieistnie-

jącym, czy nawet okrutnym Bogiem. Tak jest np. w prozie poetyckiej Mysz ko-

ścielna (z tomu Studium Przedmiotu, 1961). Bóg jest zupełnie obojętny wobec 

losu wygłodzonej myszy, która „Robiła wszystko, co trzeba: czołgała się do 

krzyża, klękała przed ołtarzami, spała w ławce”. Mimo swej mysiej pobożności  

i modlitewnej adoracji, mysz kościelna zmarła z głodu, a jej ciało znaleziono „na 

dnie złotego kielicha”. Jeszcze zanim umarła, pachniała mirrą, która była symbo-

liczną zapowiedzią cierpienia. Ta historia nie pozostawia wątpliwości co do nie-

ludzkiej twarzy Boga, który po prostu miał w tym czasie ważniejsze obowiązki niż 

troska o życie myszy. Oczywiście jej historia jest aluzją do człowieka pozostawio-

nego swemu własnemu losowi, który – „biedny, jak mysz kościelna” – pomimo 

próśb zanoszonych do Boga, nie zawsze otrzymuje potrzebną mannę z nieba. 

Być może więc rację ma Nietzsche, przytaczając grecką przypowieść o mą-

drym Sylenie, towarzyszu Dionizosa, który zapytany przez króla Midasa o to, co 

jest najlepsze dla człowieka, odpowiada: 

Nędzny rodzaju jednodniowy, dziecię przypadku i mozołu, czemu mnie zmuszasz, bym 

ci rzekł, czegoby ci lepiej nigdy nie wiedzieć? Co najlepsze, jest dla cię zgoła nieosiągal-

ne: nie rodzić się, nie być, być n i c z e m. Drugim najlepszem jednak jest dla cię – 

wnet umrzeć (Nietzsche 1990, 32). 

Ta sama przypowieść pojawia się w wierszu Herberta Przypowieść o królu 

Midasie z debiutanckiego tomu Struna światła (1956), z którego pochodzą też 

wyżej omawiane wiersze: Drży i faluje oraz Kapłan. Odpowiedz Sylena nie po-

zostawia żadnych złudzeń na temat ludzkiego życia, które jest pasmem cierpień 

tak ogromnych, że śmierć wydaje się dlań rozwiązaniem wręcz optymalnym. Po-

ruszony wyznaniem Sylena, Midas zastanawia się w wierszu Herberta, dlaczego 

malarz waz czarnofigurowych zadaje sobie trud ukazywania scen z życia ludzi, je-

śli życie to nie ma ani żadnego sensu, ani celu. Odpowiedź artysty jest prosta: 

– ponieważ szyja galopującego konia 

jest piękna 

a suknie dziewcząt grających w piłkę 

są jak strumień żywe i niepowtarzalne 

Podobnie zatem jak w wierszu Drży i faluje, twórca jest tym, który uspra-

wiedliwia kruchość życia w sztuce. Piękno ocala to, co jest nieuchronnie skaza-

ne na śmierć, i tak też traktował sztukę apollińską Nietzsche. Uważał, że Grecy 

stworzyli ją jako antidotum na grozę życia, po to, by nadać sens i ciągłość swe-

mu istnieniu. Z tych samych powodów, według filozofa, stworzyli świat bogów 

olimpijskich: 

Aby móc żyć, musieli Grecy stworzyć tych bogów, z najgłębszej konieczności; przebieg 

ten winniśmy sobie wyobrazić w ten sposób, że z pierwotnego tytanicznego szeregu 

bóstw grozy, dzięki apollińskiemu dążeniu do piękna, rozwinął się drogą powolnych 

przejść olimpijski szereg bóstw radości: jak róże z cierniowego wykwitają krzewu. Jak-



 Wątki nietzscheańskie w wybranych wierszach Herberta… 105 

żeby inaczej mógł był znieść istnienie ów tak pobudliwie uczuciowy, tak nieukojnie po-

żądający, tak do cierpienia wyjątkowo uzdolniony lud, gdyby istnienie to nie ukazało mu 

się w bogach jego wyższą otoczone gloryą. Ten sam popęd, który powołuje do życia 

sztukę, jako do dalszego życia uwodzące dopełnienie i udoskonalenie istnienia, zrodził 

też świat olimpijski, który „wola” ateńska ustawiła przed sobą jako przejaśniające zwier-

ciadło (Nietzsche 1990, 33). 

Sam Nietzsche jest jednak sceptyczny co do żywiołu apollińskiego, który 

według niego stworzył sztukę dorycką, surową i majestatyczną, niczym warow-

ny „obóz” Apollina. Wraz z pojawieniem się tragedii Eurypidesa i komedii Ary-

stofanesa następuje upadek żywiołu dionizyjskiego i degradacja tragedii grec-

kiej, do której przyczynił się „nowonarodzony demon” – Sokrates, który według 

Nietzschego sprzymierzył się z Eurypidesem, by zniszczyć pamięć Dionizosa, 

zastępując poznanie tragiczne wiedzą rozumową. Teraz warunkiem piękna staje 

się rozum, a wiedza jest równoważna cnocie. To nie instynkt, ale świadomość 

ma być narzędziem tworzącym sztukę – co Nietzsche uznał za absurdalne, po-

nieważ świadomość powinna pełnić funkcję krytyczną, a nie twórczą. To in-

stynkt stwarza sztukę, a nie rozum. „Praszczur” tzw. „wiedzy optymistycznej” – 

Sokrates – przyczynił się zatem do zniszczenia prawdziwej tragedii greckiej i do 

zburzenia posągu Dionizosa. 

Echa rozważań Nietzschego na temat Sokratesa i Dionizosa można odnaleźć 

w dramacie Herberta Jaskinia filozofów, który sam poeta nazwał „Nowym Fe-

donem”, nawiązując oczywiście do dialogu Platona. Herbert stosuje jednak li-

centia poetica i jego dramat staje się apokryfem, w dużym stopniu różniącym się 

od platońskiego Fedona. Jest to herbertowska wizja ostatnich chwil Sokratesa 

przed śmiercią.  

W scenie piątej aktu pierwszego Sokrates, zamknięty w kamiennym więzie-

niu, rozmawia z cieniem Dionizosa, który szydzi z przekonania filozofa o rów-

noważności szczęścia i rozumu. Ani sylogizmy, ani dialektyka nie prowadzą do 

prawdy, ponieważ prawda nie istnieje, a rozum jest jedynie „instynktem śmierci 

i echem nicości”. Prawdopodobnie cień Dionizosa stanowi alter ego samego So-

kratesa, który przed śmiercią dokonuje oceny własnej postawy filozoficznej,  

a więc swojego życia. Filozofia Sokratesa stanowiła bowiem jego życiowe cre-

do, a nie jedynie spekulacje o charakterze teoretycznym, o czym świadczy także 

jego odmowa ucieczki z więzienia. Mylił się zatem Nietzsche, nazywając go 

sarkastycznie „człowiekiem teoretykiem”. Słowa Dionizosa w dramacie Herber-

ta można też z dużą dozą prawdopodobieństwa przypisać samemu Nietzschemu 

w świetle jego dywagacji na temat sokratejskiej filozofii: 

Natrudziłeś się mizeroto 

chciałeś wyzwolić człowieka 

od niepokoju od męki i wcieleń  

dlatego złapałeś dwa najdalsze wyrazy 

i zszyłeś śmieszną formułę 

rozum równa się szczęściu. 
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Czy słyszysz rechot 

czy widzisz jak trzęsie się przenajświętszy  

brzuch matki natury? 

Jaskina filozofów (Herbert 2008, 40–41) 

Sokrates w odpowiedzi nazywa Dionizosa „Kusicielem”, który żąda od nie-

go, by „ukląkł przed boską lekkomyślnością / i świętą grą pozorów”, a więc 

chce, by zaakceptował niemożliwość prawdy i irracjonalność świata natury. Dla 

Nietschego sztuka apollińska była snem, „zasłoną Mai”, a więc „grą pozorów”, 

która kreuje ułudę – jako antidotum na grozę istnienia. Mimo że w dramacie 

Herberta Sokrates uprawia sztukę, pisząc poemat dla Apollina i wierszując bajki 

Ezopa, to nie twórczość artystyczna jest dla niego nośnikiem sensu. Wymownie 

świadczy o tym rozmowa z Platonem, który dokonuje estetyzacji śmierci. Zwie-

rza się Sokratesowi, że dopiero po napisaniu poematu cierpiał z powodu śmierci 

przyjaciela. Odpowiedź Sokratesa jest ironiczna i sugestywna: „Pisz, Platonie, 

wiersze. Trzeba świat pokrzepiać fałszywymi łzami”. 

W przeciwieństwie do platońskiego Fedona, w sztuce Herberta Sokrates nie 

udowadnia swoim uczniom nieśmiertelności duszy, a więc nośnikiem sensu nie 

jest dla niego także dialektyka. Zamiast debaty filozoficznej, Sokrates proponuje 

uważną obserwację otaczającej ich rzeczywistości, pod postacią zwykłych 

przedmiotów i ich kształtów: 

Spójrz chłodno na linie zamykające przedmioty: widzisz stożki, kule, sześciany. Są bez 

barwy. Leżą w przestrzeni, jakby je ułożyła ręka szukająca ładu. Spośród wszystkich 

zmysłów najmądrzejsze są oczy. Oczy chronią duszę od zamętu. Uleczy nas spokój, jaki 

zsyła linia gałęzi położona na tle zimowego nieba. […] Nauczcie się skorupy świata, za-

nim wyruszycie szukać jego serca (Herbert 2008, 39). 

Testament Sokratesa nie zawiera żadnych pojęć abstrakcyjnych, nie jest też 

peanem dedykowanym sztuce, która miałaby usprawiedliwiać świat. Podkreśla 

raczej znaczenie zmysłu wzroku, który pozwala dostrzec piękno i ład ziemskiej 

rzeczywistości. Widzenie oznacza tutaj poznanie, a nie jedynie bierne przyglą-

danie się. Także dla Nietzschego poznanie zmysłowe było ważniejsze niż pla-

toński aprioryzm i „mumie pojęciowe” filozofów. Herbert podziela nietzscheań-

skie umiłowanie konkretu i szacunek dla rzeczywistości hic et nunc, o czym 

świadczą wyżej cytowane słowa Sokratesa skierowane do uczniów przed śmier-

cią. Nietzsche natomiast tak pisze o „rzeczach najbliższych” w Jutrzence: 

W miarę wniknięcia w początek, znaczenie jego się zmniejsza: natomiast rzeczy najbliż-

sze w nas i dokoła nas poczynają nabierać z wolna takich barw, piękności, zagadek i bo-

gactw znaczenia, o jakich dawniejsza ludzkość nie śniła (Nietzsche, cyt. za: Kleszcz 

2010, 362). 

Sokrates Herberta właśnie tę myśl chce przekazać uczniom przed śmiercią. 

Mówiąc o „liniach zamykających przedmioty”, o różnych figurach geometrycz-

nych, zajmuje postawę podobną do Nietzschego, który w Narodzinach tragedii 

komentuje z aprobatą poglądy Schopenhauera na temat muzyki: 
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Podobna jest w tem (muzyka) do figur i liczb geometrycznych, które będąc ogólnemi 

formami wszystkich możliwych przedmiotów doświadczenia i dając się stosować do 

wszelkiego a priori, nie są jednak oderwane, lecz widoczne i wszystkim dokładnie zro-

zumiałe.[…] Gdy pojęcia zawierają tylko formy na samym początku od spostrzeżenia 

oderwane, niejako ściągniętą zewnętrzną skorupę rzeczy, więc są najzupełniejszymi abs-

trakcjami, muzyka daje najwnętrzniejszy, przed wszelkiem upostaciowieniem praistnie-

jący rdzeń, czyli serce rzeczy (Schopenhauer, cyt. za: Nietzsche 1990, 111). 

Sokrates Herberta używa niemal identycznych sformułowań, gdy zwraca się 

do uczniów słowami: „Nauczcie się skorupy świata, zanim wyruszycie szukać 

jego serca”. To samo wyrażenie – „serce rzeczy” – pojawia się także w innych 

wierszach Herberta, np. Objawienie, czy Wersety panteisty, jako źródło i istota 

życia na ziemi: 

będę siedział  

nieruchomy 

zapatrzony  

w serce rzeczy 

martwą gwiazdę 

czarną kroplę nieskończoności 

Objawienie (z tomu Studium przedmiotu, 1961) 

potem obudzisz się milczący 

w dłoniach bezruchu 

w sercu rzeczy 

Wersety panteisty (z tomu Struna światła, 1956) 

Chociaż w Jaskini filozofów poeta nie odwołuje się do metafizycznego cha-

rakteru muzyki, lecz kształtów geometrycznych rzeczy, to w jednym i drugim 

wypadku forma wskazuje na istotę (sokratejskie eidos). Ale nie jest ona trans-

cendentną ideą w rozumieniu platońskim. Nie jest żadnym pojęciem abstrakcyj-

nym istniejącym w sferze idealnej, ponieważ Herbert pisze o kształtach rzeczy, 

czyli o ich formie ziemskiej, materialnej. Między innymi dlatego w dramacie 

Sokrates zaleca Platonowi, by ten uczył się geometrii. 

Sokrates Herbertowski nie rezygnuje ze swojego przywiązania do pojęć, lecz 

nie są one dla niego czystymi abstrakcjami uznanymi przez Nietzschego za 

„ściągniętą zewnętrzną skorupę rzeczy”. Dla Sokratesa w Jaskini filozofów 

kształty geometryczne przedmiotów, podobnie jak pojęcia, stanowią uniwersalia 

in re, a więc odnoszą się do rzeczywistości ziemskiej i pozostają w sprzeczności 

ze światem platońskich idei. O zamiłowaniu Sokratesa do tak rozumianych pojęć 

świadczy poruszająca modlitwa do Apollina w scenie piątej aktu drugiego:  

Daj jeszcze trochę sił. Wiesz, jak kocham kształt i określoność. Zawsze byłem przywią-

zany do ciała i jego tylko pewny (Herbert 2008, 54). 

W dalszej części swojej modlitwy Sokrates prosi boga, by pozwolił mu po 

śmierci pozostać „istotą kochającą definicje”, a następnie zwraca się do drzewa, 

które stoi za oknem: 
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Teraz wiemy oboje, że wszystko, co ma się zdarzyć, przychodzi do nas. Losu nie należy szu-

kać – mówiłeś. Trzeba dojrzewać, rosnąć w górę, rzucać nasiona i cień – czekać. Aż kiedy 

przyjdzie to, co ma przyjść – przyjąć. Cokolwiek to będzie: wiatr wiosenny, czy topór.  

Mam głowę pełną siwych włosów i ładu. Ty masz głowę pełną zielonego szumu.  

A jednak od ciebie nauczyłem się mądrości trwania. 

Korzeniom twoim kłania się Sokrates. 

Jaskinia filozofów (Herbert 2008, 55) 

Jeśli rzeczywiście Sokrates rzekł kiedyś, że „drzewa na wsi niczego go nie 

nauczą”, to Herbert ukazuje filozofa w zupełnie innym świetle – jego mądrość 

pochodzi z obserwacji przyrody. Jest jak drzewo, którego korzenie tkwią głębo-

ko w ziemi, ale które rośnie ku górze, oczekując spokojnie na swój los. Staro-

żytni Grecy wierzyli, że w szumie dębu w Dodonie słychać głos Zeusa. Nato-

miast w biblijnym psalmie (1,3): „Sprawiedliwy jest jak drzewo zasadzone  

u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas” (por. Lurker 1994, 

205–224). Postawa umierającego Sokratesa to stoicka postawa amor fati, która 

była bliska Nietzschemu. „Asceza nietzscheańska, wyszedłszy od uznania fatum, 

kończy się na jego deifikacji” – twierdził Albert Camus (zob. Camus 1991, 75). 

Jeśli tak rzeczywiście jest, to stanowisko Herberta w Jaskini filozofów różni się 

od nietzscheańskiej gloryfikacji losu, którego nieunikniona, aczkolwiek mężna, 

akceptacja byłaby jedyną odpowiedzią na sens i cel ludzkiej egzystencji. Posta-

wa Herberta jest nieco inna. Jego Sokrates, choć ze stoickim męstwem przyjmu-

je wyrok sądu ateńskiego, nie dokonuje „deifikacji” fatum, ponieważ wierzy  

w opiekę Apollina, prosząc w swojej modlitwie, by bóg go nie opuścił. Także gdy 

zwracał swoim uczniom uwagę na kształty rzeczy, mówił, że: „leżą w przestrzeni, 

jakby je ułożyła ręka szukająca ładu”, a więc sugerował istnienie kogoś, kto stwo-

rzył ów ład i celowość świata. Ten sam argument kosmologiczny na istnienie stwór-

cy pojawia się w Fedonie, gdy Sokrates wspomina pisma Anaksagorasa: 

Usłyszałem raz jak ktoś z jednej książki czytał – mówił, że to z Anaksagorasa – i powiadał, że 

to rozum jest tym, co do porządku doprowadza wszystko i jest przyczyną wszystkiego. Ta 

przyczyna podobała mi się i wydawało mi się, że to jakoś tak dobrze się składa, żeby rozum był 

przyczyną wszystkiego. I sądziłem, że jeśli to tak jest, to właśnie rozum, pięknie porządkujący, 

porządkuje wszystko i wszystkich tak układa jak może być najlepiej (Platon 2002, 76–77). 

Z owego argumentu kosmologicznego powstaje z kolei argument antropo-

kosmologiczny, o którym jest mowa w Memorabiliach Ksenofonta, gdy Sokra-

tes rozmawia z Arystodemosem. Mówiąc najkrócej, dyskusja prowadzi do kon-

kluzji, że z porządku kosmologicznego świata można wnioskować o istnieniu 

rozumnego stwórcy lub artysty, który stworzył człowieka, jako „istotę żywą  

i rozumną o dużym stopniu zorganizowania celościowego” (Legutko 2013, 559). 

Dramat Herberta zawiera wyraźne aluzje do wywodów Sokratesa na temat 

rozumnego stwórcy świata i człowieka, zawartych tak w platońskim Fedonie, 

jak i w Memorabiliach Ksenofonta, a więc w przeciwieństwie do Nietzschego 

nie wskazuje na supremację Ananke, czy też fatum. Podkreśla raczej istnienie 

celowości (telos), a zatem sensu ludzkiego życia. 
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Wreszcie, tuż przed śmiercią, zarówno w Fedonie Platona, jak i w dramacie 

Herberta przytoczona jest prośba umierającego filozofa, by uczniowie nie zapo-

mnieli ofiarować koguta Asklepiosowi. Asklepios, lecząc ludzi, przywracał ich 

do życia, a więc prośba Sokratesa może być wyrazem nadziei na życie po śmier-

ci. Nietzsche był przekonany, że ostatnie słowa Sokratesa świadczą o jego nie-

nawiści do życia ziemskiego: 

To śmieszne i straszliwe ostatnie słowo – pisze Nietzsche – znaczy dla tego, kto ma uszy: 

„Kritonie, życie jest chorobą!”. To możliwe! Człowiek, jak on […] był pesymistą! Nad-

rabiał tylko miną wobec życia i za życia ukrywał swój ostateczny sąd, swe najwnętrz-

niejsze uczucie! Sokratesa, Sokratesa bolało życie! A on zemścił się jeszcze za to – 

owym tajemniczym, strasznym, pobożnym i bluźnierczym słowem! Musiałże i Sokrates 

mścić się jeszcze? Czyż było o jeden gran wielkoduszności za mało w jego cnocie? (Nie-

tzsche, cyt. za: Hadot 2003, 136). 

Emocjonalna ocena ostatnich słów wypowiedzianych przez Sokratesa przed 

śmiercią stanowi osobistą interpretację Nietzschego, podyktowaną najpewniej 

jego antypatią do sokratejskiego umiłowania cnoty oraz mądrości zawartej w po-

jęciach. P. Hadot, powołując się na E. Bertrama i jego książkę Nietzsche, twier-

dzi, że w cytowanym fragmencie ujawnia się osobisty dramat samego Nie-

tzschego, którego apoteoza życia była tylko pozorem, maską, gdyż tak naprawdę 

sam filozof mógł uważać życie za chorobę (por. Hadot 2003, 136). Faktem jest 

jednak, że Sokrates, poprzez świadectwo własnego życia i śmierci, był nie tyle 

zwolennikiem abstrakcyjnych pojęć, ujętych w formie teorii, ile człowiekiem au-

tentycznie oddanym filozofii w życiu codziennym. Majeutyka Sokratesa spro-

wadzała na drogę mądrości zwykłych Ateńczyków. Nie pozostawił też po sobie 

pisemnych rozpraw filozoficznych, a jego postać znana jest głównie z Dialogów 

Platona i Memorabilii Ksenofonta.  

Życie Sokratesa dowodzi tego, że pojęcie cnoty i sprawiedliwości nie było 

dla niego jedynie kwestią dialektyki, ale sprawą praktyki, a nawet życia i śmier-

ci. W Jaskini filozofów w urywanych słowach mówi także o sprawiedliwości  

i ofiarowaniu całego życia Apollinowi. Jeżeli dla Platona rzeczywista sprawie-

dliwość zawierała się w idei, a jej ziemskie przypadki były zaledwie cieniem 

idealnej rzeczywistości, to postać Sokratesa w dramacie Herberta kontestuje pla-

tonizm. Nie idea, ale konkretny i cielesny człowiek, jakim był Sokrates, jest 

człowiekiem sprawiedliwym:  

Ja wcale nie żadnym rozumem […], lecz czynem jasno dowodzę, co to jest sprawiedliwość.  

(Ksenofont, cyt. za: Hadot 2003, 112). 

Herbert w osobie Sokratesa nie ukazuje jednak nietzscheańskiego n a d -

c z ł o w i e k a, który przyjmuje grozę istnienia i śmierci ze stoickim spoko-

jem, odrzucając przy tym wiarę w jakiekolwiek wartości obiektywne. Sokrates 

Herberta ufa, że te wartości istnieją w kształtach przedmiotów i w celowości 

przyrody, „jakby je ułożyła ręka szukająca ładu”, a więc źródło owych wartości 

znajduje się na zewnątrz człowieka. Stąd modlitwa Sokratesa do Apollina. Dla 
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Nietzschego świat tragedii greckiej z jej tradycją żywiołu dionizyjskiego ukazy-

wał grozę istnienia i irracjonalność wszechświata, w którym nie ma żadnego ła-

du, a więc żadnej prawdy obiektywnej. Herbert, przeciwnie, wierzy w istnienie 

prawdy obiektywnej, a śmierć Sokratesa nie jest jedynie wyrokiem fatum, lecz 

zostaje usankcjonowana przez tego, który tworzy ład i do którego filozof zwraca 

się przed śmiercią. 

Nietzsche uznałby tę postawę za próbę oszukania fatum przy pomocy „gry 

pozorów” i za wyraz sztuki naiwnej, za którą uważał m.in. twórczość Homera, 

albo np. obraz Rafaela Przemienienie Pańskie, o którym pisze następująco: 

W jego P r z e m i e n i e n i u  P a ń s k i e m  dolna połowa z opętanym chłop-

cem, ze zrozpaczonymi dźwigaczami, z bezradnie zalęknionymi uczniami pokazuje nam 

odzwierciedlenie wiecznego prabólu, jedynej zasady świata: „pozór” jest tu odbiciem 

wiecznej sprzeczności, matki wszech rzeczy. Z pozoru tego wznosi się, jak woń ambro-

zyjska, wizyi podobny, nowy świat pozorny, którego owi, pierwszym pozorem spowici, 

nie widzą – świetlane bujanie w najczystszej rozkoszy i w bezbolesnej, z rozszerzonych 

oczu promieniejącej, kontemplacyi. Widzimy tu w najwyższej symbolice artystycznej, 

ów apolliński świat piękna i jego podłoże, straszliwą mądrość Sylena, i pojmujemy intu-

icyą ich wzajemną konieczność (Nietzsche 1990, 37). 

Rzeczywiście, Herbert zdawał sobie sprawę z mądrości Sylena, szczególnie 

aktualnej w świecie bez Boga. Nie był artystą naiwnym, któremu obce byłoby my-

ślenie tragiczne, o czym świadczą wspomniane na początku wiersze: Sekwoja, 

Drży i faluje, Kapłan lub proza poetycka Mysz kościelna. Jako poeta chce zapew-

nić trwałość kruchemu i przemijającemu światu przy pomocy poezji, a więc – we-

dług Nietzschego – sztuki apollińskiej, która tworzy złudny pozór sensu, wyrosły 

– tak jak w obrazie Rafaela – na gruncie tragicznej prawdy dionizyjskiej. Również 

Sokrates w Jaskini filozofów musi stawić czoła mądrości Dionizosa, który kpi so-

bie z próby dialektycznej racjonalizacji rzeczywistości. Z pewnością filozofia Nie-

tzschego była inspiracją dla Herberta, który dostrzegał grozę istnienia, o czym 

świadczy inna jeszcze jego notatka zawierająca myśli niemieckiego filozofa:  

Ile prawdy w y t r z y m a  na ile prawdy w a ż y  s i ę  d u c h? To dla mnie zaw-

sze właściwą miarą wartości. Błąd (– wiara w ideał) – to nie zaślepienie, błąd to tchórzo-

stwo. Każda zdobycz, każdy krok naprzód w poznaniu wywodzi się z odwagi z hartu,  

z poczucia czystości wobec siebie.  

K33, T 03, N13, 3 (cyt. za: Cieślak-Sokołowski 2006, 284). 

Komentarz Herberta pod tą notatką jest następujący: „sadyzm prawdy”, co 

oznacza, że poeta doskonale rozumiał intencje Nietzschego i przesłanie jego tra-

gicznego światopoglądu. Podobnie jest w przypadku zapisków na temat owego 

linoskoczka, który „z niebezpieczeństwa czyni swoje powołanie”, o czym była 

mowa na początku pracy. W obu wypadkach Herbert zwraca uwagę na heroicz-

ny aspekt ludzkiego życia, które musi stawić czoła grozie istnienia. Stoicka ata-

raksja i amor fati (termin ukuty przez Nietzschego) stanowią przy tym tylko ze-

wnętrzną maskę skrywanej rozpaczy. Tak jest w wierszu Do Marka Aurelego, 



 Wątki nietzscheańskie w wybranych wierszach Herberta… 111 

gdy osoba mówiąca zwraca się do cesarza-stoika słowami: „więc lepiej Marku 

spokój zdejm / i ponad ciemność podaj rękę”. Podobnie jak ową tragiczność, 

podziela Herbert nietzscheańskie umiłowanie ziemi, konkretu i najzwyklejszych 

przedmiotów codzienności.  

Nihilizm, „śmierć Boga”, stawia nas w niemożliwej sytuacji: z jednej strony konfrontuje 

nas z nieodpartą rzeczywistością świata nieustannej zmiany i nieredukowalnej różnicy,  

z drugiej strony natomiast pozbawia nas używanych dotąd narzędzi uporządkowania go, 

a tym samym nadania mu sensu i wartości (Michalski 2014, 58). 

Poeta, zwłaszcza w późniejszym okresie swojej twórczości, nie jest jednak 

zwolennikiem rezygnacji z „używanych dotąd narzędzi uporządkowania [świa-

ta]”, tzn. burzenia starych wartości i tworzenia w ich miejsce własnych, będą-

cych wyrazem „woli mocy”, o czym świadczy wiersz Do Henryka Elzenberga  

w stulecie jego urodzin. Zakon, a więc Prawo dane Mojżeszowi przez Boga,  

w którym zawarty jest dekalog, pozostaje tu obiektywny i niezmienny: „Ale 

Prawo Tablice Zakon – trwa”, pisze Herbert. Antidotum na nihilizm współcze-

sności nie stanowią dla Herberta żadne nowo wykreowane wartości, a tym bar-

dziej idee czy pojęcia.  

Jeśli zło miało dla poety zawsze twarz konkretnego człowieka (por. Herbert 

2001, 720), to analogicznie musiał rozumieć dobro – jako ujawniające się  

w świadectwie konkretnych ludzi. I taki jest też Sokrates w Jaskini filozofów; nie 

platońska idea sprawiedliwości, ale życie jednostki jest jej – owej sprawiedliwo-

ści – potwierdzeniem. Telos istniejący w przyrodzie i zasugerowany w dramacie 

przez Herberta jest potwierdzeniem celowości, a więc sensu ludzkiego życia, 

ponieważ z argumentu kosmologicznego porządku świata wynika argument an-

tropo-kosmologiczny – koncepcje zupełnie obce Nietzschemu, który akcentował 

irracjonalność i chaos nieustannie zmieniającej się natury, a wraz z nią „wolę 

mocy” ludzkiego życia, którego nie można ująć w karby pojęć abstrakcyjnych, 

ani też odnieść do wartości istniejących obiektywnie. 

Herbertowski Sokrates jest nieco innego zdania; wydaje się, że jego umiło-

wanie sprawiedliwości nie jest wynikiem racjonalnego dyskursu filozoficznego. 

Platońska dialektyka i waga pojęć nie są tu aż tak istotne. Wiara w sens wynika 

raczej z przesłanek empirycznych, ze zmysłowego doświadczania świata i kon-

templacji ładu w przyrodzie. Sokrates Herberta jest człowiekiem sprawiedliwym 

dlatego, że rozumność wszechświata znajduje wyraz w jego duszy, tj. w tym, co 

dyktował mu jego dajmonion, jako racjonalna cząstka boskiej obecności w świecie. 

Stoicka pochwała urody i harmonii wszechświata odbija się echem w dra-

macie Jaskinia filozofów. Jednak w wierszach z debiutanckiego tomiku Struna 

światła, takich jak: Do Marka Aurelego, O Troi, Drży i faluje, Herbert czerpie  

z nietzscheańskiej wizji świata, jako przestrzeni chaosu, któremu próbuje prze-

ciwstawić budowanie kruchych ludzkich wartości w postaci piękna sztuki. 

Poeta, w przeciwieństwie do niemieckiego filozofa, pozostaje jednak wierny 

wartościom zakorzenionym w kulturze i filozofii europejskiej. Dlatego Z a -
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k o n  z wiersza Do Henryka Elzenberga w stulecie jego urodzin, a wiec Prawo, 

pozostaje tu obiektywne i niezmienne. Oznacza równoważność dobra, prawdy  

i piękna, a więc jest tym samym prawem, które obowiązywało Sokratesa i które 

zapewne nakazywał mu jego daimonion. 
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Nietzsche’s Philosophical Concepts in Some Chosen Poems by 

Zbigniew Herbert and in His Drama Cave of Philosophers 

Summary 

In his correspondence with prof. H. Elzenberg, Zbigniew Herbert mentioned his youthful fasci-

nation with the philosophy of F. Nietzsche on several occasions. The poet’s notes on this subject 

can also be found in the archives, containing a list of philosophical books, with which Herbert was 

well acquainted. What is common for both the poet and the German philosopher is their keen in-

terest in pre-Socratic philosophy as well as their faithfulness to the earth, as opposed to Platonism, 

according to which the real world does not include what is hic et nunc. Quite like Nietzsche, Her-

bert claims that life in its diversity and changeability cannot be framed by means of abstract phi-

losophical terminology. Nietzsche’s myth of “eternal recurrence”, the meaning of courage in hu-

man life, along with the question of values, following God’s death, are all issues noticeably pre-

sent in both Herbert’s poetry and his drama Cave of Philosophers. The latter includes numerous 

allusions to Nietzsche’s works such as The Birth of Tragedy, or Thus Spoke Zarathustra. Herbert’s 

Socrates, however, challenges Nietzscheanism when it comes to the question of objectively exist-

ing values, independent of man’s subjective choice and his individual “will to power”. Herbert, 

quite like his mentor – prof. Elzenberg does not consider nihilism to be a starting point for creating 

new values but he rather attempts to revive ancient ones, which are grounded in the European cul-

ture and tradition. 

Keywords: nihilism, values, myth of eternal recurrence, idealism, Apollonian art. 
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Problem dwuwarstwowej artykulacji  

w doświadczeniu filozoficznym 

Streszczenie 

Artykuł jest nakierowany na eksplikację problemu tzw. dwuwarstwowej artykulacji w do-

świadczeniu filozofowania. Jest ono opozycyjne względem artykulacji jednowarstwowej, czynnej 

w najbardziej typowych przejawach życia codziennego, z dala od filozofii. Artykulacja dwuwar-

stwowa jest identyczna z takimi pojęciami jak wzór normatywny i nasze odniesienie do niego.  

W przeciwieństwie do tego wszystko, co zdarza się w obszarze artykulacji jednowarstwowej, zda-

rza się w trybie „po prostu”, bez żadnych pytań i wątpliwości charakterystycznych dla filozofii. 

Słowa kluczowe: artykulacja jedno- i dwuwarstwowa, ideał, wzór normatywny, odniesienie do 

wzoru, ważność w „po prostu”, życie codzienne, filozofia i filozofowanie. 

Obowiązywanie w „po prostu” 

W odniesieniu do najszerzej pojmowanego doświadczenia można stosować 

różne kryteria pozwalające dzielić je na rodzaje i segregować, ale jedno z naj-

istotniejszych wydaje się w tej chwili następujące: istnieją doświadczenia, które 

przyjmowane są „po prostu”, bez żadnego wysiłku, w tym, co się w nich i po-

przez nie jawi. Na przeciwnym biegunie mamy takie doświadczenia, które pole-

gają na ustawicznym, chciałoby się rzec, „przypasowywaniu” do wzorca, 

„uzgadnianiu” z nim, i idącym w ślad za tym, tak samo ustawicznym, pytaniu  

o trafność takiego przypasowania. Zakresowo pierwszy rodzaj doświadczeń po-

krywa się z doświadczeniem, szeroko mówiąc, życia, albo, nieco bardziej 

współcześnie, z doświadczeniem życia w świecie codziennym. Gdy po prostu 

funkcjonuje się w świecie praktycznych interesów, gdy załatwia się sprawy nie-

zbędne do gładkiego toczenia się życia i radzenia sobie w nim: gdy na przykład 
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wychodzę z domu, postrzegam otoczenie, używam środka publicznego transpor-

tu, by udać się do pracy, spożywam posiłki, zarabiam pieniądze na utrzymanie 

swoje i rodziny itd., wówczas wszystko, co jawi się w procesie podejmowania  

i wykonywania takich zajęć, absorbowane jest w pierwotnym i niekwestionowa-

nym modusie „po prostu”. Widzę, że człowiek, którego mijam w przejściu, jest 

moim sąsiadem, że pojazd, do którego wsiadam, to miejski autobus, że w związ-

ku z rozpoczynającą się porą wiosenną panuje prawdziwie wiosenna aura, jest 

słonecznie i ciepło, ożywa zieleń miejska itd. W toku tego wszystkiego, w miarę 

upływu czasu nie przyszłoby mi do głowy, by cokolwiek z tego kwestionować 

ani podawać w wątpliwość – przy założeniu oczywiście, że podczas wszystkich 

tych aktywności trzymam się jak najdalej od filozofii.  

Lecz po cóż by właściwie miała tu być potrzebna filozofia? Życie, które się 

toczy, posiada miarę swych uprawnień do orzekania o trafności w sobie samym, 

toteż ma ugruntowane racje pozwalające nie brać pod uwagę ewentualnych za-

rzutów co do własnej powierzchowności, płycizny, oddawania się wyłącznie do-

raźnym wartościom itd. Jest to, trzeba tu powiedzieć, zarazem u p o d s t a -

w i e n i e  i  h o r y z o n t o w e  o b u d o w a n i e  życia, które rozparcelo-

wuje się również na indywidualne wymiary życia każdego z nas, znajdujące wy-

raz w całościowych perspektywach wytwarzanych przez usposobienie i charak-

ter, przynależność do określonej warstwy społecznej, a dostarczające ugrunto-

wanych argumentów na rzecz konieczności postępowania „takiego, a nie inne-

go”, skoro jest się „takim, a nie innym” człowiekiem (np. człowiekiem emocjo-

nalnym i impulsywnym, który nie potrafi reagować z angielską flegmą na różne 

przypadłości losu, choćby było to wskazane ze względów pragmatycznych).  

Pierwsza część tego rozumowania powtarza właściwie schemat kartezjański 

– siedzę tu, koło ognia, jestem ubrany w zimową szatę i byłoby szaleństwem ne-

gować coś tak oczywistego. Następnie jednak Kartezjusz czyni rzecz niedopusz-

czalną, bowiem jego tzw. wątpienie metodyczne, zawieszające rzekomo wszel-

kie rozstrzygnięcia do czasu ustalenia ich zasadności, jest poznawczo neutralne 

tylko w deklaracjach, jako że nie może nie założyć sensowności siebie samego 

jako eksponenta filozofii. Zabieg myślowy polegający na przyjęciu na próbę, iż 

zmysły niekiedy nas zwodzą, a całość świata zmysłowego może być snem, to 

argument typowy dla filozofów, oznaczający więc już na starcie przyzwolenie 

dla filozofii, którą wszak w charakterze dostarczycielki wiedzy niezawodnej 

miało się ugruntowywać dopiero w następnych krokach. Zupełnie tak, jak gdyby 

podczas nieproblematycznego i zrutynizowanego życia na co dzień rzeczą najna-

turalniejszą w świecie było bezgraniczne otwieranie się na wpływy pokrętnej fi-

lozoficznie argumentacji sceptyków, jak gdyby zdrowy rozsądek nie zawierał 

antytoksyn przeciwdziałających wchlustywaniu weń treści poznania filozoficz-

nego. Jednak życie codzienne to nie tylko bycie, lecz i w a ż n o ś ć, lub, mó-

wąc może jeszcze bardziej uczenie, nie bezład, lecz l o g o s. Należy odwołać 

się do słów, które już wcześniej padły: życie codzienne jest życiem uniwersal-
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nym, tj. w swoich prawidłowościach nieznającym granic, ale także upodstawia-

jącym się w sobie samym. Filozofia nie musi dostarczać gruntu dla samopoj-

mowania życia praktycznego, bowiem osadza się ono we własnych czynno-

ściach, nosząc znamię normodawczego „obowiązywania tak, a nie inaczej”. 

Oczywiście zawsze może zaistnieć gdzieś przestrzał dla filozofii, tak jak nie da 

się całkiem wykluczyć, że pilot obsługujący najnormalniejszy lot rejsowy nie 

wpadnie w czarną dziurę, nie dostanie się w obszar działania Trójkąta Bermudz-

kiego i wraz z zestawem regulacji przystosowujących go do życia w zupełnie 

innym porządku po prostu nie zniknie. Z tego jednak, że to się zdarza lub zda-

rzyć może, nie wynika, że taka jest norma. 

Artykulacja jedno- i dwuwarstwowa 

Jeśli chcemy szukać uniwersalnej zasady dwubiegunowości filozofii i życia, 

to w swym prostym sformułowaniu brzmi ona mniej więcej tak: życie polega na 

przyjmowaniu tego, co się nadarza, na zasadzie „po prostu”, tak więc bez szuka-

nia od tego apelacji, natomiast w filozofii nic nie dzieje się „po prostu”, bowiem 

wszystko, co się tu przyoblecze w pewien kształt myślowy, podlega uzgodnieniu 

z wewnętrznym wzorem myślenia i wypowiadania się. Na przykład odbieram 

dziś „całym sobą” panujący w powietrzu upał, to, iż w związku z tym ludzie ma-

ją na sobie dostosowane do wysokiej temperatury przewiewne stroje, że ktoś 

spotkany na ulicy wyłamał się jednak z tej ogólnej tendencji i założył cieplejszą 

odzież, stąd posyłane za nim zdumione spojrzenia przechodniów itd. Nad tym 

wszystkim, gwoli uznania, że tak właśnie jest, nie muszę się wcale zastanawiać, 

bo po prostu nie ma nad czym; przyjmuję to „jak leci”, absorbuję znów całym 

sobą, bo przecież nie jakąś wyspecjalizowaną „władzą poznawczą”, i co najwy-

żej wyciągam stąd oczywiste wnioski praktyczne – że na przykład muszę nadal 

zakładać lekką odzież, jeśli chcę wytrzymać w takiej temperaturze itp. Wszyst-

kie modalności, wszystkie odstępstwa od najprostszego, apraktycznego „przyję-

cia” także dokonują się w modusie „po prostu”.  

Ale nic z tego, co należy do dziedziny filozofii, nie odbywa się w ten spo-

sób. Nie mogę sobie, przykładowo, pomyśleć i przyjąć według reguły „po pro-

stu”, że kategoria „przedmiot intencjonalny” przecina wszystkie znane kategorie 

przedmiotów. Nie jest to ilościowa kwestia tego, że za drugim razem mamy do 

czynienia z problematyką o wiele bardziej skomplikowaną, nad którą trzeba się 

głęboko „zastanowić”. Są to dwa biegunowo różne rodzaje doświadczenia,  

z którymi głębia problematyki – o ile w przypadku pierwszym można w ogóle 

mówić o jakiejś „problematyce” – nie ma nic wspólnego. Dla rozmyślań filozo-

ficznych ustala się zawsze pewien wzorzec odpowiedzi, który rzutuje na wszyst-

ko, co rozmyślając (także „głośno rozmyślając”), mówimy lub myślimy: do-

świadczenie rozwarstwia się zatem na bezpośredni korelat (lub korelaty) ciągu 
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myślowego, ewentualnie owocującego dyskursem filozoficznym, oraz punkt od-

niesienia, do którego tamto się „przypasowuje”. Pożądanym stosunkiem takiego 

przypasowania jest idealne pokrycie się stanu rzeczy odpowiadającego np. gło-

szonej tezie filozoficznej z wewnętrznym wzorem stanowiącym jego odniesienie 

– pokrycie się tak w wymiarze pojedynczego pomyślenia lub zdania, jak  

i w wymiarze większego kompleksu „doktryny” czy „teorii”. Bez tego uzgad-

niania z wzorcem myślenie filozoficzne nie zasługuje wręcz na swoje miano.  

Ponieważ jednak wzorzec zawsze w większym lub mniejszym stopniu jest 

zeschematyzowany i nieokreślony, zatem i dostrojenie do niego także zawierać 

musi pewną porcję dowolności; nadto, jest on mobilny, przypomina ślizgającą 

się pod palcami i suwającą po powierzchni podkładkę, w którą mamy wbić 

gwóźdź. Może się zdarzyć, że w wyniku jakiegoś nieostrożnego ruchu podkład-

ka wysunie się nam spod dłoni i odjedzie w inną stronę, a gwóźdź, miast w ide-

alny punkt przywarcia, trafi obok niego albo wręcz w jakieś puste miejsce obok 

właściwego podłoża. Gdyby więc ktoś wyobrażał sobie ów wzorzec dopasowań 

pod postacią kompletnego obrazka z dziecinnej układanki, w który zawsze mu-

szą dać się złożyć jej porozsypywane fragmenty, byłby w błędzie – jest to 

chwiejna i dynamiczna matryca, pełniąca jedynie f u n k c j ę  sztywnego 

punktu odniesienia. 

Czy jednak także – mógłby ktoś zaoponować – z dala od filozofii nie mamy 

do czynienia z postawą skoncentrowanego utrafiania w idealny, wypatrywany na 

horyzoncie punkt dostosowawczy? Czujnego nasłuchu na ten właśnie, jedyny  

w swoim rodzaju odgłos? Ależ oczywiście, że tak, na przykład w zawodach i ro-

lach związanych z uprawianiem sztuki! Tu wręcz powinnością jest nieustanny 

odsłuch wewnętrzny, zwrotnie przesyłający nam sygnał co do złej lub dobrej 

koordynacji naszych dokonań z wzorem. Znamy, a w każdym razie bez trudu 

potrafimy sobie wyobrazić męczenników słownego kunsztu godzinami siedzą-

cych nad pustą kartką w oczekiwaniu na to jedno, absolutnie doskonałe i w tym 

wypadku nieodzowne słowo, które nie nadchodzi. Albo galerników niuansu po-

trafiących unieważnić całe płótno czy utwór muzyczny, choćby w opinii osób 

postronnych były to dzieła wybitne, ponieważ brak im tego jednego tonu barw-

nego czy dźwięku, wokół którego ogniskują się poszukiwania. Zasada zestawień 

z idealnym wzorcem osiąga w takich razach swe szczególne natężenie, choć dla 

artystycznej empirii taki jej kształt stanowi raczej normę. Obserwując w sytu-

acjach codziennożyciowych zabiegi odnoszenia się do wzorca w aż takim zgęsz-

czeniu, powiedzielibyśmy jednak, że mamy do czynienia bardziej z dewiacją niż 

z normą – tak jest w przypadku obsesjonata precyzji w nieskończoność popra-

wiającego i przesuwającego o nieuchwytne dla obserwatorów detale pozycji 

„wiszący krzywo” obrazek na ścianie i wciąż niemogącego dlań osiągnąć „ide-

alnie prostego” położenia. Jednak „dostawianie się” do pewnego normatywnie 

czy naturalnie ustalonego progu nie jest in toto żadną aberracją, ale całkiem zro-

zumiałą normą zachowania w licznych sytuacjach wymagających „podciągnię-
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cia się” do wyżej zawieszonej poprzeczki ideału. Gdy dłuższy czas stroimy się 

przed lustrem, chcąc „dobrze wypaść” w towarzystwie lub na randce, gdy ktoś 

przed czekającym go publicznym przemówieniem ćwiczy rozmaite jego warian-

ty, nieraz różniące się tylko „o włos” znaczeniowego niuansu jednego słowa, 

próbując sprostać tkwiącemu w nim normatywnemu schematowi mowy stosow-

nej w tych, a nie innych okolicznościach – to są to właśnie wypadki, gdy życie 

otwiera się na realizację transcendentnej wobec niego normy, co zawsze musi 

być związane ze sporym wysiłkiem dorównywania jej. 

Zwolnijmy się z obowiązku jakiejś wyczerpującej enumeracji i systematyza-

cji wchodzących w grę przypadków, jako że nie to jest teraz najważniejsze. Po-

wiedzmy tylko, że przymierzanie do ideału może też wchodzić w skład bardziej 

złożonej relacji, której drugim członem jest porównywanie egzemplarzy danego 

typu między sobą. O ile ta pierwsza relacja ma charakter pionowy, to ta druga si-

łą rzeczy – poziomy. Gdy zatem wybieramy „ten najładniejszy” ubiór z szeregu 

podobnych do siebie, które podsunie nam sprzedawca w sklepie, gdy oglądamy 

jedno po drugim mieszkanie do zakupu spośród dostępnych na rynku nierucho-

mości, w poszukiwaniu najbardziej funkcjonalnego, odpowiadającego naszym 

potrzebom, zmuszeni jeszcze w tym ostatnim wypadku, jako przykładu szcze-

gólnie skomplikowanego systemu, do dokonywania uzgodnień w ramach pod-

systemów, na przykład cech otoczenia, w jakim chcemy zamieszkać, do rekalku-

lacji tych różnych podsystemów w oparciu o jeden wspólny miernik subiektyw-

nej „wygody” i dopiero do uzgadniania tej wielodziedzinowej siatki powiązań  

z ideałem najbardziej optymalnego lokum – to tutaj operacje wyboru i podpo-

rządkowywania normie odbywają się na dwóch osiach równocześnie. Ale też 

widać, jak bardzo różne są to przypadki i jak ważna dla naszego poruszania się 

w świecie jest zgodność z normodawczym ideałem. Niekiedy ocieramy się tu  

o patologię związaną z obsesją dokładności, a kiedy indziej jesteśmy od niej jak 

najdalsi; czasami rzecz w istocie wymaga pewnego „odniesienia się do”, niejako 

zmrużenia oczu dla oceny dokładności efektu, które jest czysto świadomościo-

wym aktem porównania, czasami zaś takie odniesienie wpisane jest w samą go-

rączkowość działania i osiągania czegoś, bez potrzeby angażowania osobnych 

procedur zatrzymującej wszystko i zestawiającej świadomości.  

Problem z wielopoziomowością uświadomień 

Czy w ogóle zachodzi potrzeba zajmowania się tym wszystkim w rozważa-

niach nad filozofią? Owszem, bo bez tego wystawiamy się na bardzo łatwy do 

sformułowania zarzut, że uniwersalną ważność zjawiska ideału i podlegania ide-

ałowi w różnych dziedzinach życia próbujemy zacieśnić tylko do pola filozofii  

i wytworzyć przez to zupełnie fałszywy obraz zjawiska. Tymczasem zachodzą tu 

wciąż bardzo poważne i głębokie różnice nienaruszające zasugerowanego wcze-
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śniej dwubiegunowego układu. Podleganie ideałowi w świecie życia codzienne-

go, o ile dokonuje się w sposób świadomy, tj. gdy łączy się z nastawieniem na 

pewne docelowe optimum, którego na razie nie osiągamy, a już na pewno, gdy 

stanowi jakiś np. rys charakterologiczny osoby, jest lokalną niszą na tle toczenia 

się życia i wysnuwania jednego jego ogniwa z drugiego. Życie toczy się przez 

samorzutność przyjmowania tego, co się w nim przytrafia, a sytuacje bądź typy 

sytuacji, w których musimy zatrzymująco odnieść treść doświadczenia do trans-

cendentnego wymogu „bycia tym właściwym”, są enklawami.  

Tak samo, gdy jestem, jak to się mówi, typem pedanta czy perfekcjonisty, 

albo po prostu człowiekiem „akuratnym”, potrafiącym obsesyjnie dbać o porzą-

dek wokół siebie, rozciągam to na układ rzeczy w domowym otoczeniu, pilnując 

ich uporządkowania „jak po sznurku”, ale już wyłączam tę skłonność przy do-

raźnych kontaktach z przypadkowymi osobami na ulicy, w sytuacjach, gdy sam 

działam w pośpiechu albo roztargnieniu itp. Tu mój perfekcjonizm nie znajduje 

szczególnego zastosowania. Akuratnościowa postawa odnoszenia do wzoru zy-

skuje lokalną obudowę jeszcze w innym, niż ten poziomy, wymiarze wyodręb-

niania się typów sytuacji życiowych – mianowicie przez hierarchiczne uwar-

stwienie treści należących do partykularnego porządku działania oraz znajdują-

cych się „nad” nimi ogólnopoznawczych treści wskazujących na bycie tym,  

a nie innym. Będąc pedantem czy perfekcjonistą, mogę zawsze przycisk na biur-

ko, cukiernicę, wazon z kwiatami stawiać w tym „jedynym właściwym” dla nich 

miejscu lub przesuwać je w nie, jeśli ktoś je przestawi, ale już co do tego, że jest 

to cukierniczka, przycisk lub wazon nie muszę się upewniać, porównując je  

z jakimkolwiek wzorem – przyjmuję je w ich byciu tymi oto natychmiast i bez 

zastanowienia, tak jak mi się od pierwszego spojrzenia nastręczają. Lokalna 

osobliwość artykulacji rozszczepionej na faktyczność i wzór nie roztacza dzięki 

temu swej woni ani barwy na całość przeżywanego życia. Zupełnie inaczej jest 

w porządku filozofii, gdzie właśnie tej dwudzielnej (lub dwuwarstwowej) arty-

kulacji nie umiemy się pozbyć. Ani też zresztą nie chcemy, skoro jest to cecha 

konstytutywna, bez której filozofia w swym znanym nam kształcie nie istniała-

by. Przenika ona sobą całość rozmyślań filozoficznych – i tak to właśnie, w du-

chu metafory „przenikania”, należy rozumieć. Jest to więc kwestia stałego na-

stawienia, a nie tego czy owego pojedynczego incydentu.  

Wzór jednak, który jest do zrealizowania poprzez to, co mówimy i filozo-

ficznie myślimy, będący niejako idealnym punktem do utrafienia weń myślą, nie 

jest niczym konkretnym, tak jak konkretny potrafi być produkt określonej marki, 

który „na wzór” pokazujemy sprzedawcy w sklepie, by mu zademonstrować, co 

dokładnie chcemy kupić. Nie istnieje on samodzielnie, poza relacją odnoszącą 

powinnościowo świadomość do wzoru, który ma zostać zrealizowany w formie 

dojrzałego kompleksu idei i wyrażony dyskursywnie w trafiających w punkt 

sformułowaniach. Sztywny jest tu tylko schemat odnoszenia się do wzoru, a nie 

sam wzór. Stąd przesuwność tego ostatniego „z miejsca na miejsce” pozostawia-



 Problem dwuwarstwowej artykulacji… 121 

jąca nas – mówiąc intuicyjno-psychologicznie – z poczuciem niedosytu, potrze-

bą korekty tego, co już zostało osiągnięte. W związku z tym nasuwa się pokusa, 

by sformułowane konkluzje na temat biegunów jedno- i dwuwarstwowej artyku-

lacji zorganizować wzdłuż prowizorycznej osi: pewność – brak pewności, prze-

konanie ostateczne – przekonanie zawsze nieostateczne. Ta oś jest niestety fał-

szywa. Gdy mówimy, że każda modalność świadomości artykułującej doświad-

czenie w jednym ciągu dokonuje się w trybie „po prostu”, że wpisana jest w nią 

akceptowalność „od razu” i „na stałe”, to nie oznacza to absurdalnej konkluzji, 

że świadomość ta nie przeżywa wątpliwości ani wahań. Wszyscy wiemy, jak 

często w życiu zdarza się nam błądzić i wygłaszać „poznawczo” mylne sądy, jak 

często zmuszeni jesteśmy rezygnować z mniemań, które raz powzięliśmy. To 

akurat nie ulega żadnej kwestii. Ale ta praca korekcji n i g d y  nie polega na 

tym, że przystawiamy do idealnego wzorca coś, co aktualnie jest ujmowane 

przez świadomość i badamy to w trybie zgodności, odrzucając to lub potwier-

dzając ostatecznie. Negacja, wątpliwość, tak jak jednozgodne i ciągłe potwier-

dzanie się, są – używając nowomodnego żargonu hermeneutycznej filozofii ży-

cia – na równi ekspresjami życia otwierającymi nas na to, co znane i przewidy-

walne, ale i na to, co niewiadome, a w związku z tym niosące duże ryzyko po-

myłki. Nigdzie tu, w podstawowym wymiarze życia płynącego z dnia na dzień, 

nie wisi nad nami schemat do normatywnego sprostywania mu. Albo, po pierw-

sze, znów jest to życie otwierające się w trybie powinności na realizację okre-

ślonych zadań do wypełnienia – np. troska o utrzymanie rodziny, odpowiedzial-

ność za podległych pracowników w miejscu pracy, jeśli piastuje się kierownicze 

stanowisko itp. Działa tu wtedy nie schemat dwóch warstw, z których jedna od-

powiada drugiej, lecz pobudzającego celu do osiągnięcia, który w dynamice 

działania faktycznie się osiąga lub nie. Albo też, gdy zachodzą sytuacje rozłupu-

jące doświadczenie na dwie warstwy, z których jedna jest normodawcza, a druga 

normobiorcza – jak niektóre z tych już wymienionych przez nas albo na przy-

kład ta, gdy w pracy obowiązuje mnie ścisły ilościowy limit przedmiotów do 

codziennego „przerobu” – włączają się one ponownie w płynący jednowymia-

rowo porządek życia. 

W odróżnieniu od tego, dwuwarstwowa artykulacja nie polega na wpleceniu 

jednego lub kilku normatywnych epizodów w tkankę zasadniczo anormatywne-

go życia, lecz na przeorganizowaniu porządku z dynamicznego na statyczny,  

w którym zaczyna obowiązywać pionowa oś góra–dół. W uniwersum tego, cze-

go dotyczy dana aktywność – na przykład zajmowania się twórczością intelektu-

alną – życie jak gdyby z a m i e r a  na rzecz przestrzeni dwudzielnej stratyfi-

kacji, w której „góra” narzuca określone wymogi „dołowi”, tj. w tym wypadku 

narzuca je faktycznie uskutecznianym czynnościom tworzenia. Termin „dwu-

warstwowość” lepiej niż na przykład „normatywność” oddaje ową pionową oś 

stratyfikacji, implikując zarazem wyłączenie porządku przedmiotowego z po-

ziomej dynamiki trwającego życia, tak więc jego ustatycznienie. Obrazowo da-
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łoby się to porównać do zawieszonej wysoko nad głową poprzeczki, do wysoko-

ści której podciąga się podmiot, np. zawodnik wykonujący jakieś gimnastyczne 

ćwiczenia. 

Ale, oczywiście, nakreśliwszy generalia, winniśmy też zważać na niuanse. 

Odbijanie się kształtu naszych pomyśleń lub wypowiedzi w obowiązującym 

normatywnie wzorze nie zachodzi tu tak dosłownie, jak na przykład w toku pra-

cy malarza, który popatrując raz na modela, raz na płótno, „porównując” je mię-

dzy sobą, tworzy dzieło. Nie ma tu dwóch gotowych obiektów do przenoszenia 

wzroku z jednego na drugi, nie można oddzielić obiektu reprezentującego od re-

prezentowanego, by je następnie eksponować niezależnie od siebie. Można  

z pełną dozą racji argumentować, że w tym zestawie własności, jaki ukazany jest 

przykładowo na portrecie, osoba pozująca i tak nie istnieje „niezależnie”, ale 

przynajmniej „pod nią” kryje się realny człowiek wiodący samodzielne życie. 

Tak samo gotowe dzieło można oglądać i delektować się nim, nie znając fak-

tycznego wyglądu osoby będącej modelem. Natomiast w filozofii, statyczny, 

dwupoziomowy układ kształtu wyrażeń dyskursu i ich przedmiotów oraz norma-

tywnego wzoru, który mają one wcielać, wydaje się całością skrojoną z jednego 

kawałka materiału. Zgodność owych przedmiotów (stanów rzeczy) ze wzorem 

konstatujemy nie przez porównywanie obu istniejących niezależnie od siebie 

członów, lecz przez, mówiąc fenomenologicznie, wypełnianie się intencji nakie-

rowanej na stan rzeczy w jego normatywnie obowiązującym kształcie.  

The Problem of Two-level Articulation  

in the Philosophical Experience 

Summary 

This article is aimed at the problem of so-called two-level articulation in the experience of phi-

losophizing. This is opposed to one-level articulation which is active in the most typical manifesta-

tion of everyday life far from philosophy. Two-level articulation is identical with such concepts as 

normative pattern and our reference to it. In opposition, everything what happens in scope of one-

level articulation, happens in the mode of “just simple”, without any question or doubts character-

istic for philosophy. 

Keywords: one-level articulation and two-level articulation, ideal, normative pattern, reference 

to the pattern, validity “just simple”, everyday life, philosophy and philosophizing. 
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Sigmund Freud’s psychoanalysis was an extremely complex project in the 

field of research into the human psyche. His work is not only the proposition of  

a completely unusual solution to the dilemma of behaviour, new therapy – the 

talking cure – as one of his patients named it, but also a whole new hermeneu-

tics, and theory of symbol. In this paper I would like to focus mainly on the lat-

ter, and investigate an idea of Jürgen Habermas, that neurosis could be under-

stood as a private language. For this I would like to refer to Wittgenstein’s meta-

phor of language as a game, plus further analyse his argument of private lan-

guage, to which Habermas refers, I would then like to investigate the way in 

which Freud defines neurosis. In conclusion I shall investigate the interpretation 

of therapeutic process by Habermas, as I believe it is the core of this problem.  

Freud’s approach is often criticised contemporarily, and much of this criti-

cism is valid, however his work was original and innovative within many fields. 

In this writing I would like to examine his new way of looking at hermeneutics. 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.09
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In literature this innovative approach is called the hermeneutic of suspicion. The 

term originates with Paul Ricoeur, who in his monumental work: “Freud and 

Philosophy: an Essay on Interpretation”, indeed invents a fitting title for the fa-

ther of psychoanalysis – A Master of Suspicions, and places him in line with 

other masters – F. Nietzsche and K. Marx (Ricoeur 1985, 39). The distinctive 

qualities of these gentlemen, according to Ricoeur, are the way in which they 

perceive consciousness. For them: “Consciousness is false. It is just «a preten-

sion of self-consciousness»” (Own translation: “Świadomość jest świadomością 

fałszywą, «uroszczeniem samowiedzy»”) (Ricoeur 1985, 120) and more precise-

ly: “Masters of suspicion, show us «the truth as a lie»”(Ricoeur 1985, 39). For 

Nietzsche it is “the morality of slaves” and its true counterpart – “the morality of 

masters”, for Marx “the class consciousness” (which needless to say is false). 

Masters of suspicion claim that all of us are entangled with false meaning, and 

our knowledge is just mere illusion. We have an ethical imperative to doubt our 

knowledge, although without explaining theory we know nothing. This theory is 

supplied by hermeneutics.  

Freud is quite distinctive from the other two masters. The reason being the 

fact that Freudian psychoanalysis is inseparable from its therapeutic praxis, 

which is an unending source of new meanings and ways to accommodate his 

theory of interpretation. Psychoanalysis as a project is also an open system, con-

stantly evolving and highly complex, it is not surprising that it also inspires very 

complex, often contradictory interpretations drawn from other fields, such as the 

theory of literature, semantics, philosophy and many others. The propositions of 

Jürgen Habermas are of particular interest to me. Paweł Dybel in his analysis 

draws the reader’s attention to the Habermas premise that the primary and most 

characteristic feature of mental illness is a patient’s alienation in relation to soci-

ety’s way of communication, which is the basis of human social existence. The 

patient creates a private language, and therapy is the way to restore the patient to 

“public communication” (Dybel 1995, 39–43): 

The analyst instructs the patient in reading his own texts, which he himself has mutilated 

and distorted, and in translating symbols from a mode of expression deformed as a pri-

vate language into the mode of expression of public communication (Habermas 1972, 

228). 

In speaking about private language Habermas, is referring to the philosophy 

of so called “later Wittgenstein” and his “Philosophical Investigations.” For 

Habermas neurosis is the creation of a patient’s private language. Private lan-

guage is an argument proposed by Wittgenstein in his theory of language as 

games. Private language is a way to illustrate the dilemma of semiosis and pri-

vacy as an aporia of meanings. To investigate the Austrian philosopher’s argu-

ment let us take a look at points 257 and 258 of his work (Wittgenstein 1986), as 

I believe these show the argument most precisely. Let us consider the following 

problem – would it be possible to teach a child the notion of pain if humans did 
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not show any external signs of it? Probably not, “he couldn’t make himself un-

derstood when he used the word” (Wittgenstein 1986). But should this child 

come up with its own name for toothache, would it be reasonable to call it pain? 

Wittgenstein answers that such a child couldn’t know when would be the valid 

moment to use this notion. Furthermore as the philosopher writes: “when we 

speak of someone’s having given a name to pain, what is presupposed is the ex-

istence of the grammar of the word ‘pain’; it shows the post where the new word 

is stationed” (Wittgenstein 1986). Grammar here is understood as a set of rules 

that justifies usage of a word. We usually learn meaning of the word pain, when 

someone, while seeing we are in pain tells us: this is a pain – using ostensive 

definition. In the considered example ostensive definition is impossible. 

In another example Wittgenstein asks us to imagine that we keep a diary 

about some recurring sensation. Every time we get this sensation we were sup-

posed to write a letter “S” in our diary. Now we are asked to consider the follow-

ing problem: Is “S” a sign? What exactly does it signify? Well, of course when 

we take a look into our diary we realise what we mean by “S”, but is it enough to 

call it a meaning? 

In my opinion, the core of the problem here is: firstly – the definition of sign per-

ceived in this way; secondly – the problem is the non-intersubjective nature it poses.  

Concerning definition, in the classical sense, we would be looking at the ge-

nus proximum per differentia specifica: 

1. So the first thing we need to do is to find the closest, higher level generic 

term for “S”.  

2. Secondly, we need to point out the differences between this species to see if 

it even deserves to be seen as a different kind.  

For the generic term we can say that “S” is a sensation, but the trouble starts 

when we try to find differentia specifica. As we know too little about sensation 

“S”, let’s fuse these two examples and say: We live in one of possible worlds, in 

which humans don’t exhibit any external signs of pain, so I don`t have a notion 

for pain, but every time I feel it, I write “S” in my diary. But even calling it in 

this way is too much, because I assume that everyone has something that can be 

collectively called a sensation of pain, and “S” is my way of signifying it (I pre-

suppose here the existence of the grammar of the word “pain”). How can I be 

sure? I have never seen any other person in this universe having “S” – there are 

no criteria for me to establish the term “pain”. If “S” is really pain and no one 

knows about it but me, I could make some sophisticated experiments – like 

pricking people with a needle, and saying t h i s  i s  “S” – would it be enough? 

It seems as if we are facing here the similar problem as in Quine’s example with 

“Gavagai” (Quine 1999), another example of this kind is Searle’s thought exper-

iment with John the genius, who discovers other’s inner episodes (Sellars 1956). 

How would these people know that I’m showing them “S” as a pain, and not for 

example the needle (this of course is also troublesome, if I would like to per-



126 Paweł GWIAŹDZIŃSKI 

suade authorities that I’m a philosopher, conducting an experiment, not a mad-

man)? Furthermore even saying that “S” is the pain from this meta-level, as I do 

right now, is saying too much. I’m just filling the space reserved only for pain in 

another language game, therefore mixing two language games that ought to be 

separated. Therefore, the “S” cannot be something that can be intersubjectively 

experienced; it must be perfectly private, so hence no definition is possible. 

Wittgenstein defines private language as: “sounds that nobody else understands, 

and I * seem * to understand them” (Wittgenstein 1986). 

This is precisely how Habermas would like to understand the nature of neu-

rosis in Freudian psychoanalysis. In this approach the analyst’s task would be to 

restore the patient's intersubjective language of “public communication”, but he 

seems to read both of Wittgenstein and Freud in a very wishful way. Paweł 

Dybel evokes a very good argument (Dybel 1995, 101) from A. Lorenzer work 

“Sprachzerstörung und Rekonstruktion. Vorarbeiten zu einer Metatheorie der 

Psychoanalyse” (Lorenzer 1970). An example he uses is the case of little Hans – 

a boy of several years and Freud’s patient, who suffered from a phobia of horses. 

During analysis, Freud discovered that for Hans, the word “horse” was a sym-

bolic representation of the father figure, originating from a scene in his child-

hood, which was then repressed in the unconscious sphere. The boy, unable to 

accommodate this memory into his self-knowledge, had created a private lan-

guage through which he communicated to the world the fear of the father figure, 

as anxiety, incomprehensible to others. 

According to Lorenzer, the notion horse in the words of the boy hides a de-

graded symbol – the photographic plate (the term coined by Freud – die Klischee). 

This process allowed the boy’s unconscious conflict with his father to be trans-

ferred to the word horse. The work of analyst here is to examine signifiant, which 

is within the sphere of public communication in the statements of the child, and 

finding a signifié, which is the actual sense of what they mean for him. 

Here we could point out several significant problems, however. Using the 

central concept of the philosophy of the later Wittgenstein – the language game, 

which I have discussed above, one can say that the patient in his neurosis had 

developed the use of the word horse, violating the game rules of common lan-

guage. But, the idea of using public communication language to make sense of 

repressed content, using psychoanalytical therapy seems a peculiar idea to me. 

Even if that was possible, words that are used by the psychoanalyst are of a dif-

ferent kind than those commonly used, contrary to what Habermas says, 

hermeneuticians forget the fact that Freud distinquished the words of ordinary 

language (or sphere of public communication) from magic words of the analyst 

(talking cure) (Dybel 1995, 43).  

The Talking Cure is a term coined by Breuer’s patient – Anna O. The magi-

cal power behind the words of the analyst is their ability to expose hidden mean-

ings. Thus the Archimedian point of therapy is to expand the patient’s 
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knowledge of himself. It seems obvious now, that usage of language, and the 

therapeutic relation itself is not common. I would even dare say that it is yet an-

other language game and very different from the idea of public communication 

language. Summarising, I believe we could talk here about not one, not two, but 

three language games – public communication, language of the therapeutic rela-

tion and the patient’s neurosis, and his or her private language: 

Public communication (intersubjective, comprehensible language game) 

Therapeutic relation (supposedly, the bridge between private language and 

public communication)  

The meaning of patient’s neurosis (subjective, incomprehensible private 

language) 

Therapeutic relation is something really fascinating and one of the kind, if 

we look at it from a language perspective. This relation is asymmetrical:  

— From the patient’s point of view it seems like the therapist is “the oracle”, 

that s/he came to visit, for words of truth. Instead patients get riddles and  

a lot of silence, which forces her or him to look for answers within 

her/himself. Gradually, the figure of psychoanalyst changes from oracle to 

convenient field of projections.  

— On the side of the analyst, things are even more curious, as he or she has to 

maintain conversation, but only to the level at which the patient feels en-

couraged to talk. But more importantly, here is the place where the herme-

neutic of suspicion gathers momentum – every sentence given by patients 

should be analysed as one that hides something underneath. Meanings here 

always have layers, giving justice to Freud’s rule that every word is just de-

termined ambiguity.  

The medium of therapy is the language of public communication, 

intersubjective and understandable, but used in an unusual manner, contrary to 

the typical Lebensform (using Wittgenstein’s term) of the language game, there-

fore much as in the case of neurosis – violating language game rules, although in 

an intentional manner. In a typical use of language we exchange meaning with 

each other under the consideration that the other side uses them with the same 

application, and that by using for example: the word “brick”, as in the famous 

Wittgenstein’s (Wittgenstein 1986) example of builders A and B from “Philo-

sophical Investigations”, will mean just brick. The analyst, on the other hand, as-

sumes that words of the patient fulfil a symbolic function – have layers that need 

to be discovered. This is why the psychoanalitycal theory of interpretation is 

concerned with so called psychopathology of everyday life (Therapist have to in-

terpret in an indirect way, P. Ricoeur calls it indirect interpretation – meaning by 
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meaning (Dybel 1995, 98). Paweł Dybel comes up with an apt metaphor for this 

situation: 

Except that its indirectness is not in mediation between separate methods of interpreta-

tion, it is rather the confrontation with each successive signifiant of the unconscious and 

a searching in their allusive reference for certain common characteristics. These 

signifiant could be compared to a line of pagan idols that while facing each other pass se-

cret signs, pointing in silence persistently in one direction. Only after the analyst travers-

es a complete row of these signifiant in the process of interpretation, while trying to de-

termine what is common to them structurally, that she gets a chance to find a meaningful 

relationship between the output signifiant and its latent signifie. 

(Own translation: Tyle że jej okrężność nie polega na zapośredniczaniu ze sobą w jej 

trakcie odrębnych metod interpretacji, ale na konfrontowaniu ze sobą kolejnych signi-

fiant nieświadomego i wyszukiwaniu w ich aluzyjnym odesłaniu pewnych cech wspól-

nych. Owe signifiant można przyrównać do rzędu pogańskich bożków, którzy zwróceni 

ku sobie twarzami przekazują sobie jakieś tajemne znaki, wskazując w milczeniu upo-

rczywie w jednym kierunku. Dopiero przemierzając ów rząd signifiant w procesie inter-

pretacji, starając się ustalić to, co jest im strukturalnie wspólne, analityk staje przed szan-

są odnalezienia istotnego związku między wyjściowym signifiant a jego utajonym signi-

fie) (Dybel 1995, 101). 

Here we already see some major trouble with the proposition of Habermas. 

Therapy is clearly not simple exegesis of meanings that are used incorrectly. It is 

unclear, how this process of bringing patients back from the sphere of private 

language to the sphere of public communication would look like, since as I have 

shown, the language game of therapy is nowhere near this sphere. I also doubt 

that Wittgenstein would agree with Habermas on this topic. As I believe, the es-

sence of argument towards private language is to show its impossibility. Even if 

we reduce a private language of neurosis “S” to one character – just “S”, then 

there is a problem even if we talk here about semiosis, since the only criterion 

for the meaning of “S” is the owner of the language. Sign by definition is a car-

rier of meaning, as I believe we can talk about meaning only if that meaning is 

intersubjectively comprehensible. Hence Merleau-Ponty will say: 

Thought understands itself and is self-sufficient. Thought signifies outside itself through 

a message which does not carry it and conveys it unequivocally only to another mind, 

which can read the message because it attaches the same signification to the same sign, 

whether by habit, by human conventions, or by divine institution. In any case, we never 

find among other people’s words any that we have not put there ourselves (Merleau-

Ponty 1973, 48). 

For Merleau-Ponty words are gestures – externalisations of meanings that 

have ability to touch meanings in others. Thought is not something internal, 

does not exist outside the world and is something beyond words. This is why ex-

ternalisation of pain is not a sign of pain, it is a pain and I can only understand it 

because seeing external signs of in in others triggers in me the memory of pain 

(It is worth noting, that M. Merleau-Ponty, writes this very deep and sophisticat-
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ed theory in 1945 – 35 years before the first discovery of mirror neuron systems, 

which could be considered neuro-biological proof of his thesis). 

The externalisation of sensation “S” wouldn’t trigger anything in anyone, but 

the owner of the private language, and I think the Viennese philosopher would 

agree on that with Merleau-Ponty. 

Neurosis is very different, being by definition something one cannot under-

stand or refuse to include in the area of self-knowledge, it therefore has to use: 

displacement, distortion, condensation etc. to cope with this situation, and at its 

extreme – gives birth to mental illness. 

Neurosis as a private language is inspiring as a metaphor, showing the tragic 

absurdity of the existential situation of the neurotic, but in full seriousness this 

conceptualisation is flawed. It is unclear how there would exist a transition be-

tween the sphere of private language, through to the sphere of magical words of 

therapist to the much desired sphere of public communication. Habermas pro-

posed his own interpretation how this process would look like. He shows that on 

an example of compulsory repetition neurosis:  

[…] in each case, neurosis removes pathological repression and overcomes compulsory 

repetition and psychoanalytic self-reflection, in fact, “dissolves”, “overcomes” the causal 

relationship itself, which had previously connected a pathogenic agent with persistently 

repeated behaviour. […] 

In technical control over nature we get nature to work for us through our knowledge of 

causal connections. Analytic insight, however, affects the causality of the unconscious as 

such. Psychoanalytic therapy is not based, like somatic medicine, which is “causal” in the 

narrower sense, on making use of known causal connections. Rather, it owes its efficacy 

to overcoming causal connections themselves (Habermas, 1972). 

However for me such a formulation does not solve anything, it is incon-

sistent, and poses other huge problems; moreover it does not take into account 

the differences within a psychoanalytical framework. A. Grünbaum provides  

a very convincing critique of Habermas theory (Grünbaum, 1984), showing that 

he did not understand how etiology of mental illness works in the first place (he 

even accuses Habermas of ignorance about basics of modern science).  

consider a metal bar that is isolated against all but thermal influences. It is subject to the 

law L=αΔT • Lo, where Lo is its length at the fixed standard temperature, ΔT the tempera-

ture increment above or below the standard temperature, ΔL the length increase or de-

crease due to this temperature change, and a the coefficient of linear thermal expansion 

characteristic of the particular material composing the metal bar. Now suppose that the 

bar, initially at the standard temperature, is subjected to a “pathogenic” temperature in-

crease ΔT, which produces the elongation ΔL as its “pathological” effect. In addition to 

supplying this “etiology”, the law of linear thermal elongation also provides a basis for  

a corresponding “therapy”: It tells us that if the bar’s temperature is reduced to its 

“healthy” standard value, the “pathological” effect ΔL will be wiped out. Thus, we can 

correlate the “therapeutic intervention” of temperature reduction with the patient’s reme-

dial lifting of his own repressions. Similarly, we correlate the bar’s “neurotic symptom” 

ΔL with the patient’s repetition compulsion (Grünbaum 1984, 14). 
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What is even more disturbing is the fact that Habermas and other proponents 

of the theory of neurosis as a private language forget that the repression mecha-

nism is not only a pathology generating mechanism, but also the sine qua non of 

normal conscious experience, according to Freud (Freud 2010, 307–327). The 

hallucinatory and latent wish-granting quality of dreams, is caused precisely by 

the weakening or repression of the sensory (Freud 2011). This is why, removing 

the cause of compulsory repetition, which would be a repression, as a way of 

therapy, is just an absurdity and would undermine the basis of a psychical con-

stitution. What also strikes me as in error is how homogeneous the public com-

munication language is in the Habermas view, not taking into account psychoan-

alytical praxis and its very unique language game. Moreover I fault his belief in 

the way patients regain sanity, according to the proponent of private language 

view, hence I propose to reject the formulation of a patient’s neurosis as a pri-

vate language, or think of it rather as a metaphor and not a serious formulation. 

Habermas’s idea of dissolved causal relation of neurosis as a basis of therapy is 

misguided, as Grünbaum convincingly shows in his example. 

Concluding I believe, the discussed theory is ad hoc if not plainly wrong. It 

must be admitted though that it is interesting topic to tackle. I don’t think it 

could be solved depending solely on the basis of the philosophy of language, as 

Habermas tries to do it. One should take into account in addition the philosophy 

or theory of language plus the way therapeutic practice is structured, and most 

importantly modern accomplishments in the field of neuroscience. Such research 

fields within existential and the semantic dimensions of neurosis should be ap-

proached as an interdisciplinary endeavour in the manner we find in modern 

cognitive sciences. An interesting example of such a research project is the work 

of Mark Solms (Solms 2002), employing the term neuro-psychoanalysis and  

I believe future research on psychoanalysis should take a similar direction, as 

Solms. 
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Czy neuroza jest językiem prywatnym?  

Streszczenie 

Psychoanaliza Zygmuta Freuda była bardzo złożonym projektem badawczym w dziedzinie 

ludzkiej psyche. Jego praca nie jest tylko propozycją zupełnie nietypowego rozwiązania problema-

tyki behawioralnej, nowym sposobem terapii – talking cure – jak to określiła jedna z pacjentek, ale 

również całkiem nową hermeneutyką i teorią symbolu. W tym artykule chciałbym skupić się 

przede wszystkim na tych ostatnich kwestiach i zbadać pomysł Jürgena Habermasa, że nerwica 

może być rozumiana jako prywatny język. Chciałbym przyjrzeć się metaforze Wittgensteina – ję-

zyka jako gry, i przeanalizować jego argument języka prywatnego, do którego Habermas się od-

wołuje, a następnie spojrzeć na sposób, w jaki Freud określa nerwicę. Podsumowując, przyjrzę się 

interpretacji procesu terapeutycznego zaproponowanej przez Habermasa, ponieważ uważam, że 

jest to rdzeń problemu. 

Słowa kluczowe: neuroza, psychoanaliza, język prywatny, Freud, Habermas. 
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Streszczenie 

Celem artykułu było wskazanie jednej z ról, jaką filozofia ma do spełnienia we współczesności, 

a mianowicie demaskowanie zła, którego doświadczamy, a także poszukiwanie metod i sposobów 

jego przezwyciężania. Chciałam też pokazać, jak ujmuje ten problem jeden ze współczesnych filo-

zofów – Terry Eagleton.  

Dorobek literacko-filozoficzny Eagletona jest bogaty, a prawie w każdej pozycji temat zła jest 

przez autora poruszany. Brytyjski filozof odważnie obnaża źródła zła i jego przejawy. Wskazuje 

na konsekwencje wynikające z postmodernizmu i jego założeń. Ukazuje skutki sekularyzacji spo-

łeczeństw, i choć deklaruje ateizm, nie obawia się bronić religii, pokazując jej niezastąpioną rolę, 

której nie spełnią ani kultura, ani inne ideologie. Szczególnym tematem jego rozważań jest także 

terroryzm, budzący w obecnych czasach powszechną grozę. Eagleton wykazuje, że towarzyszy on 

ludzkości od zarania dziejów. Nie poprzestaje tylko na obnażaniu przejawów zła, lecz przedstawia 

metody jego przezwyciężenia. Postuluje miłość społeczną nazywaną przez niego miłością poli-

tyczną, wedle Arystotelesowskiego pojmowania polis. Konieczny jest również, jego zdaniem, po-

wrót Europy do fundamentów, jako przeciwwagi wobec islamskiego fundamentalizmu. 

Choć brytyjski filozof nie daje stuprocentowo pewnej „recepty” (bo takiej prawdopodobnie nie 

ma) na opanowanie i pokonanie zła, to jego poglądy powinny być jednak rozważane. Twórczość 

Eagletona jest przykładem nieodzowności filozofii we współczesnym świecie, wbrew tym, którzy 

– zapatrzeni w pragmatykę – głoszą jej zbędność. 

Słowa kluczowe: demaskacja, zło, Eagleton, terroryzm, postmodernizm, sekularyzacja. 

W dzisiejszym świecie, stechnicyzowanym i zeświecczonym, w którym 

najwyżej cenione jest prawidłowe funkcjonowanie i skuteczność, związane  

z wszechobecnym wymogiem kreatywności, zachodzące zmiany, choć same  

w sobie nie wydają się czymś złym, prowadzą do zagubienia, a nawet zwyrod-

nienia moralnego. Rodzą także niebezpieczeństwo przyzwyczajenia się lub na-
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wet zobojętnienia na przejawy zła, zwłaszcza przez przyjęcie postawy „jak gdy-

by nigdy nic”. Jak twierdzi Gabriel Marcel, dwudziestowieczny francuski filo-

zof, współtwórca egzystencjalizmu chrześcijańskiego, „[…] filozof zobowiąza-

ny jest zająć stanowisko wobec nędzy tego świata, którego integralna degradacja 

nie jest już niewyobrażalna” (Mukoid 1999, 73). W rzeczywistości społecznej, 

zdegradowanej do wydajności i konsumpcji, pozbawionej sacrum, gdy pożądany 

model życia związany jest z użytecznością, człowiek jako jednostka zaczyna tra-

cić znaczenie. Oderwany od korzeni ontologicznych (według Marcela, człowiek 

to istota stworzona na obraz Boga), „człowiek znikąd” staje się łatwo „wymie-

nialny”. Jest podatny na manipulację i wykorzystywanie, gdyż zostaje zdegra-

dowany do elementu masy, tłumu. Zrywając więzi, które łączyły go z transcen-

dencją, z żywym Bytem, człowiek ma skłonność do przyjmowania takiego nie-

zbywalnego ethosu, w którym relacje międzyludzkie oparte są na resentymencie 

i zawiści (Mukoid 1999). 

Takie społeczeństwo, opierające się na fałszywie rozumianej racjonalności, ro-

dzi jako reakcję irracjonalne bestialstwo i sadyzm. Emancypacja człowieka, jego 

roszczenia do nieograniczonej wolności – przyczyniają się do stałej degeneracji, 

prawie już niezauważalnej, a w konsekwencji do obojętności wobec przejawów zła, 

potworności i zbrodni. Wyjątki stanowią spektakularne tragedie obejmujące duże 

grupy społeczne, w tym ludobójstwo, wielkie katastrofy, czy szeroko zakrojony ter-

roryzm. Jednocześnie propagowane są zakłamane teorie, w których zniewolenie 

przedstawiane jest jako wolność. „Jest rolą filozofa wydobywać na światło dzienne 

to fundamentalne kłamstwo, na którym się zasadzają” – pisze Ewa Mukoid (1999). 

Taką rolę spełnia niewątpliwie Terry Eagleton, gdy obnaża ogólne zakłama-

nie i idące za tym zło. Eagleton jest współczesnym brytyjskim filozofem (choć 

sam nie chce określać siebie mianem filozofa), krytykiem literackim i teorety-

kiem literatury. Jak twierdzi Bogdan Baran, Eagleton jest „intelektualnie dość 

nieokreślony”. Sam nazywa siebie „hierarchicznym, esencjalistycznym, metahi-

storycznym, uniwersalistycznym humanistą” (Eagleton 1998, 131). Zdaniem 

niektórych uchodzi za katolika (czego sam nie dementuje), a jednocześnie za 

marksistę. Wierzący marksista lub bogobojny ateista-socjalista to w przypadku 

Eagletona wcale nie oksymorony. „Mówią o nim, że nie wstałby rano, gdyby nie 

podparł się Bogiem i Marksem, choć pochodzi z katolickiej rodziny i zażarcie 

zwalcza «prymitywny» ateizm” (Baran, w: Eagleton 2012c, 7). W czasach stu-

denckich, gdy zainteresował się ruchami lewicowymi, był ceniony za umiejęt-

ność powiązania ruchu studenckiego z walką klasową w fabrykach. Największą 

sławę zyskał Eagleton w dziedzinie teorii literatury, w latach 80. ubiegłego wie-

ku. Wywołał również kilka „skandali”, między innymi atakiem na uproszczone, 

jego zdaniem, poglądy ateistów Richarda Dawkinsa i Christophera Hitchensa, 

których nazwiska połączył, w charakterystyczny dla jego języka sarkastyczny 

sposób, w „Ditchkinsa”. Jak pisze Cezary Domarus w artykule Footballdelic, 

Eagleton zaryzykował również infamię ze strony kibiców sportowych, domaga-
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jąc się, w opublikowanym felietonie podczas mistrzostw świata w 2010 roku, 

zakazu piłki nożnej i nazywając ją nowoczesnym „«opium dla mas» i dostarczy-

cielem pokarmu dla naszych najsilniejszych ewolucyjnych instynktów […], 

skompresowaniem ślepej lojalności i wyniszczającej rywalizacji, […] parodią 

ludzkiej solidarności” (cyt. za: Domarus, Footballdelic). 

Eagleton nie jest ortodoksyjnym marksistą. Nie udowadnia, że marksizm jest 

wciąż żywotną siłą polityczną, ani że „szanse na socjalistyczną transformację są […] 

czymś więcej niż mglistą perspektywą”. Socjalizmowi, według Eagletona, chodzi 

raczej o przywrócenie nam człowieczeństwa i o ochronę słabych niż o alternatywne 

sposoby zapewnienia nam dobrobytu. Lewicowe poglądy Eagletona, i „obrona” 

Marksa nie wykluczają religii. Choć sam stwierdza, że karierę intelektualną rozpo-

czął jako teolog amator, to jednak dostrzega oksymoroniczność określenia „huma-

nizm ateistyczny”, ponieważ „nie może być w pełni człowieczeństwa bez Boga”. 

Jego zdaniem, marksizm narodził się wskutek zniechęcenia do chrześcijaństwa, któ-

re – zdradzając swoje pierwotne założenia – przeszło ze strony ubogich i pozbawio-

nych własności na stronę bogatych i agresywnych (Eagleton 2010). 

Metafizyczny charakter zła według T. Eagletona 

Doświadczając na co dzień zła (i dobra), nie umiemy go ani zdefiniować, ani 

uzasadnić. Nazwanie kogoś „złym człowiekiem” trąci dziś archaizmem, brzmi 

niewiarygodnie. Tym bardziej że według moralności chrześcijańskiej mamy 

piętnować zły czyn, a nie człowieka. Zło, któremu człowiek ulega, postrzegane 

jako następstwo grzechu pierworodnego – upadku pierwszych rodziców – jest 

jakby wpisane w ludzką naturę. Człowiek „obciążony” wolnością sam wybrał 

sprzeciw wobec boskiego zakazu. Nie jest to jednak determinizm, gdyż według 

twierdzenia św. Augustyna człowiek obdarowany został suwerennością wyboru, 

a zatem „niegrzeszenie z własnej woli jest doskonalsze niż brak grzechu z braku 

wolnej woli” (Baran 2012c, 11). Terry Eagleton nie podpisuje się pod ideą grze-

chu pierworodnego, dla niego niemowlęta są niewinne „w taki sposób, jak żół-

wie”, choć nie jest to ich szczególną zasługą. Z drugiej strony przyznaje, że ro-

dzimy się egoistami, a tymczasem dobroć wymaga zespołu złożonych sprawno-

ści, których musimy się nauczyć. Odrzucenie koncepcji grzechu pierworodnego 

uzasadnia tym, że w przypadku jego przyjęcia zupełna autonomia człowieka by-

łaby fikcją. Jednocześnie Eagleton zauważa pewne „negatywne rysy” przynależ-

ne ludzkiemu gatunkowi, które nie ulegają transformacji. Nic nie zmieni cier-

pienia spowodowanego śmiercią ludzi, których darzymy miłością. Nie możemy 

jednak traktować tego faktu w kategoriach zła. Innym trwałym elementem jest 

choroba, lecz nie należy ulegać sugestii, iż nic nie da się z tym zrobić, gdyż wte-

dy, przytaczając słowa Richarda J. Bernsteina, poddajemy się tentacji postrzegania 

zła jako ustalonego ontologicznego atrybutu kondycji ludzkiej (Eagleton 2012c). 
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Należałoby zatem zastanowić się, czym jest dla Eagletona „czyste” zło, zło sa-

mo w sobie. „Zło jest niepojęte. […] Nie ma kontekstu, który pozwoliłby to wyja-

śnić” (Eagleton 2012c) – twierdzi podobnie jak Immanuel Kant, który głosił, że 

przy obecnym stanie naszego intelektu noumeny, czyli rzeczy same w sobie, są 

niepoznawalne. Eagleton podejmuje jednak próby uchwycenia, czym jest zło,  

w odróżnieniu od zwykłej niegodziwości, która jest jego zdaniem bardziej po-

wszechna. Sens metafizyczny zła dostrzega w tym, że dotyczy ono bytu jako takie-

go, a nie tylko jakiejś jego części. Zło, według Eagletona, nie jest brakiem w bycie, 

nie jest, jak u św. Augustyna, nieobecnością dobra. „Zło to fikcyjna forma istnienia, 

która karmi się nie-bytem, ponieważ spełnia się jedynie w akcie destrukcji” (Eagle-

ton 2008, 182). Mieści się ono w kategorii obiektów, które istnieją same przez się, 

bez żadnego powodu, takie jak Bóg, sztuka, ludzkość. „Żadne z nich nie ma nic 

wspólnego z użytecznością ani wartością wymienną”. Radykalne zło jest bezintere-

sowne, chce nikczemności dla niej samej. W tym miejscu Eagleton skłania się  

w stronę św. Augustyna, który opisując kradzież gruszek z drzewa sąsiada dokona-

ną w młodzieńczym wieku, przyznał: „zapragnąłem […] nie tej rzeczy, po którą 

sięgnąłem złodziejską ręką, lecz samej tylko kradzieży, grzechu. […] Prawdziwą 

uciechą było czynienie czegoś, co było zabronione” (św. Augustyn 2009, 61).  

Znamienną właściwością zła jest, według Eagletona, jego irracjonalność. 

Przywołując słowa Andrégo Greena, twierdzi, że nie możemy pytać „dlaczego”, 

ponieważ istotę zła „stanowi głoszenie, że nic, co istnieje, nie ma znaczenia”. 

Jedyną racjonalnością na swój demoniczny sposób jest to, że dokonywanie zła 

umożliwia tym, którzy je czynią, odczuwanie swojego istnienia. Lecz jest to ka-

rykatura prawdziwego życia. Zło odrzuca logikę przyczynowości. Powodującym 

zło „nie można wyperswadować ich destrukcyjnego postępowania, bo za tym, co 

robią, nie stoi żadna racjonalność”. Pomimo braku rozumności zło potrzebuje 

bytu, rzeczy materialnych, „aby […] mogło na nich oprzeć stopę” (Eagleton 

2012c). Dlatego, dążąc do nicości, nie może unicestwić wszystkiego, gdyż wte-

dy samo przestałoby istnieć. Wola unicestwienia nigdy nie jest absolutna. „Zło 

zawsze nadaje rzeczom za duże lub za małe znaczenie lub raczej robi jedno  

i drugie naraz” – twierdzi brytyjski myśliciel (Eagleton 2012c, 77). 

Eagleton w metaforyczny sposób przywołuje porównywanie zła do szlamu 

lub nieczystości, gdyż tak jak one zło jest bezkształtne i bezpostaciowe, a jedno-

cześnie budzi obrzydzenie i bruka. Jest w najwyższym stopniu pozbawione celu, 

jest swoją własną racją obecności. Jednocześnie „[…] nie może realnie istnieć  

w czasie, […] jest nużąco nieustannie takie samo” (Eagleton 2012c, 82), jak ni-

cość. Między innymi dlatego Hannah Arendt mogła pisać o „banalności zła”, 

gdy opisywała proces nazistowskiego ludobójcy Adolfa Eichmanna
1
, zmieniając 

tym samym tezę o „radykalnym złu” (Arendt 2010). 

                                                 
1  Hannah Arendt zauważa: „każdy [podczas procesu] mógł się przekonać, że ten człowiek [Eichmann] 

nie jest «potworem», jednak doprawdy trudno się było oprzeć wrażeniu, że jest błaznem”.  
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Rozpatrując „czyste” zło i odmawiając mu teleologii, Eagleton skłania się ku 

poglądom Kanta, który twierdził, iż takie zło nie jest możliwe. W mniemaniu kró-

lewieckiego filozofa zło wynika ze skłonności człowieka do pogwałcania moral-

nego prawa, lecz „nie ma takiej zrozumiałej dla nas racji, która pozwoliłaby nam 

orzec, skąd […] przychodzi do nas zło moralne” (Ricoeur 1992, 26). Tymczasem 

zło jest „czystą perwersją, rodzajem kosmicznej przewrotności”, i nie każde naru-

szanie moralności jest warte określenia go mianem „radykalnego zła”. Nie znaczy 

to, że zło, którego cel umiemy dostrzec – jak w przypadku Holokaustu czy zbrodni 

Stalina i Mao Zedonga – jest mniej potworne i mniej niegodziwe. 

Terroryzm jako zło budzące powszechną grozę 

Jednym z problemów znajdujących się w kręgu zainteresowań Eagletona jest 

terroryzm. Jak twierdzi Maria Gołaszewska, w terroryzmie występuje etap bez-

interesowności w czynieniu zła. Jest on również jedną z najbardziej skrajnych  

i bezspornych form aktywnej apoteozy zła. Istnieje wiele teorii dotyczących isto-

ty terroryzmu. Jedna z nich głosi, iż jego podwaliny leżą w dewiacji oraz braku 

równowagi, począwszy od indyferencji spowodowanej bezradnością w osiągnię-

ciu zamierzonego celu, aż po patologię psychiczną. Inna utrzymuje, że terroryzm 

zalicza się do pierwowzoru rodzaju ludzkiego, a rodzi się w toku przemian po-

koleniowych, gdy podświadomie dochodzi do głosu zespół składający się z non-

konformizmu, siły i zła (Gołaszewska 1994). Eagleton skłania się ku jeszcze in-

nej koncepcji, twierdzącej, że terroryzm jest śladem pierwotnego instynktu sa-

mozachowawczego, twardej walki o przetrwanie, odzywającej się we współcze-

snym człowieku jako atawizm. Brytyjski filozof utrzymuje, że czyny terrory-

styczne sięgają początków ludzkości, gdy rozpatrujemy je w szerokim znacze-

niu. Osobliwością jest to, iż w węższym wymiarze wiąże ideę terroru z pojawie-

niem się sacrum, ponieważ pojęcie sacer, od którego wywodzi się poprzedni 

termin, oznacza zarówno „błogosławionego”, świętego, jak i „przeklętego”, na-

piętnowanego. Eagleton ukazuje fakt niemożności zrozumienia w pełni pojęcia 

terroryzmu bez dostrzeżenia tej dziwnej ambiwalencji. Dziś obserwujemy, jak 

terroryzm rozpoczyna się jako idea religijna
2
. Pierwotnym protagonistą terrory-

zmu nazywa Eagleton Dionizosa, bóstwo wina, pieśni i rozkoszy, ale także re-

prezentującego wrogość i agresję podświadomości. Nawiązując do Freuda, 

można nazwać tego boga beztroski i zadowolenia reprezentantem „czystej kultu-

ry popędu śmierci” (Eagleton 2008). 

Zadziwiające jest beneficjum płynące z odwiecznej obecności terroru  

w dziejach ludzkości. Eagleton dowodzi, że jest on niezbędnym składnikiem 

szczęśliwej egzystencji, lecz należy liczyć się z niebezpieczeństwem wymknię-

                                                 
2  Michael Abdalla, Syryjczyk żyjący w Polsce, twierdzi, że Koran, święta księga islamu, wyraź-

nie nakazuje zwalczanie tych, którzy w Koran nie wierzą.  
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cia się go spod kontroli. Terroryzm pozbawia nas arogancji, przypominając  

o efemeryzmie i niepewności naszego istnienia, i zaszczepiając w nas skromność 

i realizm moralny. „Nie może jednak doprowadzić do tego, aby nas kompletnie 

onieśmielił, upokorzył, zamiast jedynie utemperować” – twierdzi Eagleton 

(Eagleton 2008, 33). Ten pogląd koresponduje ze słowami Jana Pawła II, który 

rozważając istnienie nazizmu i komunizmu, pisał: „Można było myśleć, że i to 

zło było w jakimś sensie potrzebne światu i człowiekowi” (Jan Paweł II 2005, 

23). Brytyjski filozof wskazuje na ograniczoność człowieczego postrzegania, 

krótkowzroczność, która powoduje widzenie zła jedynie jako ludzką degenera-

cję, natomiast w perspektywie kosmicznej można by dostrzec jego konieczność. 

Eagleton zwraca uwagę na następny ważny aspekt związany z pojawianiem się 

aktów terrorystycznych. Jest nim pełna arogancji pasywność wobec ludzi będących 

przedstawicielami innej kultury. Jednocześnie inność jest niepokojąca nawet nie 

przez to, co czyni, lecz przez samą swą obecność, inność to zagrożenie dla własnej 

jaźni, gdy łudzimy się, że przez unicestwienie innego pokonamy własną śmiertel-

ność. Na tej zasadzie powstał nazizm i najstraszliwszy jego skutek – Holokaust. 

Gołaszewska, przywołując słowa Jerzego Ambroziewicza z książki Anioło-

wie śmierci, ujawnia pokusę widzienia w terrorystach „szalonych, wariatów lub 

zboczeńców” (Gołaszewska 1994, 82). Tymczasem czyny terrorystyczne popeł-

niane są z „pietyzmem”, z wielką dbałością o „postawienie kropki nad «i»”, 

choć często bywają wyrazem kłopotów terrorysty z sobą samym, a nie rozwią-

zaniem problemów społecznych – jak głoszą wykonawcy lub zleceniodawcy ak-

tów terrorystycznych. Tymczasem Eagleton widzi w terroryzmie Tanatosa uosa-

biającego Freudowski popęd śmierci, który jest „przebiegły, nieprzejednany, 

mściwy i do szpiku kości zły” (Eagleton 2008, 36). 

„Święty” terror, w starożytności reprezentowany przez Dionizosa, w śre-

dniowieczu najpełniej personifikowany jest przez Boga. Największy lęk budzi 

jego bezwarunkowa miłość i przyjaźń. Nie można jednak miłości Boga odbierać 

jako jego słabości, jak postrzegają miłość ludzie hołdujący tylko sile i władzy. 

Transcendencja Boga, przejawiająca się w tym, iż nic mu nie brak i niczego nie 

potrzebuje, uzmysławia, że istnienie świata i nas samych jest wynikiem „niczym 

nieumotywowanej wspaniałomyślności”. Eagleton uświadamia, że u podłoża re-

ligijnego fundamentalizmu stoi fakt, że nie może się on pogodzić z prawdą, iż 

„absolutnie nic nie musi istnieć, a już najmniej my sami”. Przywołując starote-

stamentalne prawo Mojżeszowe, ukazuje ambiwalencję prawa, zarówno tego 

boskiego, jak i ludzkiego. Prawo musi posługiwać się siłą w ochronie ludzi sła-

bych, zatem jest pozytywne i negatywne zarazem. Prawo Mojżeszowe miało 

charakter przygotowawczy, propedeutyczny, nie było celem samym w sobie,  

a tak właśnie traktowali je faryzeusze
3
. Eagleton wskazuje na odległe podobień-

stwo faryzeuszy do współczesnych islamskich ekstremistów, szczególnie w dą-

                                                 
3  Eagleton porównuje to prawo z nakazami stosowanymi wobec dzieci, dla których są one rozu-

miane jako cel sam w sobie, a nie jako przygotowanie do „cnotliwego życia”. 
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żeniu do zastąpienia władzy świeckiej państwem religijnym. Określa fundamen-

talistów jako fetyszystów, fetyszem zaś jest wszystko, co zapełnia brak, pustkę, 

a jest nią „rozmyta, chropowata, zmienna natura ludzkiego życia”. Fundamenta-

lizm obawia się niebytu, nihilizmu, choć istnieje między nimi parantela. Niebyt 

jako wróg niestabilności i wieloznaczności jest bardzo pociągający dla funda-

mentalizmu. „Fundamentalista to asceta chcący uwolnić świat od nadmiaru ma-

terii” – twierdzi Eagleton (Eagleton 2012a, 202). Religijny fundamentalizm, po-

dobnie jak zło, jest między innymi tęsknotą za cywilizacją dawną i prostszą, gdy 

istniały aksjomaty takie jak zbawienie i potępienie. 

Zadaniem każdego prawa jest przygotowanie człowieka do niezależności. 

Jednocześnie przez sam fakt swojego istnienia przypomina ono o słabości ludz-

kiej natury. „Bez prawa nie istniałoby pojęcie grzechu” – pisze Eagleton. Powo-

łując się na św. Pawła, twierdzi, że „[…] prawo jest tak naprawdę potrzebne dla 

dzieci i żółtodziobów. Potrzebują go ci, którzy nie uzyskali jeszcze moralnej 

niezależności, i dlatego muszą zdać się na przewodnictwo kodeksów i przepi-

sów” (Eagleton 2012a, 141). Prawo moralne jest potrzebne, lecz gdyby wszyscy 

postępowali zgodnie z jego nakazami, jego istnienie byłoby zbędne. 

Dla faryzeuszy (każdych czasów – jak zauważa brytyjski filozof) Bóg jest 

naprawdę terrorystą, którego można przekupić poprawnością zachowania i ezo-

terycznymi rytuałami, sankcjonowanymi przez prawo. Dlatego niepojęta jest dla 

nich Kalwaria i pogodzenie jej z miłością i sprawiedliwością Boga. Ponieważ 

Bóg jest Innym, któremu niczego nie brak, nie potrzebuje niczego i nie nakazuje 

nic ponad to, by móc kochać swoich wyznawców, a świat został przez niego 

stworzony nie z potrzeby, lecz z miłości. 

Św. Augustyn dostrzegł, że prawdziwym terrorem w samym centrum rze-

czywistości jest ludzki podmiot, który widział jako odmianę nicości. Bojąc się 

tej nicości wykluwającej się z bytu, fundamentalista zmierza do wypełnienia jej 

wartościami absolutnymi, które stwarzają ryzyko wywołania innego typu terro-

ru. „Fundamentalizm – jak głosi Eagleton – oznacza strach przed nieokreślo-

nym, zaimprowizowanym i nieujętym w scenariuszu oraz przerażenie na myśl  

o nadmiarze i niejasności. Zarówno muzułmańska, jak i chrześcijańska odmiana 

fundamentalizmu odrzuca idolatrię, czyniąc sobie jednak idola ze świętego tek-

stu” (Eagleton 2012a, 191). 

Terror rodzi się również w opozycji do skompromitowanego prawa. „Strach 

przed prawem rodzi raczej buntowników niż potulnych obywateli” (Eagleton 

2008, 81). Takim buntem była rewolucja francuska, której głównym problemem 

nie były despotyzm i krwawe hekatomby, lecz obnażenie dotychczasowego 

prawa i terrorystycznej natury władzy. Nie znaczy to, że prawo jest odmianą ter-

roryzmu. Władza może być bronią zarówno dla bezsilnych, jak i dla elit. Hasło 

Jakobinów: Liberté, Égalité, Fraternité, ou la Mort ukazuje wolność jako jedyną 

zasadę absolutną, na której opiera się wszystko – według słów Friedricha Schel-

linga (Schelling 1979). Absolutna wolność jest na tyle cenna, że dopuszcza de-
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spotyzm, co jest unaocznieniem konglomeratu idealizmu i cynizmu, anielskości  

i demoniczności. Absolutna wolność jest prawem sama dla siebie, a także kre-

atorem istoty tożsamości ludzkiej, dlatego jak wszystko, co nieskończone, jest 

potencjalnym źródłem terroru, gdyż dla tej wolności człowiek jest gotów ginąć 

lub zabić. Z tego względu „w wolności zawsze zawiera się pewna doza anarchii, 

której nie da się ani wykorzenić, ani zaaprobować” (Eagleton 2008).  

Przykładem tego, że wolność może posłużyć zarówno do tworzenia, jak i do 

niszczenia są ci, którzy podejmują strajk głodowy lub zamachowcy samobójcy. 

Oba te czyny upodabnia do siebie mieszcząca się w nich sprzeczność. Jednocze-

śnie są objawem desperacji i słabości, jak i odmową podległości, „[…] zama-

chowiec samobójca przekracza swój los, dobrowolnie mu się poddając, a tym 

samym staje się jednocześnie zwycięzcą i ofiarą. Zamach bombowy to skrajna 

forma biernej agresji” (Eagleton 2008, 140). Różnica pomiedzy tymi dwoma 

formami terroru leży w tym, iż większość podejmujących strajk głodowy spo-

dziewa się, że przeżyje, co jest mało prawdopodobne w przypadku zamachu sa-

mobójczego. Ponadto strajk głodowy jest zagrożeniem śmiercią tylko dla decy-

dującego się na ten czyn. Natomiast zamachowiec samobójca liczy na spektaku-

larność, unicestwiając nie tylko siebie samego. Eagleton przywołuje słowa Jose-

pha Conrada z powieści Tajny agent: „Żeby zamach bombowy wywarł jakiś 

wpływ na opinię publiczną w obecnej chwili, musi wykraczać poza intencję ze-

msty czy terroru. Musi być czysto niszczycielski. Musi być taki i tylko taki; nie 

dawać powodu do najmniejszych przypuszczeń, że mógł mieć jakiś inny cel”
4
 

(Conrad 1992, 46). 

Dla Eagletona zamachowiec samobójca nie jest męczennikiem, gdyż mę-

czeństwo polega na wyzbyciu się wszystkiego, nawet nadziei na zbawienie
5
. 

Tymczasem zamachowcy najczęściej liczą na nagrodę w raju, w zaświatach, 

„[…] śmierć męczennika zaświadcza o wartości życia, a nie jego miałkości. Nie 

mieszczą się w tym pojęciu wyznawcy islamu dokonujący samobójczych zama-

chów bombowych” (Eagleton 2010, 37). Samobójstwo zamachowca jest, według 

brytyjskiego filozofa, karykaturą Kantowskiego czysto etycznego aktu, do któ-

rego inspiracją jest wyższy ponad osobiste interesy cel. Lecz Kant ukazywał, że 

w tym akcie duch ulega przekształceniu i odradza się. W przypadku samobójcy 

to odrodzenie jest już niemożliwe. Różnica między męczeństwem a samobój-

czym zamachem polega jeszcze na tym, iż męczennik swoją śmierć traktuje jak 

deklarację, świadectwo, podczas gdy islamski radykał wierzy, że jego śmierć, 

jako bunt, przyczyni się do zmiany. 

Z metafizycznego punktu widzenia śmierć zamachowca jako wyrzeczenie 

się ciała, które jest najbardziej skończonym przejawem człowieka, musi prowa-

                                                 
4  Warto zauważyć, że Conrad napisał te słowa na początku ubiegłego wieku (pierwsze wydanie –

1907 r.), a można odnieść wrażenie, że dla współczesnych zamachowców są jakby instrukcją.  
5  Zadziwiające jest stanowisko Eagletona, gdyż męczennicy umierali zawsze z nadzieją zbawie-

nia i zjednoczenia z Bogiem. Por. Męczeństwo św. Szczepana (DzA 55–59). 
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dzić wprost do wieczności. „A jeżeli ciało wydaje się błahostką w porównaniu 

ze wspaniałością duszy, ograbienie innych ludzi z ich ciał nie wydaje się aż tak 

wielką zbrodnią” – ironizuje Eagleton (Eagleton 2010). Zamach samobójczy ja-

wi się jako maksymalny przejaw woli, która we współczesnym świecie ma new-

ralgiczne znaczenie. Brytyjski filozof przychyla się do stanowiska św. Tomasza 

z Akwinu, głoszącego, że akt woli jest wpisany w ludzką cielesność, która na-

rzuca określony typ wyborów. Absolutna wolność jest niemożliwa. Zdetermi-

nowani ciałem urzeczywistniamy pragnienia i nawet wybierając zło, czynimy 

tak, bo nam się ono podoba, co nie znaczy, że nie dostrzegamy jego natury. 

Akwinata utrzymywał, że nie może istnieć stworzenie absolutnie złe, ponieważ 

samo istnienie jest potencjałem dobra. „Stworzenie ma tyle dobra, ile ma istnie-

nia” – przekonywał (Eagleton 2010, 158). Nie zgodziłby się ze współczesnym 

nadawaniem woli siły mogącej naginać świat do naszych zamiarów lub potrzeb. 

Atak terrorystyczny gwałtownie uświadamia ludziom ich faktyczną bezbron-

ność, boleśnie odsłaniając mit głoszący absolutną wolność i wszechmoc (Eagle-

ton 2010). 

Eagleton, będąc bardziej socjalistą niż marksistą, głosi pogląd, że akty terro-

rystyczne jako narzędzie działania były zawsze odrzucane przez socjalistów, 

choć dostrzega fakt braku potępienia podejrzanych teokracji islamskich przez 

część lewicy. Jednocześnie Brytyjczyk otwarcie artykułuje, że to Zachód wspo-

mógł rozkwit radykalnego islamu, rekrutując go jako siłę do walki z tak zwanym 

komunizmem (Eagleton 2010), co nie jest jednoznaczne z sugestią, że odpowie-

dzialność za samobójcze zamachy bombowe spada wyłącznie na państwa za-

chodnie, lecz jedynie wskazaniem, że znacząco przyczyniły się do stworzenia 

warunków, w których takie zbrodnie wydają się warte popełnienia. Ogłoszenie 

„końca historii”, a tym samym niezmiennego triumfu kapitalizmu, doprowadziło 

do kontestacji w świecie muzułmańskim, dając początek zupełnie nowej epoce 

historycznej. 

Złudzenia postmodernizmu i wynikające stąd zło 

Przeświadczenie o końcu historii i wielkich narracji jest charakterystyczne 

dla postmodernizmu, zwanego inaczej ponowoczesnością. Narodził się on pod 

koniec XIX wieku w wyniku krytycznego nurtu wobec modernizmu, na począt-

ku jako krytyka artystyczna, przyjmując postać forpoczty w sztuce i będąc pre-

kursorem zmian obyczajowych. Według Jeana-Françoisa Lyotarda, który jako 

jeden z niewielu nie odżegnuje się od nazywania go postmodernistą, nurt ten nie 

jest kresem modernizmu, kojarzonego zazwyczaj z ideologią Oświecenia, wyra-

żaną racjonalizmem, pozytywizmem (scjentyzmem) i utopizmem, lecz jego czę-

ścią, kontynuacją. Trudno jednak nie zauważyć, że postmodernizm odchodzi od 

tych idei, a także od wiary w postęp czy emancypację ludzkości, poszukiwania 
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uniwersalnego konsensusu, trwałych i powszechnie przyjmowanych wartości 

itp. Zostaje usankcjonowany relatywizm destrukcyjny we wszystkich dziedzi-

nach nauki, sztuki, etyki, literatury, filozofii. Postmoderniści odrzucają klasycz-

ne rozumienie filozofii, nazywając ją wprost zarażoną „totalitarną mentalnością 

ateńską”, „logocentryzmem” – czyli czcią dla prawdy obiektywnej, a także prze-

świadczeniem, że „filozofie wyrokujące” posiadają zbawczą moc. Postmoder-

nizm jest doktrynalno-filozoficznym eklektyzmem. Ponieważ filozofia jest 

uprawiana w sposób asystemowy, postmodernistyczni filozofowie są uważani 

przeważnie za fenomenologów. 

Aksjologia postmodernistów wyklucza uznanie jakichkolwiek transcenden-

cji, tj. Boga, sakralności, duchowej osobowości człowieka czy pozaziemskiego 

sensu ludzkiego życia. Liberalizm, jako jedno ze źródeł filozoficzno-ideologicz- 

nych postmodernizmu, proponuje naturalizm, absolutyzację wolności, usuwanie 

etyki z form życia publicznego oraz traktowanie społeczności jako rezultatu 

konwencji. W etyce normatywnej, podważając jej ontologiczno-antropologiczne 

fundamenty, wyjaśnia charakter norm jako zwyczajowy i pragmatyczny. O po-

winnościach według imperatywu kategorycznego Kanta (zasada użyteczności) 

można mówić tylko w odniesieniu do grupy, do wspólnoty. Postmodernizm, re-

zygnując z uniwersalnych norm etycznych, traktuje moralność jako doświadcze-

nie wewnątrzemocjonalne, nieracjonalne i aporetyczne (Kowalczyk 2004). 

Do narodzin zachodniego postmodernizmu przyczyniły się, według Eagleto-

na, między innymi i przede wszystkim niepowodzenia polityki rewolucyjnej, 

chociaż wymienia również inne okoliczności, takie jak: „«postindustrialne» spo-

łeczeństwo, ostateczna kompromitacja nowoczesności, powrót awangardy, uto-

warowienie kultury, pojawienie się nowych żywotnych sił politycznych czy za-

łamanie się pewnych klasycznych ideologii społeczeństwa […]” (Eagleton 1998, 

36). Zauważa, że pod wieloma względami ponowoczesność wykazuje podobień-

stwo do rozwiniętego modernizmu, choć większość postmodernistów temu prze-

czy. Jako przykłady Eagleton podaje: rozwój kapitalizmu, który, wedle przewi-

dywań Marksa, osiągnął w postmodernizmie szczytową kondycję, a także roz-

kwit takiej tematyki jak seksualność, nieświadomość, ruch feministyczny, gen-

der, etniczność, które wcześniej już były podejmowane, ale w postmodernizmie 

nabrały charakteru spraw zasadniczych. Brytyjczyk zauważa, że wymienione 

wyżej problemy są tematami zastępczymi, inicjowanymi po to, aby ukryć poli-

tyczny obskurantyzm i historyczną niepamięć wzmacnianą przez znaczną część 

postmodernistów, a tym samym odwrócić uwagę od tak zasadniczych proble-

mów, jak choćby niedożywienie, czy wręcz umieranie z głodu dużej części ludzi 

na naszym globie (Eaglaton 1998).  

Charakterystyczną cechą postmodernizmu jest jego niespójność. Eagleton 

wskazuje na posługiwanie się przez postmodernizm zasadniczo twardymi binar-

nymi opozycjami. Jako pożądane postmodernizm plasuje takie pojęcia jak różni-

ca, wielorakość, pluralizm, relatywizm, stawiając po drugiej stronie ich przeci-
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wieństwa: jedność, identyczność, uniwersalność, totalność, tym samym dając im 

z góry słabszą pozycję. I chociaż w filozoficznych wersjach teoria postmoderni-

styczna dopuszcza współzależność terminów po dwóch stronach barykady, to 

jednak Eagleton nazywa ją „drobiazgowo ortodoksyjną heterodoksją, która jak 

każda imaginacyjna forma tożsamości potrzebuje […] słomianych wrogów, żeby 

nie wypaść z gry” (Eagleton 1998, 43). Przeciwstawiając się wszelkim dogma-

tom, postmodernizm ustanowił dogmat relatywizmu, który skutkuje tym, że nie 

wiemy już, co jest prawdą, że „[…] uniwersalizm nie jest już obowiązkowym 

przekazywaniem dobra przeznaczonego dla wszystkich […]” – jak pisze Joseph 

Ratzinger (Ratzinger 2005, 60). 

Innym przykładem sprzeczności tkwiącej w teoriach postmodernistycznych 

są dogmaty głoszące liberalne zasady wolności i tolerancji. Jak utrzymuje Eagle-

ton liberalizm nie może być nadmiernie liberalny w odniesieniu do własnych po-

staw i między innymi dlatego Zachód nie wie, czy traktować swoich nieliberal-

nych przeciwników uczciwie, czy też postąpić wobec nich okrutnie. Podobnie 

rzecz się ma z tolerancją. Postmoderniści postulują podporządkowanie się zasa-

dom tolerancji, tym samym wykazując jej brak w nich samych (Eagleton 2010). 

Kolejnym zarzutem wobec postmodernizmu jest jego „alergiczna reakcja” – 

jak pisze Eagleton – na ideę pewności. Wszelka pewność jest absolutystyczna, 

silne przekonania traktowane są jak dogmat, któremu postmodernizm, jak wcze-

śniej było nadmienione, przeciwstawia się. A przecież jedną z najbardziej pro-

pagowanych postaci postmodernistycznego dogmatu jest odwoływanie się do 

doświadczenia, które przybiera formę czegoś absolutnego, ponieważ nie można 

go zakwestionować. Postmodernizm, nie uznając żadnych absolutów, „nie byłby 

skłonny zaakceptować poglądu, iż istnieją twierdzenia prawdziwe w odniesieniu 

do wszystkich czasów i miejsc, a mimo to niepuste i niebanalne” (Eagleton 

1998, 155). Przykładowym takim twierdzeniem jest, według Eagletona, zdanie: 

„zawsze i wszędzie większość kobiet i mężczyzn spędza swe życie na całkiem 

bezsensownej harówce służącej zwykle interesowi nielicznych” (Eagleton 1998, 

155). Na podstawie tej supozycji filozofa dziwi „zanik” proletariatu. Tym mia-

nem w społeczeństwie antycznym określano ludzi zbyt biednych, by służyć pań-

stwu inaczej niż tylko jako siła robocza oraz przez „produkcję” dzieci jako przy-

szłych rąk do pracy: „Ostateczna postać biedy lub utraty podstaw bytu pojawia 

się wówczas, gdy nie ma się nic oprócz siebie samego. Oznacza to pracę przy 

użyciu własnego ciała […]. A ponieważ tak wygląda w dalszym ciągu los milio-

nów mężczyzn i kobiet na świecie, jest rzeczą osobliwą słyszeć, że proletariatu 

już nie ma” (Eagleton 2012a, 46). Eagleton wysnuwa tezę, iż jest to spowodo-

wane „błędem nowomodnych postmodernistów”, którzy podmiot społecznej me-

tamorfozy (klasy pracującej) zastąpili mianem „nowych ruchów politycznych”. 

Ten problem wiąże się nierozerwalnie z poddaniem krytyce systemu kapitali-

stycznego, który ze swej natury zawiera sprzeczności. Z jednej strony jest to sys-

tem, który „usuwa bariery, dekonstruuje przeciwieństwa, […] czyni realnym 
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marzenie o porządku społecznym wolnym od niedostatku i znoju. […] Jego ide-

ały polityczne – wolność, sprawiedliwość, prawo do samookreślenia, równość 

szans – przyćmiewają, przynajmniej w teorii, niemal wszystkie wcześniejsze 

ideologie pod względem głębi humanizmu i uniwersalizmu zasięgu” (Eagleton 

1998, 88). Jednak Eagleton pokazuje infernalne koszty dynamicznego wyzwole-

nia ludzkich potencjałów, rodzące wiele ludzkich osobistych dramatów: „ludzkie 

zdolności są okaleczane i marnotrawione, ludzkie istnienia miażdżone i niszczo-

ne, a ogromna większość mężczyzn i kobiet skazana jest na nie przynoszącą im 

owoców pracę, w której zyski czerpią nieliczni” (Eagleton 1998, 89). Z tego 

względu kapitalizm jest oceniony przez Eagletona jako jednocześnie postępowy 

i w równej mierze anachroniczny. I choć apologeci kapitalizmu chcą wierzyć  

w jego stabilność, to jednak sprzeczności w nim zawarte, jak choćby potrzeba au-

torytetów, które nieustannie się wyszydza, potrzeba fundamentów, które sam go-

tów jest usunąć spod stóp, nieustanne transgresje, które rodzą przeciwników, są 

niezbitym dowodem, że system należy do samounicestwiających (Eagleton 1998). 

Postmodernizm jest nieufny wobec wszelkiej władzy, postrzegając ją jako 

opresyjną. Fakt ten sprzyja rozwojowi idei liberalizmu, którego błąd polega na 

przekonaniu, iż dobre życie można osiągnąć tylko w pojedynkę, a „wnętrze 

człowieka jest samotną i niemożliwą do sforsowania twierdzą” (Kuźniarz 2011, 

284). Tymczasem, zdaniem Eagletona, już od czasu powstania społeczeństwa 

burżuazyjnego władza ma polegać nie na stosowaniu przymusu, lecz na „uwo-

dzeniu” przy pomocy środków kulturowych, odwołujących się do naszych uczuć 

i poczucia smaku. Liberałowie nie pamiętają o tym, że ludzki podmiot jest 

kształtowany przez społeczeństwo, a jedynie wybór należy tylko do nas.  

Jeszcze jednym błędem liberalizmu jest oddzielenie polityki od etyki. Libe-

ralizm postuluje autentyzm i rozwój wrażliwości, które wydają się „przykaza-

niami” etycznymi, w rzeczywistości pozbawione są pozytywnej treści, są substy-

tutami cnót etycznych. Eagleton za Arystotelesem twierdzi, że „droga do polity-

ki wiedzie (zwłaszcza w naszych czasach) przez dezyderaty o charakterze etycz-

nym. Prawdziwa polityka nie stanie się możliwa, czy choćby potrzebna, dopóki 

nie wejdziemy w posiadanie środków pozwalających «udowodnić pomyłkę tym, 

którzy upierają się, że wszystko jest dobrze, o ile tylko świetnie się czujemy»” 

(Eagleton, za: Kuźniarz 2011, 287). Liberalna idea państwa twierdzi, że państwo 

powinno być neutralne w stosunku do moralności, lecz to twierdzenie oznacza 

przecież opowiedzenie się za konkretnym poglądem na moralne dobro, zatem 

wcale neutralne nie jest (Eagleton 1998). 

Zło wynikające z sekularyzacji społeczeństw 

Terry Eagleton, jako lewicowiec agnostyk dostrzega wiele zła, jakie spowo-

dowała religia, historię bigoterii, przesądów i opresyjnej polityki zinstytucjona-
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lizowanego Kościoła. Ale twierdzi także, że „jednym z najważniejszych powo-

dów bycia chrześcijaninem – podobnie jak bycia socjalistą – jest niechęć do 

przymusowej pracy i sprzeciw wobec opartego na lęku czynienia z niej idola” 

(Eagleton 2010, 22). 

Proces sekularyzacji, którego wyraźne początki datują się od czasów Oświe-

cenia, powodowany był, według Eagletona, raczej sprawami politycznymi niż 

teologicznymi. Rodząca się klasa średnia, kierując się partykularnymi interesa-

mi, potrzebowała oddzielenia „tronu i ołtarza”. Bardziej przydatna wydawała się 

koncepcja Bacona koneksji wiedzy z władzą przez oddanie odkryć rozumu na-

ukowego w służbę reformy społecznej i ludzkiej emancypacji. Teoria Johna 

Locke’a mówiąca o tym, że umysł ludzki jest zaczątkowo tabula rasa pozwoliła 

wyzbyć się „widma” grzechu pierworodnego. Lecz Eagleton zaprzecza poglą-

dowi, że całe Oświecenie zwalczało religię. „Większość myślicieli Oświecenia 

[…] nie zerwała definitywnie z religijnym światopoglądem, choć go krytykowa-

ła” (Eagleton 2014b, 24). Odrzucali oni autorytet Kościoła, w zamian przyjmu-

jąc bezkrytyczną wiarę w autorytet rozumu i natury, umiłowanie Boga zastąpili 

oddaniem sprawie ludzkości. Charakterystyczne jest także traktowanie religii  

w wymiarach użyteczności. Była ona użytecznym narzędziem w egzekwowaniu 

moralności, a tym samym porządku społecznego, chociaż Hume uważał, że reli-

gia zepsuła moralność, redukując ją do interesów własnych (lęk przed karą, pra-

gnienie nieśmiertelności), jak również burząc naturalne podłoże upodobania do 

sprawiedliwości i dobra. Z drugiej strony zdawał się sądzić, że umiarkowana, 

niezabobonna religia służy politycznej stabilności. Eagleton zauważa, że „chrze-

ścijańskie doktryny są po prostu wersją pewnych nieprzemijalnych ludzkich 

praw, dostępnych światłu rozumu” (Eagleton 2014b, 20). Lecz jednocześnie 

twierdzi, iż odseparowanie religii od rozumu sprawia, że nie podlega ona racjo-

nalnej krytyce. Oświeceniowi filozofowie, będący apologetami postępu ludzko-

ści, zdawali się nie dostrzegać, że racjonalistyczne mity istnieją tak samo jak re-

ligijne. Eagleton stwierdza, że „postęp istnieje naprawdę – dopóki jednak pamię-

tamy, że cywilizacja, która go dokonuje, wydaje się zarazem zdecydowana nisz-

czyć naszą planetę, mordować niewinnych i produkować nierówności między 

ludźmi na niewyobrażalną skalę” (Eagleton 2010, 95). 

Jednym z głównych haseł Oświecenia była idea wolności, również wolności 

przekonań religijnych. Eagleton wskazuje, że „liberalna doktryna wolności wy-

wodzi się między innymi z chrześcijańskiego pojęcia wolnej woli, podobnie jak 

wiara liberałów w postęp pobrzmiewa odległymi echami chrześcijańskiej kon-

cepcji Opatrzności” (Eagleton 2014b). Gdy stwierdzamy, że Bóg stworzył nas 

na swój obraz i podobieństwo, chodzi właśnie o obdarzenie człowieka wolną 

wolą, gdyż „On jest czystą wolnością”. Oddając sprawiedliwość epoce Oświe-

cenia, Eagleton zauważa, że celem nie była likwidacja religii, lecz jej transcen-

dentalne uzasadnienie i pogłębienie, w większości ruch był raczej skierowany 

przyciwko duchowieństwu niż przeciw Wszechmogącemu. Przywołuje pogląd 
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Nietzschego, iż to społeczeństwo klasy średniej pozbawiło religię reputacji przez 

myśl i praktykę ekonomiczną – co jest z gruntu niereligijne.  

Oświecenie, chcąc zbudować moralność na podłożu racjonalności, zdaje się 

nie zauważać, podobnie jak przy okazji haseł wolności, że fundacyjny uniwer-

salny charakter dla moralności ma doktryna chrześcijańska. Najwybitniejszy 

„oświeceniowiec” w tej materii, Immanuel Kant, pisał o skłonności do zła jako 

naturalnej dla człowieka. Chcąc oprzeć moralność na obowiązku, fundamentu 

musiał szukać w wierze, gdyż – jak pisze Eagleton – „racjonalne formuły są sła-

bymi środkami skłaniania ludzi do cnoty” (Eagleton 2014b, 43). Przywołuje 

myśl Hume’a, który wykluczał rozum jako źródło motywacji. „Jeśli porządek 

moralny jest Bożym dziełem wbudowanym w potężny projekt samego kosmosu, 

to prawdopodobnie okaże się równie deterministyczny jak prawa grawitacji,  

a tym samym równie indyferentny wobec jednostkowej woli” – twierdzi Eagle-

ton (Eagleton 2014b, 49). 

Religia jest ze swej istoty potrzebna do nadania rzeczywistości jakiegoś 

stopnia znaczenia. Gdy zaczyna tracić na reputacji, jej funkcję przejmują okre-

sowo inne substytuty: rozum, przyroda, kultura, sztuka, wzniosłość, naród, pań-

stwo, ludzkość, społeczeństwo – „jako formy wypartej boskości”. Eagleton za-

uważa, że system, który dyskredytuje religię antykościelną działalnością, po-

trzebuje symbolicznej jedności. „Skoro tradycyjna wiara nie gwarantuje już ta-

kiej spójności, trzeba wprowadzić nowe jej formy […]” (Eagleton 2014b, 69). 

Siłą religii jest również to, że łączy doświadczenie życia codziennego z zagad-

nieniami o znaczeniu ostatecznym, z pytaniami o naturę bytu. Brytyjski filozof 

reprezentuje pogląd, że każda próba ożywienia religii jest paraliżowana przez 

kapitalistyczną sekularyzację. „Religię – pisze Eagleton – należy cierpliwie od-

cyfrowywać, a nie arogancko odtrącać” (Eagleton 2010, 101). Jednocześnie 

twierdzi, że do roli, jaką pełni religia, „najodpowiedniejszą kandydatką” była 

zawsze kultura, ponieważ „implikuje fundamentalne wartości, transcendentne 

prawdy, autorytatywne tradycje, praktyki obrzędowe, zmysłową symbolikę, du-

chową głębię, rozwój moralny, wspólnotową tożsamość i misję społeczną”, lecz 

zauważa również, że kultura „staje się rozpaczliwie słaba, gdy tylko oderwie się 

od swych religijnych korzeni” (Eagleton 2012b). 

W ponowoczesności, gdy historia jest zredukowana do „skomercjalizowane-

go dziedzictwa kultury”, sama kultura jest antyuniwersalistyczna, podejrzliwa 

wobec absolutów, pozbawiona głębi, gdyż postmodernizm, notorycznie obawia-

jąc się uniwersalnych tez, wyrzeka się zarówno Boga, jak i człowieka. A prze-

cież, jak pisze Eagleton, „kultura wysoka gra tak jak religia podwójną rolę, ofe-

rując krytykę nowoczesnej cywilizacji, a zarazem schronienie przed jej degene-

racją” (Eagleton 2014b, 185–186). Ponieważ najważniejszym postulatem jest 

pluralizm, teoretycy postmodernizmu bardziej doceniają fakt wielości kultur niż 

właściwe im założenia. Kultura przestaje być wykładnikiem tożsamości wspól-

notowej, a tylko jako konkretna, przypisana danej grupie społecznej, choćby tak 
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wielkiej jak naród – może przetrwać. Jest to jednocześnie sprzężenie zwrotne, 

gdyż „każda określona kultura narodowa czy etniczna osiąga niezależność jedy-

nie poprzez jednoczącą rolę państwa […]. Państwo zawierające więcej niż jedną 

kulturę niewątpliwie nie jest w stanie zapewnić równych praw im wszystkim” 

(Eagleton 2012b, 87). 

Eagleton dostrzega, jakie szkody wyrządziła komercjalizacja kultury, od-

dzielenie tak zwanej Kultury wysokiej, pisanej wielką literą, od kultury rozu-

mianej jako „zespół wartości, obyczajów, przekonań i praktyk tworzących styl 

życia konkretnej grupy” (Eagleton 2012b, 53). Stwierdza również, iż postmo-

dernistyczne podejście do rozumienia kultury sprawia, że jest ona rudymentem 

konfliktów, a nie miejscem jedności i konsensusu. Rozrost kultur spowodowany 

poczuciem represjonowania doznawanym przez niektóre grupy społeczne
6
 przy-

czynił się do rozpadu kultury wysokiej. „Idealnie jednorodna Kultura ma coraz 

mniej do powiedzenia w konflikcie z kulturami, nie jest też w stanie zaprowa-

dzić wśród nich porządku. Stąd właśnie wziął się ów głośny dziś kryzys Kultu-

ry” (Eagleton 2012b, 97). 

Nieodłącznym skutkiem sekularyzacji jest rozwijający się ateizm. Brytyjski 

myśliciel dostrzega fakt, iż wielu ateistów „przedstawia taką wersję religii, któ-

rej nikt przy zdrowych zmysłach nie miałby ochoty bronić, a potem ze słusznym 

oburzeniem ją odrzuca. Akceptują oni te same prymitywne stereotypy, które bez 

wątpienia zgorszyłyby ich w jakiejkolwiek innej dziedzinie badań naukowych” 

(Eagleton 2012a, 167). Jednym z powodów ateizmu myśli postmodernistycznej 

jest jej programowa nieufność wobec wiary, nie tylko wobec wiary religijnej 

lecz także wiary samej w sobie. Postmoderniści zdają się nie zauważać, że „na-

uka wykorzystuje […] pewne prawdy wiary tak samo, jak inne formy wiedzy”. 

Przywołując słowa kanadyjskiego filozofa Charlesa Taylora, Eagleton stwier-

dza: „utrzymywanie, że w pracy badacza nie ma założeń, które nie są oparte na 

wcześniej przeprowadzonych dowodach, z pewnością odzwierciedla ślepą wiarę, 

taką, która nie może nawet z rzadka doznać drżenia wątpliwości”. Dlatego zda-

niem Brytyjczyka nie można nauki traktować jako oponenta religii. Gdy do-

strzegamy zło, jakie wyrządziła w historii religia, nie można zapominać  

„o koszmarach, które nauka i technika sprowadziły na ludzkość […] (Eagleton 

2010, 140–142). 

Sens obecności zła w świecie i szansa jego przezwyciężenia 

W opublikowanym w internecie wykładzie poświęconym przejawom zła we 

współczesnym świecie Terry Eagleton zadał pytanie, dlaczego zło jest tak po-

ciągające, a dobro – nie. Przyczyn takiego stanu jest kilka. Przede wszystkim 

                                                 
6  Eagleton ma tutaj na myśli m.in. bojowników o prawa gejów, neofaszystów itp.  
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niemodne, nudne stało się pojęcie cnoty. Według Arystotelesa, człowiek cnotli-

wy żyje pełniej, niż ten, który jest cnót pozbawiony. Cnota nie jest dana z góry, 

nie jest naturalna, nie jest czymś, co człowiek ma przez sam fakt zaistnienia. 

Cnotliwym trzeba się stać. Św. Tomasz traktuje ludzi złych jako „wybrakowa-

nych, upośledzonych”, niedojrzałych, nierozumiejących na czym polega czło-

wieczeństwo. Cnotliwi są jak dobrzy artyści, mają siłę i energię – w pełni. W ro-

zumieniu chrześcijan święci są „wirtuozami” moralności. Eagleton dowodzi, że 

cnota ma związek z wyobrażeniem Boga, który jest dobry – co nie jest równo-

znaczne z tym, że jest moralny – „jest nieskończenie dobry w samozadowoleniu 

bycia” (Eagleton, On Evil). Natomiast Bóg karzący to szatański wymysł, gdyż 

szatan, w języku hebrajskim oznacza oskarżyciela, przeciwnika, kogoś nikczem-

nego, niegodziwego. 

Brytyjski filozof zastanawia się nad tym, co stało się z klasyczną definicją 

dobra. Konstatuje, że czas szybkich zmian i powstanie klasy średniej spowodo-

wały przedefiniowanie pojęcia cnoty, która już nie jest Arystotelesowskim do-

skonaleniem się, samorealizacją w człowieczeństwie, lecz zaczęła oznaczać roz-

tropność, oszczędność, zapobiegliwość, skrzętność, rozsądek. W społeczeństwie 

drapieżnym cnota stała się raczej ograniczająca niż umożliwiająca, zło wydaje 

się bardziej atrakcyjne. Ponieważ nie wiemy, co to jest żyć pełnią życia, cieszyć 

się życiem, cnota jawi się jako perwersja myśli moralnej, kojarzy się najwyżej  

z Kantowskim obowiązkiem, odpowiedzialnością. Czyste zło, czyli takie, które 

jest czynione dla samego zła, jest, zdaniem Eagletona, na szczęście rzadko do-

świadczane. Ponieważ jest ono nie-bytem, nicością, samo w sobie – niczym, dla-

tego nie mógłby go stworzyć nawet wszechmogący Bóg. Na przekór tym, którzy 

obwiniają Najwyższego o zło świata, brytyjski filozof przedstawia twierdzenie 

niektórych teologów mówiące o tym, że Bóg nie mógł stworzyć materialnego 

świata, który nie obejmowałby bólu i cierpienia. „Zgodnie z tą teorią, jeśli 

chcemy zaznać przyjemności zmysłowej lub po prostu mieć ciała, musimy się 

znaleźć w miejscu udręki”. Ten pogląd potwierdza również, przywołana przez 

Eagletona, myśl Fryderyka Nietzschego: „akceptacja jednego radosnego do-

świadczenia oznacza zgodę na cały smutek i całe zło świata, bo wszystkie rzeczy 

są powiązane” (Eagleton 2012c, 128). Jednocześnie, powołując się na zbyt wą-

ską perspektywę i ograniczenia ludzkiego spojrzenia, dowodzi, że często nie 

umiemy ocenić oczywistego, zdawać by się mogło, zła, które jest w rzeczywi-

stości dobrem. Podobnie rzecz ma się ze złem historycznym, które jako skutek 

rodzi dobro. Jednak fakt, iż dobro czasem może pochodzić od zła, zdaniem 

Eagletona, nie wystarczy do usprawiedliwienia tego ostatniego.  

Pomimo obrony religii i wiary przed „prymitywnym” ateizmem, brytyjski 

myśliciel dostrzega, że chrześcijaństwo, które w swych początkach za przykła-

dem Jezusa stało po stronie ubogich, wykluczonych i zmarginalizowanych, prze-

szło „na stronę bogatych i agresywnych, […] stało się obłudnym żargonem kła-

miących polityków, przekupnych bankierów i fanatycznych neokonserwaty-
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stów”. Przyczyny takiego stanu religii upatruje w nierzetelnym odczytywaniu 

Ewangelii i postuluje: „religię należy cierpliwie odcyfrowywać, a nie arogancko 

odtrącać”. W charakterystyczny dla siebie ironizujący sposób szydzi: „Po co 

komu gniewny Bóg, niszczący planetę ogniem, skoro jako dojrzała i samodziel-

na ludzkość doskonale potrafimy się wywiązać z tego zadania sami” (Eagleton 

2010, 143). Ateistom zarzucającym chrześcijaństwu fundamentalizm Eagleton 

odpowiada, iż w dobie hedonistycznej, relatywistycznej kultury „stara się [ono] 

przywrócić ład, czystość, skromność, ciężką pracę, samodyscyplinę i odpowie-

dzialność, czyli wszystkie te wartości, którym zagraża pogrom ze strony bez-

bożnego konsumeryzmu” (Eagleton 2010). 

Wspomniana już została Kultura wysoka, skłócona i niemogąca sobie pora-

dzić z wszelkimi innymi rodzajami kultury. Brytyjski myśliciel zauważa, że „je-

śli Kultura musi zjednoczyć nader odmienne, kłopotliwe państwa Zachodu prze-

ciw temu, co jawi się jej jako kultura we wszystkich niewłaściwych sensach tego 

słowa, to odrodzenie wspólnego, klasycznego, chrześcijańskiego […] dziedzic-

twa może się faktycznie okazać dobrym sposobem na odepchnięcie przybywają-

cych z odległych ziem barbarzyńców” (Eagleton 2012b, 98). 

Spojrzenie Eagletona na problem zła wydaje się tyle samo zdroworozsądkowe, 

co pesymistyczne. Jakby na swe usprawiedliwienie przytacza teorię Theodora 

Adorno, który „zauważył swego czasu, że myśliciele pesymistyczni […] oddają 

większe przysługi ludzkiej wolności niż ufnie patrzący na świat optymiści. Dają oni 

bowiem świadectwo rażącej niesprawiedliwości […]. Przypominając o tym, jak zła 

jest kondycja świata, zachęcają nas do jego naprawy” (Eagleton 2014a, 85). 

Eagleton jako zdeklarowany marksista różni się jednak od tych marksistów  

i lewicowych kolegów, którzy posługują się Marksem jak luźnym ekwiwalentem 

zbuntowanego ducha, wiążąc go choćby ze sprawiedliwością społeczną czy „po-

stępowym klimatem”. Dla Eagletona Marks jest filozofem moralistą, nowocze-

snym Arystotelesem, z czego sam Marks nie zawsze zdawał sobie sprawę. Tym, 

co łączy Marksa ze Stagirytą, jest przede wszystkim podobne rozumienie ludz-

kiego szczęścia. „Ostatecznie moralność – eksplikuje Eagleton – sprowadza się 

dla Marksa do kwestii przyjemności i zadowolenia z życia. A ponieważ nikt nie 

może przeżyć swojego życia w izolacji, w zakres etyki musi wejść polityka” 

(Eagleton 2014a, 133). Dokładnie tak samo – zdaniem Eagletona – myślał Ary-

stoteles. Nie ulega wątpliwości, że marksizm był najgłębszą, najbardziej wni-

kliwą i wszechstronną krytyką kapitalizmu obnażającą potworny wyzysk pracy 

wielu na rzecz nielicznych. „U źródeł nowoczesnych państw kapitalistycznych – 

pisze Eagleton – stoi historia niewolnictwa, ludobójstwa, przemocy i wyzysku 

[…]”. Nie oznacza to jednak, że myśliciel nie dostrzega okropności, jakie przy-

niosła ze sobą socjalistyczna rewolucja: „[…] maoizm i stalinizm to chybione, 

krwawe eksperymenty, które uczyniły ideę socjalizmu odrażającą dla wielu lu-

dzi w tych miejscach świata, gdzie mogłaby przynieść największe korzyści” 

(Eagleton 2014a).  
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Z ekonomią nierozerwalnie związana jest praca, która sprawia, że człowiek 

dorosły czuje, że robi to, co do niego należy. Eagleton stara się złamać myślowe 

stereotypy sprawiające, że pracą nazywamy niemal wyłącznie to, co przynosi 

korzyści finansowe. Praca ludzka rzadko bywa źródłem spełnienia. U jej źródeł 

zawsze stała jakaś forma przymusu, nawet jeśli była to chęć uwolnienia się od 

głodu. Powołując się na Marksa i jego mistrza Arystotelesa, Eagleton wskazuje 

na to, iż „dobre życie składa się z aktywności podejmowanych ze względu na 

nie same, […] nie zaś ze względu na obowiązek, zwyczaj, sentyment, autorytet, 

materialną konieczność, społeczną użyteczność lub bojaźń Bożą” (Eagleton 

2014a, 106). Te determinanty uświadamiają kruchość naszej wolności, ale wol-

ności negatywnej, wolności „od”. Brytyjski filozof dobitnie uświadamia, iż 

„wolność jednostki kształtują od środka żądania tych, przez których jedynie mo-

że się ona urzeczywistnić. Moja wolność musi zakładać wolność innych, a nie 

tylko ją szanować – zakładać ją w taki sposób, aby stała się czynnikiem konsty-

tuującym moją wolność. Tylko w ten sposób wolność może pozbyć się terrory-

stycznego potencjału” (Eagleton 2008, 126). 

Nie sposób pominąć milczeniem faktu wykorzystywania terroru w służbie 

cywilizacji. Należy jednak traktować go z szacunkiem i lękiem, przyjąć do wia-

domości jego dwoistą naturę. „W przeciwnym wypadku […] prawdopodobnie 

zwróci się przeciwko nam i zmiecie nas z powierzchni ziemi” – przepowiada 

brytyjski filozof (Eagleton 2008, 33). 

Terroryzm stał się w dzisiejszym świecie najbardziej przerażającym złem. 

Oczywiste wydaje się przeświadczenie, że terroryści, którzy zagrażają niewin-

nym ludziom, muszą zostać unieszkodliwieni wszelkimi możliwymi środkami 

zgodnymi z prawem. Eagleton dostrzega powstającą coraz częściej wielokultu-

rowość w państwach zachodnich, która zagraża istniejącemu porządkowi jako 

potencjalna „wylęgarnia” terroryzmu. Wielokulturowość w liberalnych demo-

kracjach utrudnia osiągnięcie pełnej jedności poglądów, która jest niezbędna  

w obliczu ataku z zewnątrz. Eagleton twierdzi, że terroryzm jest „niczym dzieło 

sztuki w ujęciu Kanta, łączy bezcelowość z celowością, funkcję ekspresywną  

z instrumentalną” (Eagleton 2018, 173). 

We współczesnym świecie, w dobie nieuznającego żadnych pewników i uni-

wersaliów postmodernizmu, Zachód „mając do czynienia z nieprzejednanym wro-

giem politycznym, wyznającym w dodatku fundamentalne wartości […] bez wąt-

pienia będzie coraz częściej zmuszony do refleksji na temat fundamentów własnej 

cywilizacji” (Eagleton 2012a, 73). Postmodernizm nie dostrzega, że to głównie  

z powodu naszej cielesności moralność można uznać za uniwersalną. „Na zdolności 

współodczuwania ufundowane zostały wartości moralne; to zaś wynika z kolei z na-

szej materialnej zależności od siebie nawzajem. […] Ogniwem łączącym naturę  

i człowieczeństwo, materialność i znaczenie jest moralność” (Eagleton 2012a, 148). 

Istnieje wielu zwolenników surowego prawa, które miałoby, przez bez-

względne kary, ustrzec przed złem i niemoralnością. Błąd takiego rozumowania 
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wynika przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszym jest niedostrzeganie, że 

prawo nie jest w stanie regulować wszelkich naszych poczynań. Eagleton, po-

wołując się na Freudowskie superego i jego ideę popędu śmierci związaną z su-

mieniem moralnym, ukazuje zapętlenie „w pułapce błędnego koła winy i wykro-

czenia, prawa i pragnienia”. W odniesieniu do drugiego powodu niewystarczal-

ności prawa dla chronienia nas przed złem brytyjski myśliciel odważnie formu-

łuje tezę, iż „[…] prawo karzące nasze wykroczenia zarazem je prowokuje”. Dla 

potwierdzenia cytuje słowa św. Pawła z Listu do Rzymian: „jedynie przez prawo 

zdobyłem znajomość grzechu […] przykazanie, które miało prowadzić do życia, 

zawiodło mnie ku śmierci” (Rz 7,7.10). Jedynym sposobem wyjścia z tej pułap-

ki, przerwania błędnego koła jest, zdaniem św. Pawła (a tym samym, powołują-

cego się na jego słowa, Eagletona), „przemiana prawa cenzury i potępienia  

w prawo miłości i wybaczenie” (Eagleton 2012c, 105). 

Zasługą Eagletona jest podniesienie miłości do rangi problemu politycznego. 

„Nowoczesna myśl etyczna – twierdzi Eagleton – wyrządziła nieopisane szkody, 

fałszywie zakładając, że miłość jest sprawą przede wszystkim osobistą, a nie po-

lityczną
7
 […]. Jedną z konsekwencji tego błędu stanowi fakt, że trudniejsze […] 

stało się osiągnięcie miłości nawet na poziomie interpersonalnym” (Eagleton, 

za: Kuźniarz 2011, 304). Wbrew powszechnemu poglądowi, że na przeciwle-

głym biegunie miłości leży czysta racjonalność, Eagleton twierdzi, iż „kliniczny, 

chłodny realizm […] wymaga wszelkiego rodzaju zalet – gotowości do przyzna-

nia się do błędu, altruizmu, pokory, szczodrości ducha, ciężkiej pracy, wytrwa-

łości, gotowości do współpracy, rzetelnego sądu itp.”. Uzasadnieniem są dla 

Eagletona słowa św. Tomasza z Akwinu, mówiące o tym, że wszystkie cnoty 

mają swe źródło w miłości. „Miłość jest najwyższą formą trzeźwego, wolnego 

od złudzeń realizmu, i dlatego tworzy bliźniaczą parę z prawdą” – utrzymuje 

Eagleton (Eagleton 2010, 131). 

Apelując o polityczną miłość, filozof jest świadomy trudności i wysiłku, jaki 

każdy musi podjąć. „Byłoby zdecydowanie łatwiej – pisze – […] gdybyśmy 

mogli osiągnąć sprawiedliwość i braterstwo spontanicznie, bez konieczności do-

prowadzenia – w wymiarze prywatnym i politycznym – do śmierci naszej samo-

lubności, przemocy, zaborczości i skłonności do dominacji” (Eagleton 2010, 35–

36). Dostrzega analogię tej miłości ze śmiercią i zstąpieniem do piekieł Chrystu-

sa. Miłość musi zawierać element cierpienia. Radykalna wizja życia społeczne-

go, którą chrześcijaństwo nazywa „królestwem niebieskim”, może się urzeczy-

wistnić tylko „za sprawą „«rewolucji», która dotyka samego ciała […]. Nowe 

Polis możliwe jest tylko na bazie przemienionego ciała. To właśnie nazywa się 

                                                 
7  Pojęcie miłości politycznej przywołuje skojarzenie z miłością społeczną (problematyka podej-

mowana głównie przez Kościół katolicki, por. encyklika Benedykta XVI Deus critas est, Wa-

tykan 2005, s. 29. „Kościelna caritas powinna ożywiać całą egzystencję wiernych świeckich,  

a więc także ich aktywność polityczną, traktowaną jako miłość społeczna”), lecz Eagleton nig-

dzie nie używa takiego określenia.  



152 Anna SŁONIMSKA 

tradycyjnie zmartwychwstaniem” (Eagleton, za: Kuźniarz 2011, 309). Bez wy-

pełnienia społecznej przestrzeni polityczną miłością nie będziemy nigdy w pełni 

sobą, nie poprawimy jakości naszego współżycia z innymi, nie przyczynimy się 

do zmniejszenia przejawów zła. „Miłość polityczna – zdaniem Eagletona – […] 

jako jedyna może sprawić, że zamieszkany przez nas świat stanie się odrobinę 

lepszym i szczęśliwszym miejscem” (Kuźniarz 2011, 305). 

Podsumowanie 

Przypatrując się złej kondycji świata, wynikającej z mizernego stanu rozum-

ności homo sapiens (nieco parafrazując poglądy Platona, równoznacznej z mo-

ralnością), który Eagleton nazywa „opłakanym stanem ludzkości”, wymieniając 

„rozpowszechnienie chciwości, bałwochwalstwa i złudzeń, głębię naszych in-

stynktów dominacji i posiadania, ponurą uporczywość niesprawiedliwości i wy-

zysku, chroniczny stan niepokoju, prowadzący nas do nienawiści, destrukcji  

i wykorzystywania innych, a także do chorób, cierpienia i rozpaczy” (Eagleton 

2010, 35), z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć hipotezę, że filozofia 

nigdy nie pozbędzie się funkcji wymienionej w tytule artykułu. Terry Eagleton 

bardzo trafnie i odważnie wskazuje na te przejawy zła, oraz na źródła ich po-

chodzenia, które są jak tajemnica poliszynela – wszyscy o nich wiedzą, lecz nikt 

otwarcie o nich nie mówi. Czasami usta zamyka tak zwana poprawność poli-

tyczna, zabraniająca nazywać rzeczy po imieniu. Przykładem takiej otwartości 

jest stosunek Eagletona do własnego ciała, do „przebudowy samych siebie”. Nie 

możemy czuć się właścicielami naszych ciał tak, jak rzeczy martwych, nie mo-

żemy tkwić w przekonaniu, że z naszym ciałem mamy prawo zrobić, co nam się 

żywnie podoba. „Mogę nazywać moje ciało «moim» – twierdzi Eagleton – ale 

służy to odróżnieniu mojego ciała od twojego, a nie wskazaniu, że jestem jego 

właścicielem” (Eagleton 2012, 157). Przekłada się to choćby na walki o liberali-

zację aborcji. Słusznie zatem Bartosz Kuźniarz, tłumacz wielu książek Eagleto-

na, zauważa, że „[…] dzisiejsza nauka dostrzega w życiu płodowym raczej 

wierzgające kończyny walczącego o Lebensraum egoisty niż błądzącą w poszu-

kiwaniu ciepła i kontaktu hipostazę towarzyskiego ducha […]” (Kuźniarz, w: 

Eagleton 2012a, 212). 

Krytykując liberalizm i związany z nim egoistyczny indywidualizm, brytyj-

ski filozof konstatuje, iż mieć ciało to być zależnym. „Możemy uzyskać zdol-

ność do samostanowienia, jednak na bazie głębszej zależności” – stwierdza  

w Końcu teorii (Eagleton 2012a, 179). Gdy ukazuje wszelakie złe skutki post-

modernizmu, nie odrzuca jego dobrych haseł, na przykład tego, że „człowiek ma 

prawo do wolności, niezależności, sprawiedliwości, szczęścia, politycznej wol-

ności itp. […] po prostu na mocy swego człowieczeństwa” (Eagleton 1998, 

156). Eagleton nie waha się przed sformułowaniem tez, które dla współczesnego 
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kapitalizmu są wysoce niewygodne, jak chociażby: „położenie biednych jest nie 

do zaakceptowania częściowo dlatego, że zasoby pozwalające na jego naprawę 

znajdują się pod ręką. Głód jest przerażający po części dlatego, że nie jest ko-

nieczny” (Eagleton 2012a, 170).  

Eagleton jako obrońca religii, choć deklaruje, że jest ateistą, dostrzega kry-

zys wywołany sekularyzacją. Żadna z prób zastąpienia religii: rozumem, sztuką, 

kulturą, nie umiała sprostać zadaniom i roli, jaka jest jej udziałem. „Wszech-

mocny okazał się nader trudny do usunięcia […]. Cokolwiek wygląda jak auten-

tyczny ateizm, dowodzi na koniec, że nim nie jest” – pisze we wstępie do książ-

ki Kultura a śmierć Boga (Eagleton 2014b, 10). Gdzie indziej dostrzega siłę re-

ligii w tym, „że łączyła ona ze sobą fakty i wartości, rutynowy bieg życia co-

dziennego ze sprawami o znaczeniu ostatecznym” (Eagleton 2012a, 97). Filozof 

konstatuje wzrost zainteresowania religią. Dzieje się to „nie dlatego, że potrzeba 

wiary rośnie wraz z pogłębiającym się duchowym bankructwem ustroju kapitali-

stycznego, lecz także z tego powodu, że bankructwo to uwypuklił duch radykal-

nego islamu i w konsekwencji trzeba je opanować, jeśli tak zwana wojna z terro-

ryzmem ma zostać wygrana” (Eagleton 2014b, 201–202). 

Niewątpliwą zasługą Eagletona jest spojrzenie na miłość z innej perspekty-

wy, niż proponuje nam dzisiejsza kultura. Dostrzega, że to właśnie dlatego, jak-

by naturalnym pędem, postrzegamy religię jako coś cennego, że stawia ona mi-

łość w centralnym punkcie swojej wizji świata. Filozof nie jest tak naiwny, by 

nie widzieć, że choć miłość pełni ważną rolę w historii, w dzisiejszym kon-

sumpcyjnym i pragmatycznym świecie jest sprowadzona prawie wyłącznie do 

kategorii osobistej i do erosa, a nie agape. Zagadnienie miłości politycznej, któ-

rą traktuje jako jeden ze sposobów przezwyciężania zła, nie do końca precyzuje. 

Taką próbą wyjaśnienia jest zdanie: „miłość oznacza tworzenie dla innego prze-

strzeni, w której może rozkwitać, robiąc w tym samym czasie to samo dla nas” 

(Eagleton 2012, 160). Jego spojrzenie na miłość jest wprost ewangelicznie. 

Eagleton przekonuje, że miłość do przyjaciół (w domyśle – ludzi bardzo podob-

nych do mnie) nie jest żadną sztuką i zasługą. Twierdzi że „[…] paradygmatem 

miłości [jest] […] miłość do obcych” (Eagleton 2012, 159). Należy kochać in-

nego, bardzo różniącego się ode mnie, z którym wspólnym mianownikiem może 

być niekiedy tylko człowieczeństwo.  

Eagleton przekonuje, że pojęcie zła nie jest przestarzałym pojęciem, a żeby 

móc się mu przeciwstawić, należy najpierw wydobyć je na światło dzienne i na-

zwać „po imieniu”. Dlatego tacy myśliciele jak on, moim zdaniem, będą zawsze 

potrzebni. 
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Philosophy as a Debunker of Evil in the Views of Terry Eagleton 

Summary 

The aim of the article is to highlight one of the roles in which philosophy has to operate in pre-

sent times, namely the exposing of the evil that we experience, while additionally searching for 

methods and ways of overcoming it. It is also my intention to show how one contemporary philos-

opher, Terry Eagleton, expresses this problem. 

The philosophic/literary work of Eagelton is vast and topics of evil are raised in almost each of 

his titles. The British philosopher boldly reveals roots of evil and their particular aspects, pointing 

out the consequences resulting from the postmodern era along with its principles. 

Eagleton presents results relating to the secularisation of societies, and although is a declared 

atheist, is not afraid to defend religion, revealing its irreplaceable role, which does not necessarily 

have to meet or be in sympathy with either culture or other ideology. The topic of terrorism, con-

temporarily inspiring widespread dread, is of particular interest to Eagleton, writing that it has ac-

companied humanity since the dawn of time. He does not stop merely at exposing indications of 

evil, but presents methods for overcoming it. He calls for ‘social love’ called by him ‘political 

love’, according to the Aristotelian conception. It is also necessary, in his opinion to foster the re-

turn of Europe to its foundations as a counterweight to Islamic fundamentalism. Although the Brit-

ish philosopher does not give a one hundred percent certain ‘recipe’ (because such probably does 

not exist) to control and overcome evil, his views ought to be considered. The work of Eagleton is 

an example of the necessity for philosophy in the modern world – against those gazing at Pragmat-

ics – proclaiming that it is superfluous. 

Keywords: exposure, evil, Eagleton, terrorism, postmodernism, secularization. 
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Nieudolność jako istota filozofii, albo: czy embrion 

może być filozofem? 

Streszczenie 

Przedmiotem rozważań jest filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza. Autor prezentuje pod-

stawowe zarzuty wobec filozofii Witkiewicza oraz analizuje ich związki z kategoriami: uczucia 

metafizycznego oraz Tajemnicy Istnienia. Rozważane są również tezy historiozoficzne Witkiewicza. 

Słowa kluczowe: ontologia, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Tajemnica Istnienia, historiozofia. 

Tytuł niniejszego tekstu składa się z dwóch fraz. Pierwsza z nich jest nieco zde-

formowaną tezą, orzekającą o istocie filozofii, druga to pytanie. Dla osób przyzwy-

czajonych do traktowania filozofii jako źródła i królowej nauk, teza musi wyglądać 

na głupią, a pytanie zdaje się retoryczne. Dla zwolenników (neo)pozytywistycznego 

orzeczenia jałowości filozofii lub analitycznej rafinacji tez filozoficznych teza będzie 

banalna, bo większość filozofii i tak sprowadza się do bełkotu. Oczywiście prawdzi-

wość tezy pozytywnie rozstrzyga pytanie, bo tam, gdzie wszystko jest filozofią, każ-

dy może być filozofem. Jednak my chcemy tutaj zająć się kimś, kto neopozytywizm  

i filozofię analityczną odrzuca, filozofię uważa za najcenniejszą z aktywności ludz-

kich i stawia jej najwyższe wymagania, ale przy tym wszystkim przekonany jest o jej 

zasadniczej ułomności i jałowości. Embrionem, którego filozoficzne kompetencje 

zostaną poddane w wątpliwość, będzie tutaj Stanisław Ignacy Witkiewicz. 

Nieudolność filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza 

Nie jest tak, że dyskredytacja filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza zo-

stała dokonana w sposób ostateczny. Prawdę mówiąc, wraz z upływem czasu 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.11
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przybywa admiratorów jego twórczości i filozofii
1
. Rozpocznijmy jednak od autory-

tetów, które przywołać można, gdy chce się taką dyskredytację przeprowadzić.  

Pierwszym z profesjonalnych, wybitnych filozofów, który nie ma wątpliwo-

ści co do nieudolności filozoficznych wysiłków Witkiewicza, jest Tadeusz Ko-

tarbiński: 

W ogóle, naszym zdaniem, cała produkcja Stanisława Ignacego, cała – zarówno filozo-

ficzna, jak literacka, jak plastyczna wreszcie (nie wyłączając nader interesujących portre-

tów) – nosi na sobie znamię genialności zrosłe w jedno z piętnem niedouczenia. […] Nie 

znam wszelako ani jednego dzieła Witkiewicza, które by można było uznać za dojrzałe  

w pełni i wolne od dziwactw, słabizn i kleksów. […] Był on typem genialnym, geniu-

szem niejako potencjalnym jedynie, gdyż rodził nie dzieła do porodu gotowe, lecz raczej 

embriony dzieł (Kotarbiński 1957, 13). 

Jednoznacznie stawia sprawę również Mieczysław Wallis: 

Witkacego teoria dzieła malarskiego nie wytrzymuje krytyki. Podobnie nie wytrzymuje 

krytyki jego koncepcja dziejów sztuki. Większość tez Witkacego musimy uznać za błęd-

ne (Wallis 1957, 53). 

Bardzo życzliwą ocenę Witkiewicza – człowieka, ale mniej życzliwą wobec 

jego filozofii wydał Roman Ingarden: 

Był […] w swojej produkcji nierówny. Dawał rzeczy pierwszorzędne, czasem znakomite 

natchnieniem i techniką, ale obok nich też niedociągnięte, nie wykrystalizowane, martwe 

(Ingarden 1957, 171). 

[…] po tymi względami [tj. zasięgu wykształcenia filozoficznego, sprawności rozumo-

wania i ścisłości w formułowaniu wyników – M.O.] nie dorównywał różnym swym ró-

wieśnikom, a zwłaszcza młodszym od siebie, fachowo wykształconym filozofom czy to 

ze szkoły lwowskiej, czy warszawskiej. Był też od nich mniej jasny i precyzyjny, brak 

mu było należycie opracowanej i dostatecznie instruktywnej terminologii. Ta, którą się 

posługiwał, była w wielu wypadkach raczej nieszczęśliwa, sztuczna, mało mówiąca. Był, 

krótko mówiąc, w filozofii samoukiem, który nigdy nie przeszedł treningu dobrego se-

minarium i nie posiadał należycie przemyślanej i konsekwentnie stosowanej metody.  

A jednak – to jest moje silne przekonanie – był on więcej filozofem niż wielu z tych, któ-

rzy z góry nań spoglądali, traktując go w najlepszym razie jako filozofującego literata,  

a nie uczonego (Ingarden 1957, 173). 

A zatem: partacz wedle akademickich standardów, choć z powołania filozof. 

Niezbyt wysoko ceni filozoficzne osiągnięcia Witkiewicza również Jan Błoński. 

Poglądy swe wyłożył Witkiewicz w roku 1918 na sześciu stronach Nowych form. W roku 

1936 streścił je (jak przyznał Witkiewicz wiernie) Kotarbiński: także na sześciu…  

W 1957 wystarczyły mu trzy, razem z krytyką. Kończył znamiennym słówkiem: „Oto 

wszystko. Wszystkie główne myśli, składające się na Witkiewiczowski monadyzm bio-

logiczny”. Zwięzłość nie jest argumentem przeciw. Dowodzi jednak, że filozofia Wit-

                                                 
1  Dobrym przykładem współczesnych analiz ukazujących wewnętrzną złożoność filozofii Wit-

kiewicza i niedostrzegane wcześniej możliwości interpretacyjne jest choćby praca Macieja So-

ina (Soin 2002). 
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kiewicza nie jest szczególnie trudna do uchwycenia. A przede wszystkim, że jest w niej 

rys arbitralności, apodyktyczności… Witkiewicz częściej obwieszcza, niż przekonuje. 

Jeśli zaś przekonuje, to zwłaszcza po to, aby powrócić do formuł, które zapisał sobie – 

niczym ewangelię – w roku 1917 czy 1918. Bo to nieprawda, że cokolwiek ważnego 

zmienił w ostatnich latach życia (Błoński 2003, 171). 

Tak oto: prymitywizm, płytkość, monomania, a także gołosłowność – nie-

obecność uzasadnień dla powtarzanych w kółko tych samych formułek. I w koń-

cu: intelektualna inercja, to mają być główne własności filozoficznego przed-

sięwzięcia Witkacego.  

Wydaje się, że liczba i jakość twierdzeń o nieudolności filozofii Witkiewicza 

wystarcza, by potraktować je poważnie. Zauważmy jednakże, przynajmniej  

u dwóch pierwszorzędnej wagi autorytetów, łączenie orzeczenia nieudolności ze 

stwierdzeniem znamion genialności. Partacz, ale geniusz. A raczej embrion, którego 

braki polegały na nieobecności dojrzałego wykształcenia. Czy takie potwierdzenie 

genialności może być tylko kurtuazją wobec ofiary historycznego kataklizmu?  

Zgódźmy się na początek, że filozofia Witkiewicza była nieudolna. Potrak-

tujmy też poważnie intuicje dwóch niekwestionowanych autorytetów, łączących 

Witkacowską nieudolność z genialnością. Na takich podstawach zadajmy pyta-

nie: Skoro Witkiewicz jest nieudolnym filozofem, to dlaczego ? 

Jałowość poznania 

Nazbyt łatwo odpowiedzi na tak postawione pytanie poszukiwać w kolejach 

losu Witkiewicza i w konstrukcji jego osobowości. Gdyby nawet jednak tam 

właśnie miała się ona znajdować, dla filozofa zawsze bardziej interesujące od 

jednostkowych historycznych uwarunkowań będą te uniwersalne, istotowe.  

I, naszym zdaniem, właśnie taką odpowiedź można odnaleźć nie w historii, lecz 

w filozoficznych tezach Witkiewicza.  

Rzecz w tym, że świadomość nieudolności towarzyszyła Witkiewiczowi od 

początku jego filozoficznej drogi. Jest ona obecna już w pierwszych tekstach 

(owej – zdaniem Błońskiego – ewangelii). 18-letni autor z przenikliwą jasnością 

rozpoznaje jałowość własnego filozofowania. 

Prawdziwa metafizyka nic nie wyjaśnia i nie ma do tego pretensji (Witkiewicz 1977, 16). 

Tak więc ani nauka, ani metafizyka nic istotnego nie wyjaśniają (Witkiewicz 1977, 16). 

Dokładniej mówiąc: jałowe nie jest filozofowanie Witkacego, jałowa jest fi-

lozofia i nauka w ogóle. Przyczyny tego wywodzi młody Witkiewicz ze struktu-

ry samego aktu poznawczego 

Tak jak przy wyobrażaniu sobie syntetycznym, uczuciowym już wyobrażeniem niszczy-

my to, cośmy chcieli wyobrazić, tak samo określeniem niszczymy sam przedmiot okre-

ślenia (Witkiewicz 1977, 18). 
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Wszelkie bowiem poznanie dąży do jedności, tj. dąży do tego, co zostało zniszczone, aby 

umożliwić poznawanie (Witkiewicz 1977, 19). 

Celem aktu poznawczego jest jedność. Jego warunkiem możliwości dualizm. 

Ogólna struktura aktu poznawczego to zatem dualizm dążący do jedności. Ale 

też istotą aktu poznawczego jest performatywne samozaprzeczenie, bo przecież 

dążenie do jedności warunkowane przez dualizm, zarazem niszczy jedność wyj-

ściową i jest warunkiem możliwości dążenia do docelowej. 

Aby wytłumaczyć wewnętrzną sprzeczność aktu poznawczego, sięga Wit-

kiewicz do Kantowskiego idealizmu transcendentalnego, a raczej do wykładni 

tegoż w filozofii Schopenhauera. 

Krytyczna filozofia zatamowała raz na zawsze drogę do wszelkiego szukania przyczyny 

wystarczającej. Czy zdobyte a posteriori, czy „dane” a priori, nieskończone formy czasu 

przestrzeni i przyczynowości odbierają wszelką nadzieję znalezienia przyczyny pierwot-

nej. Możemy jedynie uczuciowo, nie analitycznie wyobrażać sobie coś jednolitego i je-

dynego poza czasem i przestrzenią. Jednak już w tym, że mówimy „coś”, jest pojęcie je-

żeli nie przestrzeni, to czasu, bo mówiąc to, przypisujemy temu „coś” byt rzeczywisty 

(Witkiewicz 1977, 18). 

Czy fragmenty te stanowią wystarczającą podstawę do przyznania Witkie-

wiczowi, mającej się pojawić dopiero w drugiej połowie XX wieku, świadomo-

ści zapośredniczającej funkcji języka? Przecież procedura językowej kategory-

zacji wyraźnie zostaje tutaj wskazana jako przyczyna przeciwskuteczności ak-

tów poznawczych. Jeśli celem poznania ma być unifikacja dualizmu, to przecież 

przyczyną dualizmu i czynnikiem uniemożliwiającym unifikację jest zapośred-

niczenie pojęciowe. 

Tak objawia się główny problem filozoficzny Witkiewicza: dualizm dążący 

do monizmu.  

Tak więc podmiot nie może istnieć bez przedmiotu i odwrotnie, a oba nic więcej nie 

mówią jak tylko „Ja”, które jest jedynym jądrem wszech-tajemnicy. Jedyny wniosek 

względnie pozytywny, jaki z tych dywagacji da się wyciągnąć, a który będzie jądrem ca-

łej metafizyki, będzie następujący: Jeżeli coś istnieje, to tym samym zaprzecza temu 

principium, według którego istnieje (Witkiewicz 1977, 19). 

Performatywne samozaprzeczenie okazuje się zatem nie tylko strukturalną 

charakterystyką aktu poznawczego, ale przede wszystkim istotową własnością 

bytu. Najpełniejszym wyrazem paradoksalnej formuły dualizmu, który zarazem 

niszczy monizm i dąży do niego, jest dla Witkiewicza metafizyka. 

Metafizyka dąży do objęcia całości bytu. Nie tylko chce dać całkowity obraz tego, co na-

zywamy zjawiskiem, ale chce wniknąć w stosunek zjawiska do naszej istoty, chce zbadać 

u korzenia istotę bytu i według fatalizmu wypływającego z istoty naszego układu nic 

zbadać nie może. Łączy tylko na jedno mgnienie oka dwoistość wszechrzeczy po to tyl-

ko, by wykazać niemożność ich złączenia. Wyraża ona tylko swoje własne kalectwo i ka-

lectwo nauk tym straszniejsze, że wrodzone i nieuleczalne. Zostawia po sobie przerażają-

cą pustkę, świadomość niemocy, inicjalnego samozaprzeczenia i konieczność dążenia do 

celu, którego nieosiągalność sama wyraża (Witkiewicz 1977, 24). 
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Zauważmy, że tak założona wizja filozofii rozpoczyna od odwrócenia Kan-

towskiego schematu transcendentalnego. Witkiewicz pyta przecież o warunki 

niemożliwości filozofii: Dlaczegóż filozofia, choć istnieje, nie jest możliwa? 

Odpowiedzią na to pytanie jest odkrycie figury performatywnego samozaprze-

czenia nie tylko jako struktury aktu poznawczego, a przede wszystkim, jako isto-

ty bytu. 

Jako wewnętrznie sprzeczna, „inicjalnie samozaprzeczająca”, filozofia jest 

niemożliwa, a jednak istnieje. Mało tego, jest najbardziej fascynującym rodza-

jem aktywności. Jak jednak to, co najcenniejsze, może być niemożliwe? Jak to, 

co najcenniejsze, może być pozbawione wartości? 

Nieprzypadkowo swój drugi wykład filozofii zatytułował Witkacy Marzenia 

improduktywa. Termin improduktyw pochodzi z języka francuskiego: improduc-

tif to bezproduktywny, jałowy. Filozofia Witkiewicza to filozofia człowieka nie-

produktywnego. Ale nieproduktywność metafizyka nie jest przypadkiem, bo 

stanowi manifestację jałowości metafizyki. 

Oczywiście, jeśli dla Witkiewicza przyczyną jałowości metafizyki i nauki 

jest nierozwiązywalność podstawowego problemu filozoficznego, to inaczej 

wygląda sytuacja metafizyki, a inaczej nauki. Przecież właściwym zadaniem na-

uki nie jest rozstrzyganie sporów metafizycznych. Nawet jeśli nauka jest jałowa 

filozoficznie, jej właściwym powołaniem jest efektywność w dziedzinie życia 

praktycznego. Czy młody Witkiewicz nie widzi tej różnicy? Przecież odróżnia 

obszary: jałowej spekulacji filozoficznej i życia praktycznego. Dowodzą tego 

fragmenty Marzenia… poświęcone różnicy pomiędzy sztuką i czynem. Mowa  

w nich o dwóch rodzajach „obiektywizacji stanów, płynących z nie wyczerpane-

go źródła podmiotu”: sztuce i czynie (Witkiewicz 1977, 23). Sfera czynów to 

sfera działań zwieńczonych konkretnymi rezultatami – rzeczywiście istniejący-

mi. Co ciekawe, również w działaniu praktycznym młody Witkiewicz odnajduje 

strukturę performatywnego samozaprzeczenia. 

Dzieło się dokonało i zniszczyło w sobie tę prawdę, dla której się dokonało. Tak wygląda 

każdy czyn ludzki (Witkiewicz 1977, 24). 

Co znaczące, performatywne samozaprzeczenie nie zakłóca praktycznej 

efektywności czynu. Z kolei sztuka zostaje wyraźnie skojarzona z brakiem prak-

tycznych efektów. Nieodparta wydaje się analogia z sytuacją metafizyki. 

Sztuka obejmuje całość, ale nic konkretnego za sobą nie zostawia. Oddaje tylko wolę 

twórczą i na to oddanie w czystym, podmiotowym stanie, całą siłę obiektywacji zużywa. 

Dlatego zostawia za sobą tęsknotę i żądzę czynu (Witkiewicz 1977, 25). 

Tak oto obszar pozbawionej praktycznych skutków sztuki zostaje przeciw-

stawiony obszarowi życia konstytuowanego przez „rzeczywiste, niezniszczalne” 

(Witkiewicz 1977, 26) skutki czynów. 

Młodzieńczy tekst Witkiewicza zawiera elementy, które w późniejszych pi-

smach zdecydowanie stracą na znaczeniu: nawiązania do Schopehauera, wizję 
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woli jako metafizycznej osnowy bytu, użycie schematu transcendentalnego  

w wywodach o jałowości metafizyki, młodopolską fascynację kategorią czynu. 

Późniejszej zmianie terminologii i stylistyki nie towarzyszy jednak zmiana pro-

blematyki. Do końca głównym problemem filozoficznym pozostanie problem 

psychofizyczny: celem ontologicznych badań będzie stworzenie monistycznego 

systemu, pojętego nie jako likwidacja dualizmu, lecz oznaczenie granic Tajem-

nicy Istnienia. Pierwszorzędnego znaczenia nabierze różnica pomiędzy obsza-

rem jałowej filozofii i efektywnej praktyki życia. Przybierze ona postać odróż-

nienia formizmu i realizmu, uczuć metafizycznych i doświadczenia życiowego. 

Pozostańmy jednak na razie tylko przy pierwszych filozoficznych odkry-

ciach Witkiewicza: istotowej jałowości filozofii oraz performatywnym samoza-

przeczeniu jako istocie aktu poznawczego. Czy figura performatywnego samo-

zaprzeczenia wiąże się jakoś z przekonaniem o jałowości filozofii? 

Zauważmy wpierw, że właściwym sensem Witkiewiczowskiej formuły 

streszczającej istotową własność bytu musi być orzeczenie niepoznawalności te-

goż. Twierdzenie mówiące iż wszystko co istnieje, jeśli istnieje „to tym samym 

zaprzecza temu principium, według którego istnieje” (Witkiewicz 1977, 19), 

orzeka wprawdzie sprzeczność pomiędzy bytem i jego warunkiem możliwości, 

jednak jej skutkiem musi być przede wszystkim przepaść pomiędzy bytem i jego 

konceptualizacją pojęciową. 

Nie wdając się w rozważania nad ewentualnym zarzutem mieszania porząd-

ków: ontologicznego i epistemologicznego, powiedzmy jedynie, że filozofia, 

której sednem jest odkrycie przepaści pomiędzy bytem i jego językową koncep-

tualizacją, musi okazać się „marzeniem improduktywa”, a więc nierealizowalną 

obsesją nieudacznika. Performatywne samozaprzeczenie z istoty swej musi chy-

biać celu. Niemożliwość filozofii jest tożsama z jej nieefektywnością. Właśnie 

jako niemożliwa i nieefektywna filozofia musi jawić się jako najczystsze prze-

ciwieństwo tego, co możliwe i efektywne. 

Niestosowność 

Jeśli potraktować odkrycie istotowej jałowości filozofii jako punkt wyjścia 

Witkiewicza, nie można nie podziwiać uporu, z jakim prowadził swe niezisz-

czalne badania. Należałoby właściwie fakt narastającej intensywności jego prac 

filozoficznych traktować jako dowód zarzucenia owego wyjściowego przekona-

nia. Czy rzeczywiście uwierzył Witkiewicz w osiągalność celu filozofii? 

Wiemy, że jako cel filozofii wskazywał Tajemnicę Istnienia, wiemy też, że 

dopuszczał co najwyżej możliwość filozoficznego określenia negatywnych gra-

nic owej Tajemnicy, nie zaś jej ostateczne rozwiązanie (Witkiewicz 1974, 6).  

A zatem pozostał przy przekonaniu o jałowości filozoficznego wysiłku, gnębiło 

go również przekonanie o zasadniczej niezrozumiałości filozofii. Tak przecież 
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można rozumieć historiozoficzne tezy o zaniku uczuć metafizycznych (a właściwie 

wypieraniu ich przez błogostan cywilizacji powszechnej obfitości), będących wła-

ściwym źródłem i sensem filozofii. Nie tylko zatem cel filozoficznego przedsię-

wzięcia jest nierealizowalny, ale też coraz trudniej napotkać kogokolwiek, kogo 

kwestia ewentualnej nierealizowalności filozofii mogłaby obchodzić. Jak radzić so-

bie z ową świadomością spotęgowanej bezużyteczności filozofowania? Być może 

odpowiedzią na to pytanie jest nieco zagadkowa formuła, którą przybierały Witkie-

wiczowskie próby popularyzacji swego filozoficznego przedsięwzięcia. 

Powiedzieliśmy, że filozofia musi być jałowa. Niestosowalna. Witkacy jed-

nak nie kończy na niestosowalności. Bo niestosowalności towarzyszy niesto-

sowność. Według Błońskiego: 

Niestosowność jest […] ulubionym chwytem Witkacego. Utrudnia ona wypowiedzi po-

ważne, dostojne, budzące współczucie czy podziw (Błoński 2003, 283).  

Wprawdzie mówi tu Błoński o dramatach Witkacego, ale nie ma też wątpli-

wości co do braku powagi jego filozofii. 

[…] z filozofowania Witkiewicza emanuje niepowaga. Oscyluje ono między objawie-

niem (proroctwem) a błazeństwem (czy parodią) (Błoński 2003, 120). 

W swoich wspomnieniach Roman Ingarden zwraca uwagę na dezynwolturę, 

z jaką Witkiewicz traktował swe filozoficzne wystąpienia przed fachowymi 

gremiami: 

Pierwsze wrażenie, jakie zrobił na mnie Witkiewicz, nie było korzystne. Odczyt był nie-

przejrzysty, monotonny a zbyt szybko czytany. Prelegent rozpoczął go uwagą, że nie 

wie, czy będzie mógł dobrze mówić, bo wypił za mało alkoholu (Ingarden 1957, 169). 

Czy świadomą publiczną autodeprecjacją, ostentacyjne, obrazoburcze kwe-

stionowanie rytuałów konstytutywnych dla świata profesjonalnej, akademickiej 

filozofii można wytłumaczyć, wskazując wyłącznie na schizoidalną, aspołeczną 

osobowość, wychowaną w intelektualnej dziczy wrogiej wszelkim zinstytucjo-

nalizowanym formom kształcenia? A może należy dopuścić myśl o nieodzow-

ności autoironii w sytuacji, w której nikt oprócz prelegenta nie jest w stanie po-

jąć, że idzie o sprawę najistotniejszą, lecz z istoty swej nierealizowalną? 

Jakie więc jest źródło manifestacyjnej nieudolności Witkiewicza? Ciekawy 

trop podsuwa w swych wspomnieniach Roman Ingarden: 

Gdzieś u samego podłoża jego jestestwa, w czasach, gdy jeszcze go nie znałem, musiał 

dokonać się jakiś kataklizm, jakieś załamanie czy jakieś pełne przerażenia olśnienie 

dziwnością i obcością bytu, które mu już potem nigdy spokoju odzyskać nie pozwoliło 

(Ingarden 1957, 175). 

Traktując na serio sugestię Ingardena oraz pamiętając Witkiewiczowską tezę 

o paraliżującym przerażeniem uczuciu metafizycznym jako źródle filozofowa-

nia, przypomnijmy, że głównym tematem historiozofii, dramatów i powieści 

Witkacego jest nadchodząca katastrofa cywilizacyjna. 
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Destrukcja i autodestrukcja 

Dobrze uzasadnione zapowiedzi nieuchronnej katastrofy mają dwie cechy: 

po pierwsze, nikt nie chce ich słuchać; po drugie, gdy już zostaną usłyszane, bu-

dzą przerażenie. Jeśli uznać, że Witkiewicz jest wieszczem nadchodzącego kata-

klizmu, brak uznania szerokiej publiczności nie powinien nikogo specjalnie 

dziwić. Jednak nie pasuje do schematu brak powagi wieszcza względem budzą-

cego grozę przedmiotu. 

[…] wszystkie ludzkie nieszczęścia przedstawia Witkacy w najwyższym stopniu niesto-

sownie: tak niestosownie, że nie możemy uznać ich za wiarygodne. Ulubiona Witkacow-

ska niestosowność rozbraja niejako nieszczęście i pozwala bawić się tym, co powinno 

budzić współczucie i zgrozę (Błoński 2003, 331). 

Bez wątpienia niestosowne jest naigrawanie się ze spodziewanych maso-

wych mordów, niszczenia sztuki, kultury, w ogóle z nadchodzącego zbydlęcenia 

ludzkości. A przecież takiego zbydlęcenia się Witkacy spodziewał, takie wiesz-

czył i takim się bawił. To była jedna z jego głównych tez filozoficznych i to był 

motyw natrętnie powracający w powieściach i dramatach. 

Błoński twierdzi, że nadchodzące zniszczenie kultury nie było tylko przed-

miotem rozważań Witkacego. Ów literacki błazeński profetyzm sam był aktem 

destrukcji. Dokładniej: autodestrukcji. 

Już bardzo wcześnie ujawniła się u Witkacego skłonność do samozniszczenia, co prze-

jawiało się w rozmaitych poziomach jego twórczości, od dramatycznych fabuł poczyna-

jąc, kończąc zaś na prowokacyjnym niechlujstwie (słownym!) i rażącym niewykończeniu 

jego dzieł (Błoński 2003, 206). 

Wyróżnikiem aktów twórczych autora 622 Upadków Bunga jest według 

Błońskiego utożsamienie twórczości z destrukcją: 

Gest twórczy jest u Witkacego nierozerwalnie związany z gestem… może nie zniszcze-

nia radykalnego, ale poniżenia, zhańbienia, zbrukania… zepsucia, ośmieszenia – sło-

wem, jawnej lub skrytej destrukcji (Błoński 2003, 207). 

Tak oto niechlujstwo pojęciowe, konstrukcyjne, błazenada i świadome epa-

towanie jawną kontestacją wszelkich reguł sensu zostają potraktowane jako 

przesłanki rozpoznania autodestrukcji jako istoty twórczości. 

Błoński proponuje tutaj figurę śmierci jako aktu twórczego: 

U Witkacego śmierć nie była tylko figurą dekadencji i nieuchronnego przewrotu. Była 

także, a może przede wszystkim, jedyną siłą, która mogła odnowić i poruszyć artystyczną 

twórczość! (Błoński 2003, 207) 

U Witkiewicza obsesja śmierci ma szczególne cechy: jest wyrazem siły lub chce za nią 

uchodzić, nie zaś słabości. W śmierci sprowokowanej i świadomie przeżywanej jest od-

waga ryzyka, napięcia, natężenia wszelkich ludzkich możliwości. Jest to często śmierć 

samobójcza, w której Witkacy widzi paradoksalnie energię, oryginalność lub przynajm-

niej siłę i dowagę. […] śmierć jest często u Witkacego świadectwem ciekawości, walką  
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o coś, co niezwykłe, nieznane, niepojęte – może więc godne naszego uznania? (Błoński 

2003, 281) 

Zapewne łatwo można pojąć, że tam, gdzie wszystko i tak zostanie znisz-

czone, jedyną godną uwagi sprawą jest spektakularne samobójstwo objawiające 

się jako dzieło sztuki i narzędzie intensyfikacji doświadczenia życia. 

[…] albo artysta sam się przepali i zginie, albo załatwią go – jak wszystkich „byłych lu-

dzi” – mityczni Chińczycy… czyli szary tłum (Błoński 2003, 208). 

Tyle tylko, że owe ekstatyczne i estetyczne potencje samobójstwa też wcale 

nie są traktowane poważnie: 

Także śmierć, choć wszechobecna, zostaje niejako poniżona, zbagatelizowana, wyrów-

nana do poziomu fait-divers, gazetowej ciekawostki (Błoński 2003, 283). 

Wbrew pozorom – i tuzinom trupów – Witkacy nie jest wcale „tragiczny”, raczej – jeśli 

tak można powiedzieć – anegdotyczny. Tylko w kilku sztukach, przede wszystkim  

w Matce i Sonacie Belzebuba – potrafił zbudzić litość i współczucie… Inna rzecz, że  

o tak piękne uczucia nie prosił (Błoński 2003, 283). 

Jak mają się do siebie szyderstwo i katastrofa? Czy Witkiewicz szydzi z ka-

tastrofy? Czy szydząc zwiastuje katastrofę? Dla Błońskiego to akt literackiej au-

todeprecjacji, który ma być nie przedstawieniem, lecz performatywem zagłady. 

Utopia i pedagogika – lub antyutopia i antypedagogia – kompromitują się wzajemnie  

w tkance narracji, podważają czy porażają powagę, prawdę czy prawdopodobieństwo 

opowieści. Stąd także jej groteskowa tonacja. Niezborność narracyjna zostaje świadomie 

ujawniona i podkreślona, ujmując całość powieści w cudzysłów parodystycznej drwiny 

(Błoński 2003, 380). 

Tak skompromitowany został nie tylko bohater, nie tylko społeczeństwo, w którym żyje, 

ale również powieściowa forma, w której bohater i społeczeństwo zostali opowiedziani. 

Umiera jednostka, umiera zbiorowość… umiera także powieść (Błoński 2003, 380). 

A zatem mamy do czynienia z szyderczą autodestrukcją, będącą zwiastowa-

niem powszechnej katastrofy. Jednak figura szyderczej autodestrukcji posiada 

strukturę podwójnego zaprzeczenia. Czy szyderstwo z własnego samobójstwa 

podważa jego powagę? Albo odwrotnie, może szyderstwo dotyczy samobójstwa 

jako kreacji? Zauważmy, że w powieściach akt destrukcyjnej kreacji zarezer-

wowany zostaje dla artystów ułomnych, którzy nie będąc w stanie tworzyć sztu-

ki, usiłują materią kreacji – destrukcji uczynić życie. Bo przecież życie sztuce 

nigdy dorównać nie może… Być może więc zatem szyderstwo ma kwestiono-

wać sensowność autodestrukcji traktowanej jako rozwiązanie zasadniczego pro-

blemu filozofii? Czy dlatego w miarę upływu czasu Witkiewicz zastępuje este-

tyczno-towarzyskie erupcje kreatywnej mocy mrówczą pracą nad filozoficznymi 

tekstami? 
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Hermetyczność 

Zauważa Błoński coś jeszcze: otóż charakterystyczną cechą filozoficznej 

myśli ma być tutaj hermetyczność: 

Filozofia Witkiewicza pretenduje do prawdziwości, ale inaczej niż zazwyczaj bywało. 

Nie chce cierpliwie przecierać ścieżek poznaniu. Pragnie wypowiedzieć wszystko  

i umilknąć. Nie zaprasza do dialogu i (mimo grzecznościowych zapewnień) nie domaga 

się kontynuacji (Błoński 2003, 121). 

Zamknięcie na dialog, niemożliwość kontynuacji. Filozofia Witkiewicza 

świadomie odcina się od wszelkich krytycznych odniesień umożliwiających jej 

modyfikację i rozwój przez kogokolwiek innego niż sam autor. Wielokrotnie 

zgłaszane przez Witkacego zaproszenia do krytycznych analiz jego myśli mają 

być pozorne. 

Witkacy taki był, że nie bardzo nadawał się do dialogu; nie mógł zupełnie zrozumieć, że 

„zrozumieć kogoś” nie znaczy powtórzyć dokładnie słowa partnera, ale wypowiedzieć 

ich sens we własnych słowach, włączając niejako myśl drugiego we własny system czy 

szereg pojęć. Nie dopuszczał możliwości, aby elementy jego teorii mogły zostać włączo-

ne w teorię inną, albo żeby została ona streszczona, zsyntetyzowana i zaszeregowana do 

grupy teorii pokrewnych. Stąd beznadziejność polemik Witkiewiczowskich: gniewał się 

na każdego, kto jego myśli interpretował, rozszerzał, usyntetyzował; „zrozumienie” utoż-

samiał z powtórzeniem i tym samym zniechęcał partnerów czy uczniów (Błoński 2003, 

253). 

Jeśli jedyną dopuszczalną recepcją teorii jest repetycja, nie może być mowy 

o jakichkolwiek jej twórczych rozwinięciach. Jeśli zrozumienie polega na rozu-

mieniu inaczej
2
, okazać się musi, że tak pomyślana filozofia w ogóle zrozumieć 

się nie daje. Nie ma chyba większego zarzutu względem filozoficznego systemu 

niż niezrozumiałość. Ale powodem niezrozumiałości filozofii Witkiewicza nie 

jest tylko zakaz parafrazy. 

[…] Witkiewicz maniakalnie powraca do swoich problemów filozoficznych, a zwłaszcza 

do swoich podstawowych twierdzeń, które przypomina chyba ze trzydzieści razy w roz-

maitych punktach swych estetycznych i literackich rozważań. Jak gdyby liczył, że – ni-

czym zaklęcie – otworzą mu głowy i serca czytelników… Chlubił się tym także, podkre-

ślając, że – w przeciwieństwie do pospolitych krytyków – wszystkie swe twierdzenia 

wywodził wprost z podstaw swego systemu. Ale właśnie – wywieść nie umiał… Nie tyl-

ko w sensie logicznego wynikania. Przede wszystkim jego pierwsze pojęcia były mało 

operacyjne, nie „wchodziły” jakby w materiał poezji czy malarstwa, nie generowały se-

kwencji pojęć, pomysłów, narzędzi, jakimi by można opisać czy ocenić specyficzne 

dziedziny sztuki (Błoński 2003, 257). 

Przyczyną powtórzeń okazuje się zatem zwyczajny brak struktury logicznej, 

nieobecność dyskursywnego ciągu umożliwiającego podążanie od aksjomatów 

do wniosków. Bez wątpienia nie da się pojąć nieistniejącego sensu.  

                                                 
2  Por: „Wystarczy powiedzieć, że rozumie się inaczej, gdy się w ogóle rozumie” (Gadamer 2004, 408). 
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[…] w istocie teoria ta była zawsze zbyt ogólna i za mało operacyjna, musimy ją zatem 

traktować jako fundament programu, i to indywidualnego, interpretując ją w świetle jego 

dzieł własnych i odpowiednio z konieczności uzupełniając. „Puste miejsca” nie przestają 

dawać o sobie znać i świadczą o tragicznej niemocy umysłu wybitnego, ale w jakiś spo-

sób ułomnego i uwikłanego w sprzeczności (Błoński 2003, 258). 

Diagnoza Błońskiego jest bezlitosna: logiczne ułomności systemu są po-

chodną ułomności umysłu swego twórcy. To one mają być przyczyną nieopera-

cyjności pomysłów Witkiewicza. Nieoperacyjność oznacza zaś nie tylko nie-

możliwość parafrazy i rozumienia, ale też niemożność aplikacji pozasystemo-

wych, heurystyczną impotencję. Teorie Witkacego nie nadają się do tłumaczenia 

świata. Są dziedziną zamkniętą nie tylko na kontynuacje i trawestacje, ale też na 

praktyczne zastosowania. 

Jeśli teorii nie da się zrozumieć, teoria oraz jej twórca ponoszą klęskę. Jed-

nak w tym przypadku przyczyną klęski nie jest jednak wyłącznie wadliwość teo-

rii ani ułomność umysłu jej twórcy. 

To filozofowanie, choć apodyktyczne, zdaje się zarazem podszyte niepewnością. Rozpię-

te jest jakby między chęcią zafascynowania słuchacza a przekonaniem, że ten i tak ni-

czego nie zrozumie. Między pragnieniem wypowiedzenia absolutnej prawdy a poczu-

ciem, że to zupełnie niemożliwe (Błoński 2003, 119). 

Czy hermetyczność wiąże się jakoś z autodestrukcją tez profetycznych i nie-

chlujnością artykulacji tez metafizycznych? Co mają ze sobą wspólnego: niedo-

uczony metafizyk, niepoważny profeta dziejowej katastrofy i prorok nieistotne-

go końca? 

Odwołajmy się po raz kolejny do intuicji Ingardena. 

Rozum, wiedza, jasna zdecydowana wola, przejrzysta świadomość – to wszystko wyda-

wało mu się czymś, co się wyłania z jakiegoś całkowicie mrocznego, irracjonalnego pod-

łoża („odwłoku” – jak nieraz mawiał), wobec którego człowiek jako osoba jest tylko 

czymś pochodnym, a zarazem czymś znikomo słabym, bezsilnym de facto i stale  

w swych najlepszych wysiłkach unicestwianym. To wrogie człowiekowi podłoże, prze-

rażające w swej odmienności od tego, co ludzkie, pełnię zła w sobie kryjące, nie było 

dlań martwą materią, jakby tego chciał – wedle jego terminologii – materializm fizykal-

ny. Wedle jego przeświadczeń stanowi je wroga, pierwotna potęga ż y c i o w a, bio-

logiczna, produkująca coraz nowe postaci życia w olbrzymim chaosie wielorodności,  

w całkowitej bezsensowności rozwoju (Ingarden 1957, 175). 

Ingarden w umiejętny sposób łączy tutaj kluczowe dla Witkiewicza elemen-

ty: tezę o istotowej irracjonalności bytu, wedle której „Jeżeli coś istnieje, to tym 

samym zaprzecza temu principium, według którego istnieje” (Witkiewicz 1977, 

19) oraz koncepcję materializmu biologicznego. Odnajduje również wcale nie-

oczywisty związek materializmu biologicznego z filozofią Schopenhauera. Pod-

kreślmy tutaj rozpoznanie Ingardena wskazujące związek pomiędzy nieusuwalną 

ułomnością kondycji świadomego indywiduum a obecnością irracjonalnego fun-

damentu wszelkiego bytu. Spróbujmy też przyjrzeć mu się bliżej. 
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Uczucie metafizyczne jako sensotwórcza integracja 

Ukazanie wszystkich związków ontologicznej koncepcji Witkiewicza  

z przekonaniem o istotowej niewydolności poznawczej filozofii wymagałoby 

oczywiście o wiele więcej miejsca. Zamiast tego chcemy tutaj ukazać jedynie 

jeden z możliwych tropów, jeszcze jedną możliwość dalszych badań, która rysu-

je się, gdy próbujemy reinterpretować idee Witkiewicza z pomocą kategorii wy-

pracowanych w obszarze współczesnej filozofii hermeneutycznej. Proponujemy 

zatem zwrócić uwagę na te elementy idei uczucia metafizycznego, które pozwa-

lają potraktować je jako proces sensotwórczej integracji. 

Po pierwsze zatem dla Witkiewicza uczucie metafizyczne nie jest tylko tre-

ścią szczególnego rodzaju przeżycia generowanego kontaktem z dziełami sztuki 

lub tekstami filozoficznymi. 

Uczucie metafizyczne, czyli […] bezpośrednio […] dana jedność osobowości, w stanie 

normalnego, życiowego nastawienia, […] jest przyczyną niepokoju życiowego: utrzyma-

nia się indywiduum wśród przeciwności dookolnego świata, jego oddychania, szukania 

pożywienia, rozmnażania się itd. W stanie uwolnionym, tzn. jako takie uświadomione, 

staje się uczucie to przyczyną tego, co nazywam „niepokojem metafizycznym”: stanu,  

w którym przeciwstawienie się osobowości żywego stworzenia zewnętrznemu światu za-

rysowuje się w świadomości ostro i wyraźnie jako takie (Witkiewicz 1976, 53). 

Uczucie metafizyczne jest, ni mniej ni więcej, fundamentem egzystencjalnej 

praktyki istot żywych. W postaci nieświadomej to przyczyna działań praktycz-

nych służących podtrzymaniu życia. W postaci uświadomionej natomiast staje 

się przyczyną niepokoju metafizycznego tj. doświadczenia autonomii indywidu-

um, jego odrębności, inności od otoczenia, pełni zatem rolę zasady indywiduacji 

(principium individuationis). 

Jeśli jednym z kluczowych elementów filozofii Witkiewicza jest dychotomia 

filozofii i życia praktycznego, to teraz okazuje się, że dychotomia ta stanowi po-

chodną różnicy pomiędzy nieuświadomioną i uświadomioną postacią uczucia 

metafizycznego. 

Uwagi pozwalające ujrzeć w uczuciu metafizycznym proces sensotwórczej 

integracji odnaleźć można w rozważaniach przedstawiających uczucie metafi-

zyczne (określone jako poczucie jedności osobowości) jako fundament procesu 

rejestrowania „kompleksów jakości”, konstytuującego wszelkie procesy po-

znawcze. 

Takimi kompleksami jakości (np. barw kształtów lub dotyków) ujętymi w prawidłowe, 

powtarzające się w pewnych granicach związki będą też przedmioty ś w i a t a  z e -

w n ę t r z n e g o: „materia martwa” i ciała innych istot żyjących (Witkiewicz 1976, 30). 

Jeśli podstawową ideą teorii Witkiewicza jest idea „jedności w wielości”, 

(obecna już w jego młodzieńczych pracach jako „dualizm dążący do monizmu”), 

to trudno odeprzeć skojarzenia łączące ją z procesem integracji wielości elemen-

tów w formalną jedność. Nie jesteśmy w stanie oprzeć się tezie, zgodnie z którą 
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kluczową rolę w systemie Witkiewicza pełni idea integracji elementów w sen-

sowne całości. 

Otóż każdy, nawet najbardziej chaotyczny kompleks jakości ma pewien p o r z ą d e k  

(Witkiewicz 1976, 31). 

Zarówno przedmiot poznania, jak i poznający podmiot (względnie działająca 

istota żywa) zostaje tutaj potraktowany jako zintegrowane w sensowne całości 

zbiory elementów. Mało tego, na oznaczenie relacji pomiędzy elementami struk-

tur będących rezultatami procesu formotwórczej integracji Witkiewicz proponu-

je specyficzną kategorię „związku funkcjonalnego”. 

Wszystko, co muszę tu rozłożyć na elementy, a następnie przedstawić w czasie, jest da-

nym, że tak powiem dla skrócenia, o d  r a z u; jednak w tej „od razowości” nie może 

być pojęciowo przedstawione (Witkiewicz 1976, 53). 

W rzeczywistości mamy istotnie jedynie z w i ą z k i  f u n k c j o n a l n e, które 

dla celów praktycznych rozbijamy na oddzielne k o m p l e k s y  nazywając je 

p r z y c z y n a m i  i  s k u t k a m i. Jednak w poglądzie życiowym musimy dla 

ekonomii działania zachować te ostatnie pojęcia, zdając sobie sprawę, że są to, z teore-

tycznego punktu widzenia, jedynie przybliżenia (Witkiewicz 1976, 54). 

Znamienne jest przeciwstawienie związku funkcjonalnego zarówno dyskur-

sywnej kategoryzacji przyczynowo-skutkowej, jak i pragmatycznej perspekty-

wie życia. Trudno zinterpretować to inaczej niż jako przekonanie, że poziom 

zintegowanych „jedności w wielości” wyprzedza zarówno dyskurs przyczyno-

wo-skutkowy, jak i pragmatykę życia codziennego
3
.  

Jeśli uczucie metafizyczne (poczucie jedności w wielości oraz przeciwsta-

wienie indywidualnego ja obcemu względem niego środowisku) jest psychicz-

nym korelatem owych związków funkcjonalnych będących fundamentami prak-

tyk egzystencjalnych, to trudno oprzeć się myśli, że w istocie swej uczucie meta-

fizyczne jest sensotwórczą integracją. To, co zostaje dane świadomości w posta-

ci uczucia metafizycznego, to podmiotowa, zintegrowana całość sensu o wyraź-

nej (choć niekoniecznie dyskursywnie wyartykułowanej) tożsamości wyodręb-

nionej z tła o odmiennej identyfikacji. Obecność owej tożsamości (w postaci 

świadomego ja bądź przeciwstawionego swemu środowisku nieświadomego 

podmiotu zabiegów utrzymywania się przy życiu), świadczy o tym, że idzie tu 

nie o jakiekolwiek agregaty, lecz o wyposażone w znaczenia pochodne pre-

dyskursywnych procesów stanowienia sensu. 

Czy potraktowanie uczucia metafizycznego jako psychicznego korelatu pro-

cesu sensotwórczej integracji dalekie jest od tej intuicji materializmu biologicz-

nego, zgodnie z którą „rozum, wiedza, jasna zdecydowana wola, przejrzysta 

świadomość – to wszystko wyłania z jakiegoś całkowicie mrocznego, irracjo-

                                                 
3  Co zresztą przypomina Schopehauerowskie przeciwstawienie obszaru doświadczenia podległe-

go zasadzie racji dostatecznej (życia praktycznego i przyczynowo-skutkowego porządku świa-

ta) doświadczeniu sztuki (Schopenhauer 1994, 298). 
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nalnego podłoża”? Czy tajemnica „dualizmu dążącego do monizmu” to nie od-

krycie, że i materia i duch są różnymi formami tego samego procesu integracji 

elementów w sensowne całości? Jeśli jednak mamy do czynienia z procesem in-

tegracji, to dlaczego dualizm nie może przekształcić się w monizm? Dlaczego 

integracja nie może być doskonała? 

To chyba najciekawszy element koncepcji Witkiewicza. Otóż może być do-

skonała i będzie doskonała. Jednakże owa doskonałość jest tożsama z katastrofą. 

Aby zrozumieć, jak to możliwe, wystarczy zauważyć, że ruch integracji 

elementów odrębnych w sensowne całości zachodzi nie tylko na pre-

dyskursywnym planie elementarnych procesów życiowych i poznawczych. Na 

nim przecież opiera się również mechanizm rozwoju społecznego. 

[…] każdy musi zgodzić się na to, że rozwój ludzkości idzie, zaczynając od najpierwot-

niejszego zrzeszenia, w kierunku upośledzenia indywiduum na rzecz tego zrzeszenia, 

przy czym indywiduum to, w zamian za pewne wyrzeczenia się, otrzymuje inne korzyści, 

których by samo osiągnąć nie mogło. Podporządkowanie interesów jednostki interesom 

ogółu – oto najogólniejsze ujęcie tego procesu, który nazywamy uspołecznieniem (Wit-

kiewicz 1974, 100). 

Optymalizacja form zaspokajania potrzeb życiowych istot ludzkich dokonuje 

się poprzez postępującą integrację podstawowych elementów życia społecznego 

– indywiduów – w coraz bardziej złożone, wewnętrznie zróżnicowane i central-

nie sterowane całości. Ale ponieważ świat ludzki nie jest wyjątkiem, a każde in-

dywiduum jest agregatem elementów, ów proces integracji prowadzić musi do 

powstania indywiduum wyższego rzędu.  

[…] hiperorganizmy są możliwe […] Najwyższa Istota – o ile jest, zwracam uwagę: ostatecz-

ny sceptycyzm jest nie do uniknięcia – jest absolutnym automatem (Witkiewicz 2016, 442). 

Uczucie metafizyczne okazuje się zatem korelatem psychicznym całego 

spektrum form sensotwórczej integracji. Najprostszymi formami będą rudymen-

tarne operacje poznawcze, w których bodziec zmysłowy zostaje odróżniony od 

swego tła, najbardziej wyrafinowanymi – mechanizmy życia społecznego. 

Jedną z najpotężniejszych obsesji Witkiewicza było przerażenie nadchodzą-

cą mechanizacją życia społecznego. Jeśli celem każdego procesu integracji jest 

powstanie indywiduum wyższego rzędu, które likwiduje wszelką autonomię in-

dywiduów składowych, można zapytać, co zyskuje, a co traci indywiduum skła-

dowe w momencie optimum integracji organizmu wyższego rzędu. Z pewnością 

traci wolność, zyskuje bezpieczeństwo. Tracąc wolność, traci też indywidual-

ność, a zyskując bezpieczeństwo, zyskuje też możliwość utożsamienia się z do-

tychczas przeciwnym mu środowiskiem. Jednak najcenniejszym jego zyskiem 

jest bezbłędność. Doskonale zintegrowany organizm to organizm niepopełniają-

cy błędów. Mówiąc dokładniej: to organizm, którego części nie popełniają błę-

dów. A popełniać ich nie mogą, bo utraciły moc jakiejkolwiek decyzji, skoro 

centrum decyzyjnym i właściwą podmiotowością okazał się organizm wyższego 

rzędu, którego są jedynie precyzyjnie determinowanymi elementami. 
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Dla kogo takie apogeum integracji sensu mogłoby jawić się jako katastrofa? 

Na pewno dla Witkiewicza. Witkiewicz nie chce rezygnować z wolności, indy-

widualności, a przede wszystkim nie chce rezygnować z uczucia metafizyczne-

go. Nawet jeśli treścią tego uczucia jest przerażenie obcością absurdalnego 

względem jednostki bytu. Witkiewicz wie, że nagrodą za doskonałość senso-

twórczej integracji jest szczęście. Wie jednak, że ceną za szczęście jest utrata fi-

lozofii, sztuki i religii, a więc wszystkiego, co bazuje na uczuciu metafizycznym. 

Czy w takim razie nie należy przyjąć, że uczucie metafizyczne jest możliwe wy-

łącznie na etapach pośrednich procesu sensotwórczej integracji i przysługuje 

wyłącznie elementom niedostatecznie zintegrowanym? 

Być może uczucie metafizyczne winno być traktowane nie tyle jako psy-

chiczny korelat procesu sensotwórczej integracji, ile jako symptom niepełności 

owego procesu, efekt swoistego deficytu sensu. Tożsamość indywiduum zostaje 

zbudowana na świadomości własnej ułomności, gdy indywiduum to odnajduje 

siebie jako niesuwerenny, ale równocześnie niewystarczająco zintegrowany 

element nadsubiektywnego ruchu, zmierzającego ku idealności sensotwórczej 

integracji.  

Podsumowanie 

Dlaczegóż więc nieudolny? 

Orzekanie nieudolności filozofii tylko pozornie jest szokującą tezą. Przecież 

w XX wieku nieudolność i przeciwskuteczność odstręczała od filozofii wielu fi-

lozofów, a nieefektywność i niepraktyczność – przeciętnych poszukiwaczy 

szczęścia. Być może zatem Witkiewiczowska autoironiczna manifestacja nie-

udolności miała być refutacją nowoczesnej, pragmatycznej dyskredytacji filozo-

fii? Przecież Witkiewicz nie tylko przyznaje się do swej nieudolności i bezlitoś-

nie z niej szydzi, ale przede wszystkim szydzi z tych, którzy za nieudolność kry-

tykują filozofię. 

Co usprawiedliwia owe szyderstwa? Może świadomość, że filozoficzna bie-

głość jest niemożliwa? Ale nie tylko to. Taka biegłość jest szkodliwa. Biegłość 

filozoficzna pozwala wierzyć w rozwiązywalność problemu filozoficznego.  

A przecież problemem tym jest Tajemnica Istnienia. A raczej katastrofa istnie-

nia. Jeśli problemem filozofii jest katastrofa, co może czynić filozof? Czy filozo-

fia, która jest zwiastowaniem i świadectwem katastrofy, może być traktowana 

poważnie? A jeśli powaga oswaja katastrofę, przygotowuje na nią, rodzi nadzie-

ję, że poważne potraktowanie problemu pomoże go rozwiązać? Czy katastro-

ficzny fatalizm nie musi prowadzić do myśli, że oddać sprawiedliwość nadciąga-

jącej potworności może tylko szyderstwo, szyderstwo ze wszystkiego, również z 

siebie, szyderstwo zamykające na wszelkie próby pojednania z katastrofą? Tylko 

takie szyderstwo jest w stanie objawić bezsilność ofiar dziejowego, a przede 
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wszystkim – metafizycznego kataklizmu. A zatem: autodestrukcyjna manifesta-

cja radykalnej nieudolności. Ale po co? Właśnie po nic. Bo przed ostateczną ka-

tastrofą nie ma obrony. I nawet filozofia taką obroną być nie może.  

Tak bezużyteczność filozofii i nieudolność filozofa osiąga apogeum.  

Czy zatem chcemy tutaj usprawiedliwiać stwierdzone przez fachowców 

usterki filozoficznego warsztatu Witkiewicza głębią merytorycznej warstwy jego 

rozważań? Nieudolność formy tłumaczyć potęgą treści? Byłoby to niewłaściwe  

i z pewnością nieuczciwe wobec samego Witkiewicza. Usprawiedliwianie 

ułomności formalnych istotową ułomnością filozofii prowadzi przecież do filo-

zoficznego egalitaryzmu i tryumfu powszechnego prawa do indolencji, a tego 

typu filozoficzna demokratyzacja była jednym z elementów Witkiewiczowskie-

go koszmaru nadciągającej mechanizacji. Pewnie wielu z uchybień podnoszo-

nych przez profesjonalistów pozbyłby się i sam Witkiewicz. Nie potrafimy jed-

nak oprzeć się myśli, że bez ostentacyjnej autoironii i jawnej kontestacji akade-

mickich standardów jego filozofia nie byłaby w stanie otworzyć się na te otchła-

nie, ku którym zmierzała. 

Oczywiście autoironia i kontestacja rygorów stanowienia sensu nie wystar-

czają do filozofowania. Jeśli przywołać tutaj tezy teorii Czystej Formy i zredu-

kować treść filozoficznej formy do uczucia metafizycznego, można by zapytać: 

Czy formalna nieudolność nie jest u Witkiewicza świadomym i skutecznym na-

rzędziem generowania metafizycznej głębi? Być może było tak dla samego Wit-

kacego. A obserwując rosnącą popularność jego twórczości (i ryzykując śmiałe 

założenie, że popularność ta nie jest tylko kwestią mody na obscenę, dziwactwa 

i kontestację), można też uznać istnienie odbiorców, na których tak właśnie Wit-

kiewiczowska nieudolność formalna działa. Usprawiedliwieniem nieudolności 

filozofii byłoby zatem jej metafizyczna funkcja. 

W tytule pracy zadaliśmy pytanie: Czy embrion może być filozofem? 

Chcemy teraz powiedzieć, że formuła filozofowania, w której celem filozofii 

jest Tajemnica Istnienia, a filozofia przyjmować ma postać negatywnego opisu 

granic owej Tajemnicy, filozofii, która bardzo ostro zostaje przeciwstawiona za-

równo pragmatyce życia codziennego, jak i modernizacyjnym procesom nowo-

czesnego świata, z konieczności musi okazać się podatna na oskarżenia o bezu-

żyteczność i nieudolność. I jakkolwiek dziwacznie nie miałoby to zabrzmieć, fi-

lozof usiłujący publiczności pochłoniętej problemami dnia codziennego bądź 

owładniętej mirażami cywilizacyjnych tryumfów przyszłości przypomnieć za-

mierzchłą grozę doświadczenia Tajemnicy Istnienia, musi okazać się embrio-

nem. Bo to embrion jest zapowiedzią, a nie zwieńczeniem. To embrion jest nie-

zdolny do pokonywania praktycznych problemów. I w końcu embrion nie zasłu-

guje na miano człowieka, gdy stosujemy logikę sukcesów życia praktycznego. 
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Inefficiency as the essence of philosophy, or: does embrion the 

philosoph exist? 

Summary 

The matter under consideration is Stanisław Ignacy Witkiewicz’s philosophy. The author pre-

sents the main allegations against Witkiewicz’s philosophy and analyzes their connections with 

categories: metaphysical feeling and the Mystery of Existence. In addition, author discusses the 

philosophy of history by Witkiewicz. 
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Streszczenie 

August Cieszkowski (1814–1894), wybitny polski filozof, ekonomista i polityk, pochodził z arysto-

kratycznej rodziny z bogatymi tradycjami obywatelskimi oraz patriotycznymi. Konsekwentnie zmierza-

jąc ku odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w oparciu o legalne działania polityczne i społeczne, 

nawiązywał do doświadczeń oraz dorobku kulturowego innych krajów europejskich. Wiele zawdzięczał 

środowisku niemieckiemu, w którym zdobył wykształcenie filozoficzne. Tam również nawiązał wiele 

cennych i długoletnich przyjaźni. Pozostawał głównie pod wpływem myśli Hegla, z którym jednak od 

początku w pewnych punktach polemizował. Z Niemcami utrzymywał także przyjacielskie kontakty  

w ówczesnym Wielkim Księstwie Poznańskim, zwłaszcza odkąd nabył koło Poznania majątek Wierze-

nica. Współpracował z niemieckimi przyjaciółmi na różnych polach, ceniąc ich uczciwość i kompeten-

cje. Antypolska polityka Bismarcka położyła kres wielu jego planom i oczekiwaniom. 

Słowa kluczowe: filozofia Hegla, historiozofia, niepodległość Polski, niemieckie przyjaźnie, 

antypolska polityka Bismarcka. 

I 

August Cieszkowski (1814–1894), urodzony w miejscowości Sucha na Pod-

lasiu (obecnie Nowa Sucha), pochodził ze znakomitej polskiej rodziny z ogrom-

nymi tradycjami. Mógł się poszczycić tytułem hrabiego
1
, a także licznymi 

przodkami, którzy czynnie współtworzyli historię Polski i Europy
2
. Rodzicami 

                                                 
*  Poniższy tekst został wygłoszony 28 XI 2013 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru-

niu (Katedra Filologii Germańskiej). 
1  Tytuł otrzymał od papieża, za wybitne zasługi, w 1850 r. Nie był on dziedziczny. 
2  Biskup Edward Likowski podczas mowy pogrzebowej, wygłoszonej 16 III 1894 r. w kościele 

podominikańskim w Poznaniu, gdzie umarł August Cieszkowski, zwrócił uwagę na to, że był 
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jego byli: Wincenty Paweł Cieszkowski (1786–1862) i Zofia z Kickich (†1818). 

Ojciec Pawła Cieszkowskiego, Florian, dziadek Augusta, był również dziadkiem 

jego żony Haliny. Zapisał się m.in. jako poseł na Sejmie Czteroletnim. Był sta-

rostą kleszczelewskim, a jego żona, Katarzyna Bobrownicka, matka Pawła, stol-

nikówną mielnicką. Florian piastował urząd szambelana króla Stanisława Augu-

sta. Jego rodzicami byli: Ignacy Cieszkowski (1704–1783), zwolennik Stanisła-

wa Leszczyńskiego, oraz Franciszkowa Suffczyńska. Natomiast ojcem Ignace-

go, a więc prapradziadkiem Augusta, był Krzysztof, kasztelan sochaczewski,  

a matką – podstolanka liwska, Katarzyna Żabicka. Ród Kickich, z których wy-

wodziła się przedwcześnie zmarła matka Augusta, posiadał nie mniejsze zna-

czenie, zaś on sam pozostawił swój znaczący ślad w europejskiej historii kultury 

– jako filozof, ekonomista oraz parlamentarzysta, działacz społeczny, wrażliwy 

jak rzadko kto na niesprawiedliwość społeczną oraz nędzę, a także utalentowany 

literat, chociaż w Polsce obecnie bardzo mało się o nim mówi i naucza.  

Cieszkowski od młodości wiele podróżował po Europie zachodniej, znał 

Anglię, a wszystko po to, aby dobrze rozumiejąc potrzeby współczesności, doło-

żyć wszelkich starań w celu przekształcenia świata wedle chrześcijańskich ide-

ałów
3
. Urodzony w Królestwie, osiedlił się na stałe w Wierzenicy koło Pozna-

nia, skąd mógł łatwo wyruszać w podróż w kierunku Berlina, a odkąd to stało 

się możliwe, korzystał z kolei żelaznych
4
. 

* * * 

Na kilka lat przed drugą wojną światową Albert Einstein, jako prawy dzie-

dzic niemieckiej kultury, wypowiedział się następująco:  

Proszę porównać ducha, który przed stuleciem panował wśród tutejszej młodzieży aka-

demickiej, z duchem ożywiającym ją dzisiaj. Żywa była wiara w poprawę społeczeństwa 

ludzkiego, szanowano wszelką uczciwą opinię, wyczuwało się ową tolerancyjność,  

w imię której nasi klasycy walczyli i dla której żyli. Dążono wówczas powszechnie do 

stworzenia owej wielkiej jednostki politycznej, nazywanej Zjednoczonymi Niemcami. 

Wówczas ideały te żyły właśnie wśród młodzieży akademickiej i wśród profesorów. 

I dziś również istnieje dążenie do postępu społecznego, do tolerancji i wolności myśli, 

do stworzenia większej jedności politycznej, którą nazywamy teraz Europą. Ale zarówno 

                                                 
on „spadkobiercą prawie magnackiego majątku na Podlasiu i Wołyniu” (Likowski,1895). Lidia 

Wilkowa odnotowała: „Paweł Cieszkowski – dziedzic dóbr Sucha, Szymany, Wilczany, Suro-

wiec w powiecie krasnostawskim, z wiana żony nabył jeszcze w tym powiecie Surhów i w la-

tach 1813–1819 wzniósł tam pałac” – (Wilkowa, 2004, 96–97).  
3  Jerzy Braun w swoich wypowiedziach na temat romantyzmu podkreślał jego związek z mesja-

nizmem, pojętym właśnie jako ideał chrześcijańskiego odrodzenia świata. W tym sensie można 

mówić zasadnie o mesjanizmie Cieszkowskiego (Braun, 1948).  
4  Linia kolejowa, która przebiegała przez Kobylnicę, stację położoną najbliżej Wierzenicy, zosta-

ła oddana do użytku dopiero 26 V 1872 r., ale wcześniej już można było podróżować do Berli-

na koleją via Stargard. 
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młodzież akademicka, jak i profesura przestały już być ośrodkiem nadziei i ideałów ludu. 

Musi to stwierdzić każdy beznamiętny i trzeźwy obserwator naszych czasów5. 

Cofnijmy się więc do czasów, kiedy „zarówno młodzież akademicka, jak  

i profesura” były, według Alberta Einsteina, „ośrodkiem nadziei i ideałów lu-

dów”. Polski filozof, August Cieszkowski, należał także do tych kręgów uniwer-

syteckich
6
. Studiował filozofię najpierw w Krakowie, od jesieni 1832 r. do wio-

sny 1833, kiedy to wyjechał na studia do Berlina, „gdzie filozofia idealistyczna 

była magnesem, przyciągającym kształcącą się młodzież” (por. Klepacz 1934, 

21). Powodem bezpośrednim wyjazdu była choroba oczu. W Berlinie panował 

wtedy niepodzielnie heglizm, wspierany przez czynniki rządowe. Największym 

wpływem cieszyli się następujący zwolennicy i bezpośredni uczniowie Hegla: 

Andreas Gabler (1786–1853), Edward Gans (1797–1839), filozof prawa, wy-

dawca heglowskich Wykładów z filozofii dziejów (1837 r.), J.F. Herbart (1776–

1841), K. Werder (1806–1893) i wreszcie najbliższy Cieszkowskiemu w per-

spektywie całego życia Karol Ludwik Michelet (1801–1893). Obok Micheleta 

był jeszcze Jan Edward Erdmann (1805–1892), wykładajacy filozofię religii 

oraz prawo, a także Leopold von Henning (1791–1866), z którym Cieszkowski 

przyjaźnił się także do końca jego dni. Był on od 1827 r. redaktorem naczelnym 

„Berliner Jahrbücher”, które to pismo przez następne dwadzieścia lat było naj-

bardziej wpływowym periodykiem heglowskim.  

Doktorat z zakresu filozofii obronił Cieszkowski w 1838 r.
7
 w Heidelbergu, 

w oparciu o rozprawę De philosophiae ionicae ingenio, vi, loco, wydaną w dwa 

lata później. Przedmiotem była jońska filozofia przyrody, ale sposób potrakto-

wania tematu nosi bardzo wyraźne ślady przejęcia się filozofią Hegla, a ściślej 

sposobem, w jaki interpretował on historię, wedle jeszcze fichteańskiego trój-

schematu „tezy”, następującej po niej „antytezy” oraz kolejnego, trzeciego etapu 

– „syntezy”, łączącej oba poprzednie w oparciu o wspólną podstawę, wypraco-

waną w trakcie dialektycznego ścierania się jednostronności etapów wcześniej-

                                                 
5  A. Einstein, O wolności nauczania (Einstein 1935, 17). O tendencjach i ruchach zjednoczenio-

wych, a także o współpracy polsko-niemieckiej na tym polu pisze Andrzej Wojtkowski, por. 

Początek i koniec współpracy liberalizmu polskiego z niemieckim (1817–1849) (Wojtkowki 

1967, 225–236). Tamże, 225: „Związku Niemieckiego, narzuconego im na Kongresie Wiedeń-

skim, Niemcy nie uznali za uwieńczenie swoich aspiracji narodowych. Wówczas młodzież 

niemiecka, głównie uniwersytecka, widząc, że nie tylko rządy, ale i starsze pokolenie nie dora-

stało do wysokości owych zadań, wzięła sprawę w swoje ręce i postanowiła dać wszystkim 

przykład duchowego i moralnego zjednoczenia”. 
6  Nie zawsze jego wpływ na młodzież akademicką oceniano pozytywnie. Por. J.B. Zalewski i je-

go uwagi, które zapisał podczas pobytu u trapistów w Oelenburgu, w Alzacji. W dniu 14 VIII 

1845 r. zanotował: „Dumałem z rana o filozofach naszych Cieszkowskim, Trentowskim, Libel-

cie, o wpływie, jaki mogą wywrzeć na Kraj. Nie lękam się o lud nasz i o drobną szlachtę, bo 

jeden i drugi pałają po dziś dzień najczystszą wiarą, ale szkoda młodzieży akademickiej, którą 

okłamują na wstępie do życia” (Zalewski 1931, 357). 
7  Ryszard Palacz umieszcza informację, że w r. 1836 (Palacz 1999, 206). 
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szych
8
. W tym przypadku myśl Talesa z Miletu potraktowana została jako „te-

za”, następująca po niej filozofia Anaksymandra była „antytezą”, z czym jeszcze 

o wiele łatwiej można by się zgodzić, aniżeli z tym, że kolejna wersja jońskiej 

filozofii przyrody, koncepcja Anaksymenesa, miałaby być „syntezą” obu po-

przednich. Wiele wskazuje bowiem na to, że myśl Anaksymenesa była pewnym 

regresem wobec Anaksymandra, poprzednika, a nie doskonalszym od niej do-

pełnieniem
9
. Na karb młodości należałoby przypisać to nazbyt wierne trzymanie 

się heglowskich schematów, podczas gdy ilustracje użyte przez Cieszkowskiego 

nie mogą w tym przypadku w pełni przekonywać. Praca ta ukazała się w 1841 r. 

w języku polskim, jako Rzecz o filozofii jońskiej, w jednym z pierwszych nume-

rów „Biblioteki Warszawskiej”, znakomitego czasopisma, które było wydawane 

aż do roku 1914. „Biblioteka Warszawska”, wydawnictwo zamieszczające bar-

dzo różnorodne treściowo artykuły, jeśli chodzi o ich przedmiot, miała w tytule 

umieszczone wyjaśnienie, że jest to: „Pismo poświęcone naukom, sztukom  

i przemysłowi”. Podtytuł może budzić zdziwienie, ale przy ówczesnym użyciu 

języka „przemysł” i „umysł” posiadały o wiele bliższe znaczenie niż obecnie.  

„Bibliotekę Warszawską” wspierał od początku sam Cieszkowski, będąc jej 

współorganizatorem oraz współfundatorem
10

. Podczas przygotowywania do 

druku Rzeczy o filozofii jońskiej Cieszkowskiemu miał pomagać jego niemiecki 

kolega ze studiów, Karol Lehmann, wykształcony teologicznie protestant.  

A. Wojtkowski twierdzi, że właśnie: „Tu tkwią źródła owej nieprawowierności 

Cieszkowskiego, wykrytej przez teologów katolickich” (Wojtkowski 1966, 146). 

Później, po latach, to właśnie Karol Lehmann przeszukiwał berlińskie antykwa-

riaty i inne źródła użytecznych Cieszkowskiemu druków, zajmując się następnie 

potężnym, liczącym ok. 40 000 tys. tomów oraz bardzo wartościowym księgo-

zbiorem wierzenickim. Pomagał także Cieszkowskiemu w innych sprawach, np. 

tych związanych z jego działalnością w pruskim parlamencie. Jedną z nich była 

sprawa druku w języku niemieckim wniosku do parlamentu pruskiego w sprawie 

ustawowej pomocy państwa w walce z biedą, a także oświaty i wychowania naj-

                                                 
8  Mieczysław Albert Krąpiec OP podkreślał wpływ, jaki wywarł Hegel na powstanie koncepcji 

ewolucjonistycznych, ponieważ pojmował on rzeczywistość monistycznie oraz ewolucjoni-

stycznie. Rozwija się ona poprzez przezwyciężanie wewnętrznych sprzeczności: „Odtąd ewo-

lucja stanie się swoistym a priori rozumienia naukowego przyrody i samego człowieka, a także 

zejdzie do teologii kosmologicznej Teilharda de Chardin i innych” (Krąpiec 1991, 87).  
9  „[Anaksymenes] przyjmuje stanowisko zbliżone do tego, które zajął jego towarzysz Anaksy-

mander […]. Niemniej u Anaksymenesa nie ma tej śmiałości poglądów Anaksymandra i pod 

niejednym względem myśl jego jest krokiem wstecz” (Swieżawski 2000, 16).  
10  Por.: „Na Zielone Świątki 1840 roku wraca Cieszkowski z uroczej Wenecji do kraju i osiada  

w Warszawie, gdzie przyczynia się do założenia «Bilblioteki Warszawskiej» i zasila ją swemi 

pracami. Drukuje «Rzecz o filozofji jońskiej», a obok artykuł «O ochronkach wiejskich»; po-

tem «Uwagi nad obecnym stanem finansów angielskich» (1842 r.); a w r. 1843 – «Organizacja 

handlu drzewem i przemysłu leśnego». Tę wielostronność pracy tłumaczy jego filozofia prak-

tyki” (Klepacz 1934, 24).  



 Niemieckie inspiracje i przyjaźnie… 179 

uboższych, czyli, jak wtedy mówiono, „ludu”. Lehmann był wybitnym erudytą, 

jeśli chodzi o zagadnienia dotyczące wczesnego chrześcijaństwa i Cieszkowski 

niejednokrotnie korzystał z jego wiedzy, kontynuując także własne studia w tym 

zakresie. Informował on ponadto Cieszkowskiego o niemieckich nowościach 

wydawniczych, zwłaszcza dotyczących tematu eschatologii. Na starość Leh-

mann, na zaproszenie Cieszkowskiego, osiadł w jednym z jego folwarków,  

w Żabikowie. Wiadomo także o Lehmannie, że bez wiedzy autora rozpoczął 

pracę translatorską Ojcze nasz na język niemiecki, ale Cieszkowski mu tego za-

bronił, ponieważ w ogóle nie życzył sobie przekładania tego dzieła na języki ob-

ce (tamże, 152). Ale o Ojcze nasz, bez wątpienia opus vitae Augusta Cieszkow-

skiego, wypada powiedzieć kilka zdań osobno. 

August Cieszkowski uczestniczył czynnie w życiu naukowym o tyle, o ile 

pozwalały mu na to inne obowiązki, na przykład te związane bezpośrednio z po-

lityką. Był bowiem parlamentarzystą i to jednym z najbardziej czynnych w pru-

skim sejmie. Po raz pierwszy otrzymał mandat poselski wiosną 1848 r. W sumie 

działalność poselską uprawiał kilkanaście lat, z ogromnym zaangażowaniem 

oraz pasją. Był świetnym retorem i kiedy występował, wielu innych posłów 

opuszczało na ten czas kuluary specjalnie po to, aby go wysłuchać. Gorzej było 

ze skutecznością jego wystąpień, na przykład ponawianych wielokrotnie petycji 

do pruskiego rządu o utworzenie w Wielkopolsce, w Poznaniu, uniwersytetu
11

. 

Cieszkowski był współzałożycielem Ligi Narodowej Polskiej, która powstała  

w styczniu 1848 r. wedle projektu i na jego wniosek. W akcie założycielskim 

możemy przeczytać, że jej celem było: „skupienie w jedno ognisko sił moral-

nych i materialnych, tak w kraju, jak i za granicą, do jawnego i legalnego działa-

nia na korzyść narodowości polskiej”
12

. Działalność Ligi została przerwana  

w związku z antypolskim kursem w polityce pruskiej już w 1850 r. Cieszkowski 

zaś, po kilku latach przerwy, od 1855 do 1858 r., ponownie działał jako pruski 

parlamentarzysta, w latach 1860–1866 piastując funkcję przewodniczącego Koła 

Polskiego. W ramach tak pojętej działalności to właśnie Cieszkowski przygoto-

wał dokument, w którym w sposób kompetentny przedstawił wszelkie prawne 

argumenty za tym, aby ziemie polskie pod władzą pruskiego monarchy powróci-

ły do unii personalnej z Prusami, tak, aby nie była to unia realna, której program 

polityczny oznaczał wynarodowienie Polaków i niszczenie polskości. Ów do-

kument został następnie opublikowany jako Zusammenstellung von Staats- und 

                                                 
11  Jednym z ważniejszych pomysłów Cieszkowskiego było zakładanie „ochron” wiejskich, w któ-

rych miały się przygotowywać do życia najmłodsze wiejskie dzieci. Edmund Bojanowski od-

notował w swoim Dzienniku pod datą: 3 IV 1855: „[…] powiadał Piotrowski, że Cieszkowski 

znowu chciał uczynić wniosek na Sejmie w Berlinie, aby dla zupełniejszego rozszerzenia 

Ochron rząd przyjął opiekę i kierownictwo nad nimi. Od dawna byłem jak najprzeciwniejszego 

zdania, ponieważ to samo uczynić można za wpływem Kościoła, gdy się ochroniarki w bractwo 

zawiąże” (Bojanowski 1999, 215).  
12  Za: Wojtkowski 1966, 155. 
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Völkerrechtlichen Urkunden, welche das Verhältnis des Grossherzogtums Posen 

zur Preussichen Krone betreffen
13

. 

Wykształcenie ekonomiczne Cieszkowskiego zaowocowało m.in. wydaniem 

książki w języku francuskim, pt. Du crédit et de la circulation (O kredycie  

i obiegu)
14

. Napisał także po francusku książkę na temat reformy „izby wyższej” 

we Francji: De la Pairie et de l’aristocratie moderne (O izbie wyższej i arystokra-

cji w naszych czasach)
15

, o czym tutaj wypada tylko wspomnieć. Innym obszarem 

jego zainteresowań było rolnictwo, jak przystało na właściciela wielu ziemskich 

majątków. Prof. Felicjan Dembiński pisał w liście ponad pół wieku temu: „Po ro-

dzicach dziedziczył na Podlasiu w powiecie węgrowskim majątki: Sucha z Sucho-

cinem i Piotrowice położone w parafii Kopcie, Stawiska z folwarkami w parafii 

Grębków, Ryczyca i Wilczonek w parafii Bojmie (?), ponadto w powiecie miń-

sko-mazowieckim dobra Łukówiec z folwarkami w parafii Jeruzal oraz dobra 

Surhów w parafii Surhów w powiecie krasnostawskim”
16

. Jeszcze jako bardzo 

młody człowiek uczył się zarządzania majątkami znajdującymi się w Kongresów-

ce. Natomiast w swoim wielkopolskim majątku, w zakupionej 2 VII 1842 r. Wie-

rzenicy koło Poznania, wypróbowywał nowoczesne maszyny rolnicze. Dostarczał 

mu ich ze swojej fabryki Hipolit Cegielski, z którym łączyły go więzy przyjaźni
17

. 

II 

Na temat Augusta Cieszkowskiego wypowiadano się w różnym tonie, dia-

metralnie różnie oceniając przy tym jego znaczenie i rangę jako filozofa. Na 

przykład Adam Mickiewicz w swoich Wykładach paryskich najpierw go napięt-

nował, jako piszącego i myślącego po niemiecku, a następnie uznał jego wiel-

kość
18

. Współczesny Cieszkowskiemu filozof Karol Libelt (1807–1875), który 

                                                 
13  Berlin, E.H.Schröder, 1846. Tekst ten ukazał się również w języku francuskim (Yournal des 

Economistes, XV, October 1845) oraz włoskim, w r. 1891. 
14  W Paryżu ukazały się trzy kolejne francuskie wydania książki: 1 wyd. 1839, 2 – 1847 i 3 – 

„nowe uzupełnione” – w r. 1884, natomiast tłumaczenie na język polski, jako O kredycie  

i obiegu, w 1911 r. w Poznaniu. 
15  Książka została wydana w Paryżu w 1844 r., a jej wersja polska ukazała się w Poznaniu w 1908 r.,  

w tłumaczeniu Augusta Cieszkowskiego syna (1861–1932).  
16  Jest to fragment listu prof. Felicjana Dembińskiego (do ks. prof. Zygmunta Mościckiego  

z Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach) z 28 XI 1966 r. Felicjan Dembiński był 

jednym z czterech adoptowanych synów Augusta Cieszkowskiego, syna filozofa, obok Jana 

Tyszkiewicza, Edwarda Raczyńskiego i Pawła Żółtowskiego.  
17  Nota bene najbliższym współpracownikiem Hipolita Cegielskiego oraz naczelnym inżynierem 

w jego fabryce był Niemiec Adolf Leinweber.  
18  „Tych dwóch ludzi [Augusta Cieszkowskiego i Bronisława Trentowskiego] można uważać za 

Słowian wynarodowionych, za Słowian popadłych w niewolę myśli niemieckiej. Zwątpili oni  

o sile duchowej własnej narodowości. Jest to jedyny może w dziejach przykład dobrowolnego 

poddania się […]. Z drugiej strony Cieszkowski w kilku dziełach, które niedawno ogłosił, rzu-
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szlify filozoficzne także zdobywał u Hegla, m.in. jako jego doktorant, twierdził, 

że Cieszkowski reprezentuje „stanowisko niemieckie” (por. Libelt 1967, 277). 

Edward Dembowski, chociaż bynajmniej nie we wszystkim się z nim zgadzał, 

wyrażał się o wybranych wątkach jego filozofii entuzjastycznie, konstatując, że: 

„[Cieszkowski] […] zapragnął stworzyć nową filozofię, będącą przejściem filo-

zofii bezwzględnej w żywot, którą to filozofię nazwał f i l o z o f i ą  c z y n u. 

Ten krok do stworzenia filozofii czynu stanowi jego zasługę i jego wielką waż-

ność w dziejach filozofii” (za: Palacz, 205). Cyprian Kamil Norwid podkreślał, 

że August Cieszkowski jest jedynym polskim filozofem (po powstaniu stycz-

niowym) (por. Ujejski 1926, 23). Zygmunt Krasiński w liście do Delfiny Potoc-

kiej zauważył: „Prócz Mickiewicza nikogom tak wzniośle w Ducha opatrzonego 

nie znał” (tamże, XIII). 

Nie mniej entuzjastycznie wypowiadał się o Cieszkowskim na początku XX 

wieku Adam Żółtowski (1881–1958), wybitny polski znawca nie tylko filozofii 

Hegla, lecz także Kanta i Kartezjusza oraz klasyków, Platona i Arystotelesa. We 

Wstępie do wydanych ponad sto lat temu listów Zygmunta Krasińskiego do Au-

gusta Cieszkowskiego Żółtowski napisał: „Ogrom tęsknot i umiłowań polskiego 

poety [tj. Krasińskiego] skojarzył się z rozumem dźwigającym wielką tradycję 

niemieckiego idealizmu, – z myślą zapewne najbardziej prześcigłą, jaką od 

śmierci Hegla posiadała Europa” (Żółtowski 1912, XV)
19

. Niezmiernie wysoko 

oceniając jakość filozoficznego dorobku Cieszkowskiego, Żółtowski przeprowadzał 

porównania jego myśli nie tylko z heglizmem, lecz także z poprzedzającym Hegla 

wybitnym uczniem Kanta, Johannem Gottliebem Fichte (Żółtowski, 1904). 

Początkiem lat 30. ubiegłego stulecia ukazała się obszerna praca biskupa 

Michała Klepacza, na temat: Idea Boga w historiozofii Augusta Cieszkowskiego 

na tle ówczesnych prądów epoki. Autorem Przedsłowia jest Marian Morawski 

TJ. Rozpoczyna się ono następującym stwierdzeniem:  

Z pietyzmem zwykło się mówić o najwybitniejszym zapewne, obok Hoene-Wrońskiego, 

metafizyku polskim, A. Cieszkowskim, którego „Ojcze Nasz” już samym tytułem swoim 

zdaje się nadawać jakieś swoiste piętno chrześcijańskie jego filozofji, a treść historjozo-

ficzna, rozsnuwająca na tle modlitwy Pańskiej dzieje Królestwa Bożego na ziemi, stano-

wi temat tak wdzięczny i wzniosły, że godny umysłu Augustyna20. 

W zupełnie innym tonie pisano o Cieszkowskim w Polsce po wojnie. Jaro-

sław Iwaszkiewicz wzmiankuje o „hegeliańskim mistycyzmie starego Ciesz-

                                                 
ca pewne słowa nader niebezpieczne dla filozofii niemieckiej. Wolno nawet mniemać, że wiel-

kie uznanie, jakim podobno się cieszy w Berlinie, pochodzi z pewnego rodzaju strachu, który 

budzi w filozofach. Sądzi on, że filozofia doszła do tego okresu, kiedy nareszcie powinna cze-

goś dokonać, i ze wszystkich sił woła o czyn: uważa, że duch ludzki jest już dość wyćwiczony, 

aby uchwycić od razu prawdę i wprowadzić ją w czyn” (Mickiewicz 1955, t. 11, 149–150). 
19  Na następnej stronie (tamże) dodał: „Nie ulega wątpliwości, że w zasadniczych rysach, zapa-

trywania Zygmunta nagięły się raczej do poglądów Cieszkowskiego”.  
20  Por. M. Morawski TJ, Przedsłowie, [do:] Klepacz 1934, 5. 
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kowskiego”, nie troszcząc się zupełnie o wyjaśnienie, co by to miało właściwie 

znaczyć
21

. Tadeusz Breza w swoich wspomnieniach, poświęconych Paulowi Ca-

zin
22

, wypowiada się o Auguście Cieszkowskim następująco:  

Dziełem jego życia było tysiącstronicowe „Ojcze – nasz” […]. Płód wielkiego wykształ-

cenia i rozmachu wyrastał z dwu korzeni. Z Hegla, którego naukę znał Cieszkowski eks-

pedite, bo choć po dwu latach Uniwersytetu Jagiellońskiego przybył do Berlina po świe-

żej śmierci Hegla, a doktoryzował się w Heidelbergu, zapoznał się z jego filozofią słu-

chając wykładów ukochanego ucznia Hegla Karola Ludwika Michelet. To jeden korzeń. 

Drugim byłoby to, co wynika z stwierdzeń biskupa Likowskiego o Cieszkowskim, że już 

po Krakowie, raz „słuchając «pasterki» zastanawiał się nad biegiem historii i uznał Chry-

stusa za punkt zwrotny dziejów”. Zatem dwie szale. Na jednej Hegel i Michelet, z któ-

rym związały go stosunki dozgonne. I druga, ta „pastoralna”, na której jeszcze zaważył 

Krasiński i mesjanizm”.  

Autor powyższej wypowiedzi najwyraźniej nie cenił wpływów tego drugie-

go „korzenia”, albo „szali”, którą nazwał „pastoralną”. 

Tadeusz Breza nie był przy tym najwyraźniej świadomy, że na filozofię spo-

łeczną Cieszkowskiego ogromny wpływ miała współczesna mu myśl francuska, 

a także filozofia Fichtego i Schellinga, a więc nie tylko Hegel. Poza tym to Kra-

siński czerpał pełnymi garściami z filozofii Cieszkowskiego, a nie odwrotnie
23

. 

Nadto właśnie Cieszkowski jest twórcą oryginalnej wersji filozofii narodowej, 

często – acz niepoprawnie – utożsamianej z polskim mesjanizmem.  

Stanisław Borzym wyraził się zaś następująco:  

Jeśli zgodzimy się z Blumenbergiem i Marquardem, że nowoczesna teodycea odegrała 

kluczową rolę w tworzeniu tego, co określamy jako Modernę, to już sama twórczość 

Cieszkowskiego (a także jego krytyków katolickich) była w znacznym stopniu anachro-

niczna i wtórna z filozoficznego punktu widzenia. Proces sekularyzacji teodycei i przeję-

cie roli Boga przez człowieka był ściśle związany z głównym nurtem rozwojowym filo-

zofii jako dziedziny badań autonomizujących się wobec teologii. Dlatego dziś lektura 

Cieszkowskiego, skonfrontowana np. z lekturą Hegla budzi niestety coś w rodzaju zaże-

nowania, a przynajmniej bardzo ambiwalentne odczucia. Emfatyczny styl pokrywa tu fi-

lozoficzną niedojrzałość i naiwność (Borzym 2003, 30). 

Ocena jakości filozofii Cieszkowskiego oraz towarzyszące jej emocje  

z pewnością zależą od tego, jaką miarę postępu przyjmujemy, a także od tego,  

z jak wielkim entuzjazmem ocenimy dorobek samego Hegla. 

                                                 
21  W artykule z cyklu „Rozmowy o książkach”; Iwaszkiewicz, 1959. 
22  P. Cazin tłumaczył (wraz z Augustem Cieszkowskim – synem) Ojcze nasz na j. francuski. Por. 

Breza, 1969. 
23  Pod wpływem filozofii Cieszkowskiego powstał zwłaszcza Przedświt, dedykowany mu przez 

poetę, a także Psalmy Przyszłości oraz Traktat o Trójcy Świętej. Krasiński miał za to znacząco 

wpłynąć na poglądy Cieszkowskiego dotyczące nieśmiertelności indywidualnej ludzkiej duszy. 

Por. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1893/1894”, s. 53: „Trudno dotąd 

ocenić, ile filozof wpłynął na poetę, poeta na filozofa. Bądź co bądź, tyle poezyi wsiąkło w fi-

lozofię Augusta Cieszkowskiego, że i w tem jest on tak podobny do greckich mędrców, tak od-

staje od swoich nauczycieli”. 
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Jeśli za „mało postępowe” przyjmiemy zwrócenie się ku studiom nad scho-

lastyką, arbitralnie podważając zasadność współczesnego czerpania z tej tradycji 

filozoficznych inspiracji, to wszelkie odniesienia tego rodzaju zostaną odczytane 

jako „wsteczne”, a szukanie nowych syntez na jej bazie jako przejaw mało 

twórczego eklektyzmu. Ryszard Palacz zauważył:  

Filozofia polska tego okresu miała charakter eklektyczny, stanowiła bowiem mieszankę 

różnych prądów intelektualnych z przewagą wpływów kantyzmu bądź scholastyki. Jeśli 

zatem określimy dokonania naszych dziewiętnastowiecznych filozofów jako nietwórcze  

i mało oryginalne, nie popełnimy błędu. Brak nam było nawet własnego słownictwa filo-

zoficznego, które w tym czasie dopiero się kształtowało pod wpływem francuskiej myśli 

oświeceniowej, a następnie klasycznej filozofii niemieckiej. Dzieło zapoczątkowane 

przez Kołłątaja prowadzili Libelt i Cieszkowski (Palacz, 1999, 205) .  

Ten ostatni został więc doceniony, ale w zakresie, w którym bez porównania 

więcej uczynił przecież Bronisław Trentowski niż wszyscy trzej wymienieni 

myśliciele, i to razem wzięci. 

Myśl Augusta Cieszkowskiego po drugiej wojnie światowej rozważana była 

jako przedmiot poważnej refleksji stosunkowo rzadko i najczęściej w kontekście 

badania źródeł bezpośrednich wpływów na filozofię młodego Marksa (por. Lob-

kowicz 1967). Spierano się głównie o to, czy można go przyjąć do grona mark-

sowskich poprzedników, czy też charakter jego myśli ocenianej jako spójna ca-

łość wyklucza tego rodzaju powiązania. Tak czy inaczej jego dorobek był w Pol-

sce albo całkowicie przemilczany, albo marginalizowany. Jeśli o nim wspomi-

nano poza środowiskiem naukowym, a nawet w tym środowisku, to najczęściej 

w tonie protekcjonalnym, czy wręcz lekceważącym. 

Tego rodzaju opinie bardzo różniły się od tej, którą umieszczono w roku 

śmierci Cieszkowskiego, a więc ponad sto dwadzieścia lat temu, w „Roczniku 

Akademii Umiejętności”:  

Lepiej, dokładniej zna go świat naukowy, na obczyźnie bardziej niż u nas, uznając w nim 

jednego z najbystrzejszych myślicieli naszego wieku, który przed laty podjął doniosłe 

zagadnienie z dziedziny nauk społecznych i dostarczył do ich rozwiązania tak głębokich 

spostrzeżeń, że i dziś jeszcze nauka międzynarodowa zwraca się ku nim z żywem zaję-

ciem, żywszem niźli przed pięćdziesięciu laty, w epoce pełnej twórczości naukowej Au-

gusta Cieszkowskiego24. 

W ostatnich latach pojawiły się publikacje, w których możemy śledzić pe-

wien wzrost zainteresowania osobą i dziełem Augusta Cieszkowskiego. Naj-

ważniejsze, że wyrażone w nich opinie wydają się pełniejsze i bardziej wyważo-

ne od wielu wcześniejszych i to zarówno tych entuzjastycznych, jak i naznaczo-

nych głębokim sceptycyzmem. Rzadziej mówi się w nich o zależnościach inte-

lektualnych Cieszkowskiego, ukazując jego myśl w szerokim kontekście histo-

rycznym oraz prądów mu współczesnych, a wtedy jego dorobek przedstawia się 

                                                 
24  Por. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1893/1894”, 54.  
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jako istotny wkład w europejskie dziedzictwo kulturowe XIX w. Andrzej Walic-

ki kilka dziesiątków lat wcześniej zrobił spostrzeżenie, że „Cieszkowski […] 

traktując «epokę czynu» jako epokę spełnienia ostatecznych przeznaczeń ludz-

kości, rozwijał filozofię historii o charakterze finalistycznym”, przez co wyraź-

nie nawiązywał do wielkiej tradycji europejskiej filozofii klasycznej (Walicki 

1972, XV)
25

. Piotr Bartula, przedstawiając Cieszkowskiego od strony jego filo-

zofii politycznej i społecznej, podkreśla, że „Prolegomena do historiozofii to 

książka bardziej filozoficzna aniżeli Ojcze nasz”, łącząc zmianę problematyki ze 

zmianą języka. Zauważa jednak przy tym, że: „Ureligijnienie poglądów historio-

zoficznych sprawia, że Cieszkowski wpisuje się w powszechną w XIX wieku 

tendencję do zacierania granic między filozofią, religią, polityką a myślą spo-

łeczną” (Bartula 2006, 11). Nota bene w swoim słynnym przemówieniu berliń-

skim, wygłoszonym 15 XI 1841 r., inicjując rok akademicki, sam Schelling za-

uważył: „żadna filozofia, która jakożkolwiek siebie ceni, nie wyzna, że kończy 

na irreligii” (Schelling 1842, 418). 

III 

Sam Cieszkowski uważał się przede wszystkim za ucznia Hegla. Do mowy 

Schellinga, zamieszczonej w „Bibliotece Warszawskiej”, napisał komentarz,  

w którym możemy m.in. przeczytać następujące słowa: „– nie próbuj nawet cie-

nia podejrzenia rzucać na tę już ustaloną postać [tj. Hegla]. Przekrocz go – zgo-

da – pójdziemy z tobą, – lecz nie krocz na niego. Tyś prawdy jego poprzednik, 

bądź prawym jego następcą” (Cieszkowski 1842, 425). Przy tym, jeszcze jako 

zupełnie młody człowiek, będąc admiratorem Hegla, równocześnie polemizował 

z niektórymi jego poglądami
26

. W 1838 r., jesienią, wyszła w Berlinie książka 

jego autorstwa, pt. Prolegomena zur Historiosophie (Prolegomena do historio-

zofii), w której ta polemika został zawarta. Najbardziej widoczna jest w obszarze 

refleksji nad historią: „Hegel nie doszedł do pojęcia organicznej i idealnej cało-

ści dziejów, do ich spekulatywnego rozczłonkowania, ani do ich ostatecznej ar-

chitektoniki”, zauważa Cieszkowski w Prolegomenach (Cieszkowski 1908, 4). 

Hegel bowiem wykluczył z rozważań obszar przyszłości, arbitralnie przydając 

tego rodzaju projektom miano utopii. Cieszkowski zaś uznał za konieczne, aby 

także przyszłość objąć historiozoficzną refleksją, ponieważ dopiero w ten spo-

sób będziemy mogli otrzymać pełny obraz dziejów, traktując historię ludzkości 

                                                 
25 (Wstęp). Walicki podkreśla głównie związki tej myśli „z millenarystyczno-mesjanistycznymi 

schematami francuskich «romantyków socjalnych», zwłaszcza saintsimonistów […]” – por. 

tamże. 
26  A. Wawrzynowicz zauważył: „Cieszkowski pozostawał w swoim podejściu w pewnym sensie 

heglistą, nawet gdy tak radykalnie różnił się od pierwotnego stanowiska swojego mistrza” – 

por. Wawrzynowicz 2010, 76–77. 
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jako całość
27

. Cieszkowski uważał przy tym, że właśnie Hegel dostarczył na-

ukowych metod badania historii i że dzięki jego wysiłkom możemy rozumieć 

„Księgę Dziejów”, która w znaczący sposób uzupełniła ludzką wiedzę, dotych-

czas tradycyjnie zawartą w „Księdze Pisma” oraz w „Księdze Przyrodzenia”, jak 

pisał, czyli w „Księdze Natury”
28

. Odwoływał się w tym miejscu do doskonale 

znanego w całym Średniowieczu paradygmatu, wedle którego istnieją dwa źró-

dła poznania: Objawienie oraz Stworzenie. 

Cieszkowski nie był z pewnością religijnym wizjonerem w potocznym sen-

sie tego pojęcia, usiłował raczej być naukowcem, także jako filozof. Próbował 

przy tym łączyć rozumienie nauki, wypracowane na gruncie niemieckiego ide-

alizmu, z tym jej pojęciem, które wyłaniało się powoli na tle francuskiej myśli 

społecznej
29

. W Ojcze nasz wielokrotnie zwracał uwagę na to, że kształt przy-

szłości wynika z tego, co już się wydarzyło i że właściwe rozpoznanie tego 

kształtu zależy od doskonałej znajomości historii oraz od jej zrozumienia. 

„Bierzmy owszem miarą z tego, co już było, aby dokładnie poznać, co będzie – 

pisał w III tomie Ojcze nasz – Bo nie masz owocu przyszłości, któryby w prze-

szłości zarodu swego nie posiadał, również jak nie masz południowego słońca, 

któreby się jutrzenką nie było zapowiedziało” (por. Cieszkowski 1922, t. 3, 290). 

Cieszkowski ogromnie cenił i szanował dorobek Hegla, nazywając go już  

w tej pierwszej filozoficznej książce, w Prolegomenach do historiozofii, „no-

wym Arystotelesem” oraz „Fidiaszem” (por. Cieszkowski 1908, 84 i 113).  

A jednak krytykował jego spojrzenie na dzieje ludzkości także dlatego, że było 

ono czysto teoretyczne i jako takie ograniczało się do pojęć. Tymczasem według 

Cieszkowskiego teoria powinna zaowocować praktyką. Właściwe spojrzenie na 

historię powinno pociągać za sobą odpowiedni program przemiany rzeczywisto-

ści, otwierając się ku przyszłości
30

. W istocie Cieszkowski głosił rychłe nastanie 

nowej, trzeciej i ostatniej ery ludzkości, w której filozofia, jako dobrze przemy-

ślany system, zostanie przekształcona w odpowiedni program społecznej pracy. 

Ta praca będzie zorganizowana na obszarze całego ziemskiego globu, „naszego 

planety”, jak pisano w epoce romantyzmu. Stanie się to dzięki potężnej sieci 

wolno skojarzonych ludzkich stowarzyszeń, których wspólnym celem będzie już 

nie tylko prawda, a więc odpowiednia teoria rzeczywistości, ale zrealizowane 

dobro, a więc społeczna praktyka, która obejmie przede wszystkim poprawę ży-

                                                 
27  W podobny sposób nauczał wcześniej J.M. Hoene-Wroński. Por. Sajdek 2014, 161. 
28  Por. Cieszkowski 1922, t. 2, 303–306: „To com w ducha mego dzieciństwie miganiem proro-

czego światełka przewidział, to później w księgach podwójnych Objawienia Twego jaśniej zro-

zumiałem”.  
29  Por. słowa Schellinga: „– Nic przeze mnie nie pójdzie na utratę, co od Kanta dla prawdziwej 

zyskano nauki […]” – Schelling 1842, 422. 
30  Por. „Dembowski cenił niewątpliwie prace Cieszkowskiego, który postanowił uzupełnić he-

glizm przez rozwinięcie tych wątków, jakich Hegel nie objął. Głównym zagadnieniem okazała 

się historiozofia, w której widoczna była «niedostateczność filozofii bezwzględnej w pojęciu 

dziejów»” – Palacz 1999, 205. 
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cia najuboższych. Cieszkowski proponował w swojej filozofii określoną wersję 

rozwiązania w wieku XIX tzw. „kwestii socjalnej”, mając nadzieję, że do tego 

dojdzie – poprzez dobrze uprzednio przemyślany oraz zorganizowany czyn. Dla-

tego pojęcie czynu jest jednym z najważniejszych pojęć w jego systemie. Brak 

refleksji nad czynem zarzucał Cieszkowski swojemu mistrzowi, Heglowi
31

. Pi-

sze Andrzej Wawrzynowicz:  

Stanowisko Cieszkowskiego dostarcza propozycji, która w swoim całokształcie stanowi 

już w znacznej mierze wynik pogłębionego spojrzenia na aktywistyczne źródła inspiracji 

heglizmu. Pofichteański kierunek rozwoju klasycznego idealizmu niemieckiego zostaje 

poddany w propozycji polskiego filozofa częściowej rewizji, co nie umyka uwadze dwu-

dziestowiecznych badaczy zajmujących się tym problemem. Zagadnienie to omawiane 

jest jednak głównie w szerokim kontekście […] badań nad stosunkiem Marksa do Hegla, 

w związku z ewentualną rolą, jaką filozofia Cieszkowskiego mogła odegrać w kształto-

waniu się stanowiska Marksowskiego w tej kwestii (Wawrzynowicz 2010, 126). 

Jeśli bowiem mówimy o wpływach niemieckich na filozofię Cieszkowskie-

go, to trzeba także wspomnieć o wielce prawdopodobnych wpływach, jakie on 

sam mógł był wywierać na filozofię niemiecką. Wiąże się z tym pewien znaczą-

cy paradoks. Otóż myśl Cieszkowskiego, bez wątpienia naznaczona inspiracjami 

religijnymi, wpłynęła, jak się wydaje, najbardziej na przedstawicieli heglowskiej 

lewicy. Wystarczy wspomnieć jedenastą spośród Tez o Feuerbachu Karola 

Marksa – „Filozofowie dotąd tylko interpretowali świat, chodzi jednak o to, aby 

go zmienić”, by zauważyć uderzające podobieństwo, wręcz tożsamość treści
32

. 

Paradoks kryje się także w tym, że Cieszkowski, w odróżnieniu od tych myśli-

cieli z kręgów lewicowych, którzy pragnęli przygotować światową rewolucję, 

związaną z terrorem na skalę międzynarodową, był radykalnym przeciwnikiem 

terroryzmu w każdym jego wymiarze. Proponował w miejsce rewolucji perma-

nentną ewolucję, widząc w ciągłym postępie społecznym „wcielone” chrześci-

jaństwo.  

IV 

Wokół rozumienia chrześcijaństwa i jego istoty toczyły się także kontrower-

sje z innymi myślicielami z kręgu heglowskiego. Od czasu studiów datuje się 

długoletnia przyjaźń Augusta Cieszkowskiego z profesorem Karolem Ludwi-

kiem Micheletem, bezpośrednim uczniem Georga Wilhelma Friedricha Hegla. 

Cieszkowski stał się m.in. współzałożycielem, razem z Micheletem, berlińskiego 

Towarzystwa Filozoficznego oraz jego periodyku – o tytule „Der Gedanke”. No-

                                                 
31  Por. Klepacz 1934, 22: „[…] w filozofji historji Hegla brak autorowi «Ojcze nasz» «czynu», 

który ma wytworzyć lepszą, bardziej świetlaną przyszłość”. 
32  Moses Hess wypowiadał się na temat filozofii Augusta Cieszkowskiego w książce pt. Die Eu-

ropäische Triarchie (1841). 
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ta bene kiedy „Philosophische Gesellschaft” zorganizowała w 1891 r.obchody 

jubileuszowe poświęcone K.L. Micheletowi, w Berlinie było na uniwersytecie 

już tylko dwóch heglistów: Hans Spazier i Adolf Lasson. Przyjaźń z Micheletem 

w tym przypadku oznaczała również przychylność niemieckiego myśliciela dla 

Polski i Polaków. W czasie, kiedy Cieszkowski wytrwale pracował jako parla-

mentarzysta, K.L. Michelet sugerował mu, że sam także pragnąłby zostać po-

słem do sejmu pruskiego z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ponieważ „i on 

chciał bronić sprawy polskiej w pruskim sejmie” (por. Wojtkowski 1966, 161). 

August Cieszkowski był bez żadnych wątpliwości polskim patriotą, a przy 

tym człowiekiem konsekwentnym i oddanym sprawie odzyskania niepodległości 

Polski. Walczył o tę ideę podczas kilkunastu lat pracy w sejmie pruskim. Ale te-

go rodzaju działalność nigdy nie nosiła znamion nacjonalizmu oraz szowinizmu 

narodowego. Prawdopodobnie nie przyszłoby mu do głowy, aby walka politycz-

na o wolność Polski mogła przejawiać się nienawiścią, czy nawet niechęcią do 

osób pochodzenia niemieckiego. Przeciwnie – miał pośród Niemców wielu 

przyjaciół, którym pozostał wierny do samej śmierci w 1894 roku. W jego prze-

konaniu idea wolnej Polski po prostu nie godziła się z negatywnymi emocjami 

wobec jakiejkolwiek nacji. 

Przyjaźnie autentyczne i wierne nie wykluczały różnic dotyczących poglą-

dów filozoficznych. Żarliwe polemiki wypełniają tomy korespondencji, ich wy-

raźne ślady znajdujemy w konkretnych pismach, a niektóre spośród nich powsta-

ły właśnie jako przejaw tych kontrowersji. Dochodziło do dyskusji na tematy za-

sadnicze, a jednak nie mąciło to przyjaźni oraz wzajemnego szacunku. Tak stało 

się, kiedy Cieszkowski napisał i wydał dzieło pt. Bóg i palingeneza (Gott und 

Palingenesie), jako odpowiedź na książkę K.L. Micheleta pt. Vorlesungen über 

die Persoenlichkeit Gottes und Unsterblichkeit der Seele oder die ewige Persö-

nlichkeit des Geistes
33

. August Cieszkowski nie zgadzał się z głównymi tezami 

zawartymi w tej publikacji, dowodząc, wbrew nim, osobowości Boga i nieśmier-

telności indywidualnej ludzkiej duszy. Kontrowersja była poważna i nie szło by-

najmniej o sprawy drugorzędne. W swojej odpowiedzi już we Wstępie zwraca 

się Cieszkowski w następujący sposób do oponenta:  

chciałbym w tym krytycznym wstępie nawiązać, Drogi i Szanowny Przyjacielu, do Pań-

skich wykładów, a to z dwóch powodów: raz, że uważam Pańską książkę za najważniej-

szą, najobszerniejszą i najbardziej szczerą publikację, jaką napisano specjalnie na temat 

                                                 
33  Berlin 1841 (w innym źródle – 1842). W „Bibliotece Warszawskiej” ukazała się wkrótce potem entu-

zjastyczna recenzja tej książki – por. „B.W.” 1842, 636–641. Jej autor, podpisany inicjałami „A.K.” 

(Aleksander Kune?) napisał w niej m.in.: „Kto bezstronnie wszystkie szczegóły prac filozoficznych 

P.C. [Pana Cieszkowskiego] rozbiera, kto rozumie potęgę filozoficznej jego erudycji i siłę twórczości 

jego ducha w absolutną metodyczność i dialektykę uzbrojonego, a obok tego kto zdolnym jest zrozu-

mieć z lekka dopiero cieniujący się, lecz wyraźnie i otwarcie już zapowiedziany kierunek jaki on dal-

szym postępom filozofii nadać usiłuje, ten szczerze z nami przyznać musi, iż usiłowania takie, już nie 

jego samego tylko, jako twórcę wielkiej rzeczy, ale i narodową sławę naszą obchodzą”.  
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osobowości Boga i nieśmiertelności duszy; a po wtóre, że będę miał przy tym okazję po-

czynić w stosownym miejscu i czasie konieczne uwagi o innych pracach. Szczera to dla 

mnie radość (gdyż do polemiki będzie jeszcze dość okazji), że mogę zacząć od wyraże-

nia Panu najwyższego uznania, tego uznania, jakie należy się Panu od każdego człowieka 

z sercem i głową. Jest Pan go w pełni godzien i sam będzie umiał doskonale go docenić. 

Dotyczy ono uczciwości i sumienności, a jaką przystąpił Pan do dzieła, rzetelności na-

ukowej i kompetencji, z jaką zostało wykonane, i godnej szacunku oględności, z jaką 

wyraził Pan swoje przekonania (Cieszkowski 1972, 111). 

Polemika, która wypełnia karty dzieła Augusta Cieszkowskiego pt. Bóg i pa-

lingeneza, w niczym nie umniejsza więc szacunku dla oponenta, wręcz przeciw-

nie, szacunek ów sprawia, że sama rzecz, przedmiot, o który toczą się intelektu-

alne boje, nabiera w ocenie czytelnika właściwej wagi. 

Przy okazji tej publikacji ujawnił się pewien wpływ na poglądy Cieszkowskiego 

myśli Lessinga zawartych w Erziehung des Menschengeschlechts, które Cieszkow-

ski w swojej pracy rozwinął. K.L. Michelet, pracując nad rozprawą pt. Die Zukunft 

der Menschheit und die Unsterblichkeit der Seele, stanowiącą trzecią część rozpra-

wy pt. Die Epiphanie der ewigen Persönlichkeit des Geistes, przypisał Cieszkow-

skiemu pewne myśli Lessinga, z czym się on sam zgodził, zapoznawszy się z nią. 

Gott und Palingenesie była ostatnią książką napisaną przez Cieszkowskiego 

nie tylko po niemiecku, lecz także w ogóle w języku obcym. Wiele lat potem – 

ale także wcześniej, bo właściwie od czasów studenckich – rozmyślał nad inter-

pretacją Modlitwy Pańskiej, czyli Ojcze nasz. Był przy tym przekonany, że roz-

poznał i zrozumiał tę modlitwę w jej najważniejszym przesłaniu, to jest w jej 

odniesieniach do przyszłości. Odnalazł w niej prośby do Najwyższego Boga, 

„naszego Ojca”, o nowy kształt społecznej rzeczywistości, w której nie będzie 

już ani niesprawiedliwości, ani niepotrzebnego cierpienia. Długo pozostawał  

w przeświadczeniu, że nowa epoka wiecznego pokoju i powszechnej szczęśli-

wości właśnie nadchodzi, że jest tuż tuż. Jej architektami i twórcami będą sami 

ludzie, zjednoczeni we wzajemnej współpracy w skali globalnej, jak dorosłe 

dzieci uprawomocnione przez Boga Ojca do takich właśnie działań. Ojcze nasz, 

dzieło życia Augusta Cieszkowskiego, zostało napisane po polsku. Jego autor 

miał tuż przed śmiercią zwierzyć się swojemu synowi, że zaraz po napisaniu 

Prolegomenów, jeszcze jako berliński student, przywiózł rękopis tego swojego 

iuvenilium na Podlasie, do Stawisk, do jednego z majątków będących w posia-

daniu Cieszkowskich. Prolegomena przeczytał zachwycony ojciec i potem obaj 

udali się do kościoła w Grębkowie. Tam miało się wydarzyć szczególne doświad-

czenie wewnętrzne, które przekonało Augusta Cieszkowskiego do kierunku, jaki 

ostatecznie obrała jego myśl. Opowiadał o tym w następujących słowach: 

Odmawiając Ojcze Nasz uczułem raczej, aniżeli zrozumiałem, że cokolwiek snuło się  

w mojej myśli, pisząc Prolegomena, to dziecinna igraszka wobec głębi, siły i wagi tego, 

co zawiera Modlitwa Pańska, ów testament Chrystusowy, mający kierować losami ludz-

kości po wszystkie wieki […] Cokolwiek napisałem – to wszystko «Ojcze Nasz», do 

niego należy, lub z niego wychodzi.  
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Całość dzieła pisarskiego filozofa, ekonomisty oraz polityka, a także gospo-

darza dóbr ziemskich i fundatora świetnej szkoły rolniczej w Żabikowie pod Po-

znaniem (obecnie dzielnica Poznania), nazwanej „Halina” od imienia przed-

wcześnie zmarłej żony, znajduje swoje właściwe wytłumaczenie w pragnieniu 

oraz nadziei przemiany świata w bardziej sprawiedliwy i ludzki. Szkoła, która 

funkcjonowała zaledwie siedem lat (1870–1876), zamknięta przez ówczesne 

władze pruskie dlatego głównie, że była doskonałą dydaktyczną placówką pol-

ską, dostarczyła jednak kadr dla późniejszych uczelni. Stała się jedną z tych ini-

cjatyw praktycznych, przy pomocy których przez długie lata usiłował on przy-

bliżyć te wszystkie pozytywne zmiany, których oczekiwał.  

Jego entuzjazm i nadzieja zaczęły się łamać pod wpływem wydarzeń. Bez 

wątpienia przyczyniły się do tego także dramaty w życiu rodzinnym Cieszkow-

skiego, w roku 1861, tuż po urodzeniu drugiego syna, umarła w Berlinie jego 

żona, a w rok później ukochany ojciec. Niemniej kierunek polityki pruskiej, na-

danej jej przez ludzi pokroju Bismarcka, wyraźnie nie prowadził ku światowemu 

pokojowi, był przeciwny kulturze polskiej oraz polskości. Trudno w związku  

z tym było komukolwiek uwierzyć, że możliwe jest rychłe budowanie Królestwa 

Bożego na ziemi, w atmosferze wzajemnego zrozumienia pomiędzy narodami, 

solidarności i współpracy, a także szybkiego rozwiązania „kwestii socjalnej”. 

V 

Po śmierci Augusta Cieszkowskiego z wielkim uznaniem wypowiadano się 

o nim w „Roczniku Akademii Umiejętności”, której był członkiem rzeczywistym:  

[…] na wyżynach filozoficznego myślenia czerpał siły w poczuciu obywatelskim, w miło-

ści kraju i narodu, któremu służył wiernie myślą, słowem i czynem. Poszedł do obcych mi-

strzów po broń, którą pragnął walczyć z ich własnymi błędami. […] stanął do turnieju  

z szermierzem filozofii panteistycznej i wysadził go z siodła. Mistrze jego mówili, że ludz-

kość w swym pochodzie dziejowym doszła do ostatniego, najdoskonalszego wyrazu dążeń  

i pragnień, usprawiedliwionych filozoficznym myśleniem. Polak wzdrygnął się na to, myśli-

ciel, rozpoznający bystro ramy ustroju społecznego, nie mógł uznać tego jałowego optymi-

zmu historyozoficznej konstrukcyi i w jej miejsce postawił inną, w której drga nuta, utrzy-

mująca siły żywotne każdego Polaka, nuta niezachwianej nadziei w lepszą przyszłość34.  

Współcześnie jako źródło myśli Cieszkowskiego wymienia się oczywiście 

filozofię idealizmu niemieckiego, ale równocześnie nie są zwykle pomijane 

wpływy francuskie
35

. Wydaje się, że do pełnego obrazu koniecznie jest uwyraź-

                                                 
34  Por. „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie. Rok 1893/1894”, s. 53. Jest to fragment 

wypowiedzi, której inna część została już tutaj powyżej zamieszczona. 
35  Wydaje się, z jako jeden z pierwszych ukazał ich znaczenie dla myśli Augusta Cieszkowskiego 

Ignacy Chrzanowski. Por.: „[…] pokrewieństwa myśli Cieszkowskiego z myślą Cousina, Saint- 

-Simona, Bucheza, Piotra Leroux, Proudhona, Comta są niemniej wyraźne jak pokrewieństwa  
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nienie europejskiej tradycji filozoficznej, będącej oczywistym tłem oraz punk-

tem odniesienia zarówno dla Augusta Cieszkowskiego, jak i dla współczesnych 

mu filozofów niemieckich i francuskich. Nazbyt łatwo, jak się wydaje, przekre-

ślano dotychczas jej rangę oraz wpływ. Nie chodzi tutaj zresztą o literalne po-

równywanie systemów, lecz o pewne tradycyjne wątki związane z rodzajem fi-

lozoficznej refleksji nad Objawieniem. 

O wpływie osób i poglądów była już mowa, można przecież jeszcze zasad-

nie rozważać klimat intelektualny pewnych szczególnych miejsc, a tych także 

nie brakowało w bogatym życiorysie naukowym oraz praktycznej działalności 

Augusta Cieszkowskiego. Wystarczy przypomnieć Kraków i tak ukochaną przez 

Krasińskiego Wierzenicę pod Poznaniem, a z niemieckiego kręgu Berlin oraz 

Heidelberg.  

Filozofia ta [tj. filozofia Augusta Cieszkowskiego] wypływa z trzech źródeł (zauważa 

Marek Szulakiewicz): pierwszym jest filozofia Georga Wilhelma Friedricha Hegla, dru-

gim filozofia Immanuela Kanta, twórczo odczytana przez Johanna Gottlieba Fichtego, 

trzecim wreszcie francuska myśl społeczno-polityczna. U Hegla znalazł Cieszkowski ra-

cjonalny sens rzeczywistości, u Kanta przetworzonego przez Fichtego odkrył pierwszeń-

stwo działania wobec bytu (czynność poprzedza byt), we francuskiej myśli dostrzegł 

praktyczną możliwość zmieniania świata. Lecz wszystko to u Cieszkowskiego nie może 

być rozważane bez miejsc, które odwiedził w swym aktywnym życiu filozofa, uczonego, 

polityka i reformatora. Dwa z tych miejsc odegrały rolę szczególną: uniwersyteckie mia-

sto Heidelberg, leżące w malowniczej części Niemiec, i Wierzenica, położona w równie 

malowniczej Wielkopolsce (Szulakiewicz 2010, 12). 

Jeśli chodzi o wpływy, to z pewnością trzeba tutaj jeszcze wymienić Schel-

linga, a spośród wybitnych polskich myślicieli J.M. Hoene-Wrońskiego, jako 

twórczego kontynuatora myśli Kanta. Znamienne jest tutaj za to podkreślenie ro-

li miejsca i jego klimatu, w którym Cieszkowski intelektualnie wzrastał i doj-

rzewał: „To połączenie natury i historii tworzy podstawy romantyczności i «mi-

tu Heidelbergu», pod urokiem którego pozostawali pisarze, poeci, filozofowie  

i artyści” – zauważa Szulakiewicz (Szulakiewicz 2010, 12). Sercem tego miasta 

jest oczywiście uniwersytet. Można powiedzieć, że Cieszkowski nie tyle nawet 

uległ urokowi tego miejsca, co w najgłębszym sensie tego słowa z nim współ-

czuł, w swojej własnej, wypracowanej przez siebie relacji do historii, którą ko-

niecznie trzeba ciągle na nowo przemyśleć, ponieważ przyszłość wyrasta z prze-

szłości i jest z nią „organicznie” związana.  

Myśl filozoficzna Cieszkowskiego jest dzisiaj w Heidelbergu znana [pisze Szulakie-

wicz]. Niewielu – co prawda – pamięta, że ten wielki polski romantyk zdobywał tu god-

ności akademickie, ale żyje on w komentarzach, interpretacjach i wykładach. Żaden wy-

kład z filozofii dziejów nie może się obyć bez przypomnienia filozofii autora Ojcze Nasz 

(Szulakiewicz 2010, 15). 

                                                 
z myślą Hegla, Fichtego, Schellinga i wpadają w oczy nawet niefilozofowi […]”; Chrzanowski, 

1916, 10. Po wojnie dokładnie zbadał je Andrzej Walicki. 
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Nie od rzeczy będzie przypomnieć, co skłoniło filozofa do opuszczenia za-

boru rosyjskiego oraz zamieszkania w ówczesnym zaborze pruskim. Bezpośred-

nim powodem opuszczenia Królestwa były bezpodstawne oraz bezsensowne 

prześladowania ze strony władz zaborczych, zaniepokojonych każdym żywszym 

przejawem działalności na rzecz polskiej kultury. Z kolei w Wielkim Księstwie 

Poznańskim, z początkiem lat 40. XIX w., kiedy żywe były w polityce idee nie-

mieckiego liberalizmu, Cieszkowski znalazł bez porównania lepsze warunki ży-

cia, co oznaczało w jego przypadku gospodarowanie własnym majątkiem ziem-

skim (a w każdym razie doglądanie tegoż) oraz pracę naukową. Najpierw ojciec 

kupił mu na wiosnę 1841 r. „Drobin und Kappe”, dobra położone w Prusach Za-

chodnich, w powiecie złotowskim (obecnie Debrzno Wieś oraz Trudna) (por. 

Pietrowicz 2009, 26). Mniej więcej po roku zostały sprzedane (za sumę 120 ty-

sięcy talarów). Być może dlatego, że trudno byłoby utrzymywać żywe kontakty 

ze światem naukowym, mieszkając właśnie tam. August Cieszkowski niewiele 

później, bo już 2 VII 1842 r., zakupił Wierzenicę, położoną niedaleko Poznania. 

Łatwo mógł stamtąd udawać się na posiedzenia towarzystw naukowych odby-

wające się w Poznaniu, a także wyruszać dalej w świat, najczęściej w kierunku 

Berlina, korzystając z kolei żelaznych nieomal od początku ich istnienia. W obu 

transakcjach pośredniczył notariusz z Poznania, cieszący się bardzo dobrą opinią 

prawnik niemieckiego pochodzenia, Paul Gregor, którego łączyła przyjaźń  

z wieloma polskimi kolegami, datowana często od czasu wspólnych studiów. 

Znał on nadto bardzo dobrze język polski, więc „wszystkie ważniejsze majątko-

we sprawy Polaków przechodziły wówczas przez ręce Gregora”, jak odnotował 

Marceli Motty w swoich Przechadzkach po mieście (Motty 1957, t. 1, 231). 

Trudno byłoby w jednym referacie wymienić wszystkich niemieckich przy-

jaciół i współpracowników Augusta Cieszkowskiego. Kontakty tego rodzaju do-

tyczyły poważnych przedsięwzięć naukowych oraz tych związanych z gospoda-

rowania majątkiem ziemskim, ale przecież nie tylko. Jak napisał Lech Trzecia-

kowski, omawiając relacje polsko-niemieckie w zaborze pruskim:  

Dla przeciętnego Niemca Polak był po prostu sąsiadem, klientem, bądź właścicielem 

sklepu, kolegą z ławy szkolnej, „kumplem z wojska”, pracodawcą lub pracownikiem, le-

karzem lub pacjentem (Trzeciakowski, 1992). 

Takim dobrze znanym również pośród Polaków lekarzem niemieckiego po-

chodzenia był dr Jan Metzig. Pisał o nim w swoim dzienniku E. Bojanowski: 

„Jan Chrystian Henryk Metzig (1804–1868) Niemiec, ewangelik, lekarz, publi-

cysta, przyjaciel Polaków – współpracownik Libelta, Cieszkowskiego, Marcin-

kowskiego” (por. Bojanowski 1999, 151, przyp. 4). Jan Metzig wydał w Ham-

burgu, podczas kongresu pokojowego, kończącego wojnę krymską, książkę pt. 

Suum cuique. Die rechte Antwort auf die Polen – und die grosse Zeitfrage. Zur 

Beherzigung für die europaeischen Staatsmänner, w której propagował pośród 

niemieckich czytelników „kwestię polską”, uzasadniając konieczność jej roz-

wiązania w oparciu o legalne działania w ramach istniejących układów politycz-
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nych. Berliński dziennikarz i krytyk literacki, a także przyjaciel Polski i Pola-

ków, Karol August Varnhagen von Ense, krytykował tę książkę oraz jej autora 

za to, że nie brał on pod uwagę rewolucyjnego wrzenia w Europie jako realnej  

(i jego zdaniem jedynej) szansy na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Tę 

książkę Jana Metziga przysłał mu do oceny sam August Cieszkowski, który, jak 

wiadomo, podczas całego swojego długiego życia był konsekwentnym przeciw-

nikiem rewolucji, widząc w niej jedynie źródło terroru i zniszczenia cywilizacji 

oraz potwornych nieszczęść, które dotykają przedstawicieli wszystkich bez wy-

jątku warstw społecznych. 

Po wybuchu powstania styczniowego wielu posłów polskich znalazło się  

w areszcie śledczym. Stanęli następnie przed sądem, a wyszukaniem odpowied-

niego obrońcy zajął się właśnie Cieszkowski, korzystając ze swoich niemieckich 

znajomości. Zwrócił się w końcu w tej sprawie do profesora Rudolfa Gneista, 

przychylnie ustosunkowanego do „sprawy polskiej” oraz Polaków, których bro-

nił w procesie, jaki odbył się w latach 1864–1865. 

Cieszkowski tak długo, jak było to możliwe, uczestniczył także w niemiec-

kich organizacjach naukowych, współpracując z niemieckimi uczonymi nawet  

w okresie wzmożonej germanizacji. Należał np. do poznańskiego „Naturwis-

senschaftlicher Verein”. Współpracował także z organizacjami kulturalnymi, jak 

„Posener Kunstverein”, do którego zgłosił swoją przynależność na dziesięć lat 

przed śmiercią, a więc już w podeszłym wieku. Podczas organizowanych wy-

staw wypożyczał wiele cennych obrazów z własnej kolekcji. Dopiero jedno-

znacznie antypolska oraz konfrontacyjna polityka Bismarcka sprawiła, że opu-

ścił tę instytucję wraz z innymi zaangażowanymi w jej prace Polakami
36

. 

Niemieckie przyjaźnie i znajomości Cieszkowskiego wpisują się czytelnie  

w szerszy klimat, który towarzyszył relacjom polsko-niemieckim i niemiecko- 

-polskim na terenie zaboru pruskiego. Lech Trzeciakowski, skupiając się głów-

nie na sytuacji w Poznaniu, wyciąga wnioski bardziej ogólne, dotyczące życia 

codziennego w skomplikowanych warunkach politycznych, które charakteryzo-

wały XIX wiek, a są one nadspodziewanie optymistyczne:  

Reasumując można stwierdzić, że na ogół stosunki pomiędzy Polakami a Niemcami  

w XIX wieku były dobrosąsiedzkie i pokojowe. Współpracowano ze sobą na wielu po-

lach. Czynnikami, które wpływały negatywnie na ten stan rzeczy, była polityka władz 

pruskich, która prowadziła do antagonizmów. Nacjonalizm, germanizacja i organizacje 

typu „Hakata” oznaczały koniec poprawnych stosunków pomiędzy członkami tych 

dwóch narodowości (Trzeciakowski 1992).  

Powyższa opinia może być uproszczonym uogólnieniem, ale nawet jako taka 

wskazuje na absurdalny charakter rodzących się napięć między przedstawicie-

lami obu narodów, napięć będących skutkiem bezwzględnej politycznej akcji, 

                                                 
36  Jak zauważył Lech Trzeciakowski: „Władze pruskie w mniejszym lub większym stopniu naj-

pierw promowały «wyższość» kultury niemieckiej nad polską, a później bezwzględnie rugowa-

ły polskość z każdej dziedziny życia” (Trzeciakowski 1992). 
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która nie służąc pokojowi, obraca się w końcu również w nie mniejszym stopniu 

przeciwko kulturze własnego narodu. Przyjaźnie Cieszkowskiego przetrwały 

także tego rodzaju politykę. Wierzenickim księgozbiorem zajmował się inny 

niemiecki kolega ze studiów Augusta Cieszkowskiego, Gottlieb Brade. On także 

cieszył się jego szczególnym zaufaniem. Właściciel Wierzenicy powierzał mu 

różne trudne sprawy prawne i administracyjne. Zarówno Lehmann, który przeżył 

Cieszkowskiego o kilka lat, jak i Brade, który odszedł do wieczności dziesięć lat 

przed nim, do końca pozostawali z nim w relacjach bliskich i przyjaznych, cie-

sząc się jego pełnym i zasłużonym zaufaniem.  

I na koniec: obaj synowie Cieszkowskiego mieli już w sobie bez wątpienia 

przymieszkę krwi niemieckiej, ponieważ Niemcem był ich pradziadek, poseł 

meklemburski przy dworze Stanisława Augusta, który ożeniony z Izabellą  

z Wodzińskich miał z nią córkę Joannę, późniejszą żonę Krzysztofa Cieszkow-

skiego. Oni oboje zaś, Krzysztof i Joanna Maltzanówna, byli rodzicami Haliny, 

żony Augusta Cieszkowskiego
37

. 

A Wierzenica? Jeszcze przed drugą wojną światową, kiedy miejsce urodze-

nia filozofa, Sucha, znajdowało się w stanie ruiny, było to miejsce wyjątkowe. 

Postawiony w Wierzenicy w drugiej ćwierci pierwszej połowy XIX w. na modłę 

polską dwór posiadał wspaniałą bibliotekę, piękne meble i wartościowe obrazy. 

Gościł ów dwór jeszcze przed wojną wielu wybitnych twórców kultury, polity-

ków i polskich patriotów. To właśnie ze wspomnień jednego z wierzenickich 

gości, Tadeusza Gustawa Jackowskiego, który usłyszał tę wiadomość wprost od 

syna Augusta Cieszkowskiego, Augusta Adolfa, dowiadujemy się, że jego ojciec 

nie odmówiłby propozycji zostania pruskim ministrem oświaty tak, jak odmówił 

propozycji zostania pruskim ministrem finansów (w 1850 r.). Podobno miał po-

wiedzieć: „Dobrze, że nie zaproponował mi [król pruski] teki ministra oświaty, 

bo nie byłbym mógł jej odmówić, byłaby to szansa na polepszenie praw ludności 

polskiej w dziedzinie oświaty.” A przecież najgorsze polityczne posunięcia  

w tym zakresie należały jeszcze wówczas do odległej przyszłości. 
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German Inspiration and Ties of Friendships  
of August Cieszkowski 

Summary 

August Cieszkowski (1814–1894), an outstanding Polish philosopher, economist and politician, 

came from a family with long aristocratic, civic and patriotic traditions. Consequently aspiring to 

regaining independence by Poland, basing on legal political and social activities, he referred to the 

experiences and cultural achievements of other European countries. He owed much to the German 

environment, in which he received philosophical education. It was also there that he formed many 

valuable and long-lasting friendships. He was chiefly influenced by Hegel, though at some points 

he polemicised against him from the very beginning. He also maintained friendly relations with 

Germans in the then Grand Duchy of Posen since he purchased a possession Wierzenica near Po-

sen. He cooperated with his German friends in many fields, appreciating their honesty and compe-

tence. Bismarck’s anti-Polish policy thwarted many of his plans and expectations. 

Keywords: Hegelianism, historiosophy, independence of Poland, friendship with the German, 

anti-Polish policy of Bismarck. 
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Cz. I 

Streszczenie 

Artykuł stanowi pierwszą część tekstu o powyższym tytule. Całość przedstawia historiografię 

„filozofii polskiej” Wiktora Wąsika na poziomie prac badawczych i wykładu. Celem autora jest 

przedstawienie „filozofii polskiej” jako filozofii odrębnej od filozofii innych narodów. W tej czę-

ści przedstawiam biografię i bibliografię naukową W. Wąsika oraz rozumienie przez niego pod-

stawowych pojęć historiografii filozofii, którymi posługuje się w swojej pracy.  

Słowa kluczowe: Wiktor Wąsik, historiografia „filozofii polskiej”, filozofia, historia filozofii. 

1. Wstęp 

Już ponad dwadzieścia pięć wieków trwa nieprzerwana dyskusja prowadzo-

na przez filozofów wokół problemów, przed którymi staje umysł ludzki w obli-

czu zastanej rzeczywistości. Dlaczego coś istnieje? Co jest przyczyną, że coś 

istnieje? Co stanowi jego istotę? Czy jest możliwe poznanie? Jakie jest miejsce 

człowieka w świecie? Jaki czeka go los? Na te i inne pytania filozofowie, posłu-

gując się określoną techniką, badając rzeczywistość, w niej samej próbują zna-

leźć filozoficzne odpowiedzi, próbują ją opisać. Ten nieprzerwany potok pytań  

i odpowiedzi stanowi historię filozofii. 

Od wieków zajmowano się badaniem w celu ich opisania zjawisk filozoficz-

nych zaistniałych w historii, uprawiano historiografię filozofii. Różni ludzie 

                                                 
*  Temat artykułu był przedmiotem mojej pracy magisterskiej. W związku z pytaniami z różnych 

ośrodków dotyczącymi tej pracy postanowiłem do niego wrócić. Ponieważ tekst przekracza 

znacznie objętość jednego artykułu, prezentuję go w dwóch częściach. Druga część ukaże się  

w następnym numerze czasopisma „Prace Naukowe Akademii im Jana Długosza. Filozofia”. 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.13
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zajmowali się tą dziedziną, badali świadectwa historii filozofii, teksty, w których 

są zawarte zagadnienia filozoficzne i w oparciu o te badania przedstawiali histo-

rię filozofii. Historycy w oparciu o swoje badania prezentowali dzieje filozofii, 

dzieje szkół, kierunków filozoficznych, filologowie przedstawiali dzieje tek-

stów. W historii historiografii filozofii, jaką niewątpliwie posiada, w zależności 

od rozumienia samej „filozofii” zmieniają się metody, cele. Można w tej historii 

wyróżnić nurty, szkoły, typy metod badawczych. Historiografia filozofii jako 

nauka wciąż się rozwija. Krokiem milowym na drodze do jej rozwoju były usta-

lenia, które do niej wprowadził Etienne Gilson. Dzisiaj już chyba wszyscy historycy 

filozofii są zgodni co do tego, że w badaniach historiografii filozofii nie można po-

minąć historii i filologii, nauki te są bardzo ważne, lecz pełnią jedynie funkcje po-

mocnicze. Natomiast historiografię filozofii powinni uprawiać filozofowie. 

Z potoku myśli, jakim jest historia filozofii, trudno wyróżnić taką czy inną 

filozofię, można jedynie mówić o filozofii prawdziwej, czyli takiej, która trafnie 

opisuje rzeczywistość, lub nieprawdziwej, nieadekwatnie oddającej rzeczywi-

stość. W historiografii filozofii, z konieczności metodologicznej, stosuje się róż-

ne podziały filozofii. Dzieli się więc historię filozofii na okresy, wyróżnia się 

szkoły czy kierunki, są to przeważnie podziały formalne, nie rzeczowe. Spoty-

kamy więc takie nazwy jak filozofia starożytna, średniowieczna, a także filozo-

fia niemiecka, francuska, polska. Dla oznaczenia filozofii, która należy do pol-

skiej skarbnicy myśli filozoficznej, używa się dwóch nazw: „filozofia w Polsce” 

lub „filozofia polska”. Obie nie są zbyt trafne. Pierwsza z nich, częściej spoty-

kana, sugeruje, że oznacza filozofię, która powstała na terenie Polski i nie obej-

muje swoim zakresem całej filozofii należącej niewątpliwie do dziedzictwa pol-

skiej myśli filozoficznej. Druga nazwa każe domniemywać, że mamy do czynie-

nia z filozofią, która ma specyficzny, polski charakter. W najnowszej literaturze 

z tego zakresu nazwą „filozofia polska” posługują się autorzy wydanej w 2010 

roku Historii filozofii polskiej. Jan Skoczyński i Jan Woleński nie poświęcają 

temu terminowi wiele miejsca. Definiują go, posługując się cytatem z Maurycego 

Straszewskiego (1930, 1): „przez nazwę «filozofia polska» rozumiemy «wszystkie 

prądy filozoficzne, jakie nurtowały w naszej ojczyźnie», ale z dodatkiem «takie, 

które mogą być uznane za należące go kultury polskiej»” (2010, 14). 

Nawet po pobieżnej lekturze dwutomowej Historii filozofii polskiej możemy 

się zorientować, że jej autor Wiktor Wąsik drugą nazwę rozumie dosłownie,  

a więc filozofia, którą ten wykład historiografii filozofii prezentuje została wy-

odrębniona z dziedzictwa kultury umysłowej ludzkości nie na zasadzie formal-

nej, lecz rzeczowej. We wcześniejszych historiografiach filozofii w Polsce spo-

tykamy takie ujęcie przedmiotu materialnego. Były to jednak historiografie filo-

zofii obejmujące swoim zakresem jeden tylko okres z dziejów filozofii w Polsce 

– romantyzm, a więc czas, w którym wysiłek myślicieli zmierzał do przedsta-

wienia odrębnej „filozofii polskiej”, „polskiej filozofii narodowej”. Profesor 

rozszerza to ujęcie na inne okresy tych dziejów, a przez to chce dać nowy ich 
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obraz. Co leży u podstaw takiego ujęcia? Co na nie pozwala? Co do niego pro-

wadzi? Jaki ma ono wpływ na pracę badawczą i wykład historiografii filozofii? 

Na te i wiele z nimi związanych pytań chciałbym odpowiedzieć w mojej pracy. 

Odpowiedzią na postawione pytania nie może być przedstawienie treści wykładu 

historii „filozofii polskiej”, tę mamy zawartą w dwutomowej historii Profesora  

i łatwo możemy po nią sięgnąć. Nie wystarczy przedstawienie tego wykładu ja-

ko wykładu historiografii filozofii poprzez zagadnienia z nim związane. Aby 

odpowiedzieć na te pytania, chciałbym wniknąć, oczywiście na ile to możliwe, 

we wszystkie zagadnienia historiografii filozofii, przestawić całą pracę Wiktora 

Wąsika jako historiografa „filozofii polskiej” we wszystkich jej etapach. 

Spośród licznych opublikowanych prac będących owocem wieloletnich stu-

diów Wiktora Wąsika nad dziejami filozofii w Polsce dwutomowa Historia filo-

zofii polskiej jest jedyną, w której zagadnienie „filozofii polskiej” zostaje wyraź-

nie postawione i jako taka staje się głównym przedmiotem moich analiz. Nie da-

je ona jednak możliwości wniknięcia w wiele zagadnień związanych z pracą ba-

dawczą historiografii filozofii. Tę lukę wypełnię w oparciu o analizy pracy po-

święconej Sebastianowi Petrycemu z Pilzna. Jego właśnie nazywa Profesor „oj-

cem filozofii polskiej” i chociażby z tego względu owej pracy trzeba się przyj-

rzeć. Ma ona bardzo duże znaczenie w całej działalności naukowej W. Wąsika, 

jako jej ważny moment. W tym miejscu chciałbym podać kilka uwag ogólnych  

o jej przedmiocie i o niej samej. 

Sebastian Petrycy z Pilzna (1554–1626) – lekarz, myśliciel renesansowy, dok-

tor filozofii, który poza drobnymi rozprawami z zakresu medycyny i przekładami 

wierszy Horacego przełożył z łaciny trzy pisma Arystotelesa należące do filozofii 

praktycznej: Etykę (5 ksiąg – nie doprowadził do końca swojej pracy), Politykę  

i Ekonomikę (która jako całość nie jest autorstwa Arystotelesa), opatrując przekła-

dy komentarzami, dodając do nich niewielkie rozprawy niezwiązane z komento-

wanymi pismami. Opublikowana w częściach praca poświęcona Petrycemu za-

wiera 1000 stron. Poprzedzona została bardzo sumiennymi badaniami, szczegóło-

wymi analizami filozoficznymi jego pism, historycznymi studiami dziejów tek-

stów Arystotelesa, badaniami arystotelizmu w Polsce. Skąd ta sympatia odczu-

walna w treści wykładu, którą obdarzył Petrycego W. Wąsik? Petrycy dokonał 

dzieła niewątpliwie dużego, dostarczając niemal cały zbiór pism filozofii prak-

tycznej Arystotelesa ówczesnemu czytelnikowi polskiemu, dodając pozwalające 

mu je zrozumieć komentarze. Komentarze te jednak, jak wynika z badań Profeso-

ra, w znacznej części są tłumaczeniami wcześniejszych komentarzy. Najlepiej 

pracę Petrycego określają słowa Profesora „mówiąc sumarycznie, polegała ona 

przede wszystkim na przepolszczeniu i uproszczeniu Universa philosophia de mo-

ralibu Piccolomiego oraz włoskiego autora Speculum Casusa” (1968, 40)
1
. Czy 

W. Wąsik chciał wydobyć z mroku zapomnienia, jak go nazywa, „Naszego Dok-

                                                 
1  Faktycznie autor Speculum moralium quaestionium in universam ethicen Aristotelis John Case 

(Johannes Casus) był Anglikiem.  
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tora”, wynagrodzić krzywdę, jaką wyrządziła mu historia. Chociaż Petrycy po-

jawił się na arenie kultury polskiej prawie 100 lat wcześniej od Johna Locke’a,  

a więc niezależnie od niego, w ogólnej koncepcji wychowania był mu bardzo 

bliski. Dlatego też Profesor proponuje nazwać Locke’a „angielskim Petrycym”, 

tak jak doktor Leniek (1907) nazywa Petrycego „polskim Locke’iem” (1968, 

149). Mimo tak dużych osiągnięć głucho o Petrycym nie tylko na Zachodzie, 

lecz również nie jest znany w samej Polsce. „Komisja Edukacji Narodowej, jak 

pisze Wąsik, zamiast odwoływać się na każdym kroku do angielskiego pedago-

ga, mogłaby z tym samym wynikiem cytować naszego arystotelika […] w kwe-

stiach wychowania fizycznego i moralnego” (1968, 149). Znając stosunek  

W. Wąsika do Petrycego, można sądzić, że nie ominąłby okazji do ukazania 

znaczenia dorobku Petrycego w dziejach filozofii w Polsce. Tymczasem w Hi-

storii filozofii polskiej znajduje się tylko jedno odniesienie do polskiego arysto-

telika. Omawiając erudycję Feliksa Jarońskiego (1777–1827), Wąsik pisze:  

„[z] autorów staropolskich zna […], Petrycego […] niektórych z tych autorów 

szeroko omawia, daje z nich niekiedy dłuższe wypisy, np. […] z Petrycego (cały 

dodatek «Etyki» Arystotelesowej pt. «Rozdział władze dusznej» […]” (1966, 

51). O oddziaływaniu Petrycego nie mogą świadczyć dwa wydania Ekonomiki. 

Uwzględniając chronologię, można jedynie mówić o domniemanym wpływie 

poglądów pedagogicznych Petrycego na myśl pedagogiczną w Polsce. 

Gdy spojrzymy na bibliografię W. Wąsika, okaże się jasne, co skłoniło go do 

tak żarliwego oddania się badaniom spuścizny Petrycego. Chociaż tej żarliwości 

i sumienności nie można odmówić innym pracom Profesora, to dopiero przy Pe-

trycym miały okazję zejść się dwie drogi, którymi podążała jego działalność na-

ukowa: pedagogika i filozofia. Po powyższym wstępie chciałbym przedstawić tę 

biografię. Podstawę dla niej stanowią dane autobiograficzne (Wąsik 1958, 8–16) 

i artykuł Stanisława A. Porębskiego (1980, 123–125). Nie jest to bibliografia 

szczegółowa. Pozostawia ona kilka pytań bez odpowiedzi: jakie posiadał wy-

kształcenie filozoficzne?; kto był jego nauczycielem?; jakie wykłady prowadził 

z zakresu filozofii polskiej?; jakich prac magisterskich, doktorskich był promo-

torem? Mimo tego daje nam jednak szersze spojrzenie na pracę Wiktora Wąsika 

jako historyka „filozofii polskiej”.  

2.  Kilka danych biograficznych 

Wiktor Wąsik urodził się 23 grudnia 1883 roku w Warszawie. Po ukończe-

niu w 1904 roku II Gimnazjum Klasycznego rozpoczyna studia na Wydziale Fi-

lologiczno-Historycznym rosyjskiego (w tym czasie) Uniwersytetu Warszaw-

skiego. Nie na długo, bo już w 1905 roku za udział w strajku szkolnym zostaje 

usunięty z uczelni. Udaje się na krótko do Wiednia, po czym przenosi się do 

Krakowa, wznawiając studia humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, 



 Wiktor Wąsik jako historyk… 201 

gdzie w roku 1909 uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie dysertacji pt. 

Kategorie Arystotelesa pod względem historycznym i systematycznym. Rozprawa 

w tym samym roku została wydana, zapoczątkowując dość pokaźną listę jego 

publikacji w postaci artykułów, rozpraw z dziedziny humanistyki, a także histo-

rii filozofii w Polsce, które ukazały się za życia i po śmierci ich autora. 

Po powrocie do Warszawy zajmował się aż do II wojny światowej pedago-

giką. Nauczał przez ten cały okres w państwowym Gimnazjum i Liceum Włady-

sława IV. Od 1920–1925 roku Wykładał w Państwowym Instytucie Pedagogicz-

nym jako docent historii pedagogiki, a od 1923 roku jako profesor pedagogiki  

w Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pełnił w niej różne funkcje, najpierw przez trzy 

lata był prodziekanem, a od 1932 doku dziekanem Wydziału Pedagogiki. Tam 

też w roku 1937 roku otrzymał nominację na profesora zwyczajnego historii pe-

dagogiki. W tym samym czasie, bo w latach 1929–1939, prowadził wykłady  

i seminaria w oddziale łódzkim Wolnej Wszechnicy Polskiej. Na tym nie kończy 

się lista zajęć. Od 1926 roku prowadził zlecone wykłady z dziejów polskiej my-

śli filozoficznej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie habilitował się w 1929 

roku. Aby zamknąć tę pokaźną listę zajęć, dodać jeszcze należy, że w latach 

1922–1925 redagował „Przegląd Humanistyczny”. W tym okresie, tak szczelnie 

wypełnionym przez różne obowiązki, powstaje większość jego publikacji, rów-

nież z zakresu filozofii. 

Zamiłowanie do starożytności wyniesione prawdopodobnie z gimnazjum 

klasycznego powoduje, że przez długie lata zajmował się badaniami nad filozo-

fią Arystotelesa oraz w mniejszym stopniu Platona. Objął swoimi badaniami 

polskich tłumaczy – popularyzatorów filozofii Arystotelesa, między innymi An-

drzeja z Kobylina, lecz na szczególną uwagę zasługuje praca poświęcona Seba-

stianowi Petrycemu z Pilzna. Bardzo obszerny, poprzedzony szczegółowymi ba-

daniami wykład poświęcony temu arystotelikowi ukazał się w czterech czę-

ściach: w 1923 r. (cz. I), 1929 r. (cz. II), 1935 r. (cz. III). Część IV prezentująca 

System pedagogiczny Petrycego została wydana po śmierci autora, w 1968 roku. 

Do tej pory nie zostały wydane Sprawy społeczno-polityczne. Rzeczy polskie oraz 

Rozmyślania na filozofią rodzimą. Petrycemu poświęcił również wiele artykułów, są 

to jednak przeważnie opatrzone wstępem fragmenty podstawowego dzieła. 

Prof. Wąsik, aresztowany 10 listopada 1939 roku przez niemieckich okupan-

tów, był więziony przez trzy miesiące na Pawiaku. Po zwolnieniu powrócił do 

aktywnego życia naukowego. Prowadził nauczanie na tajnych kompletach gim-

nazjalnych, licealnych i akademickich i do sierpnia 1944 roku kierował pod-

ziemnym Wydziałem Pedagogiki Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Po 

powstaniu warszawskim został wysiedlony do Częstochowy, gdzie przez pół ro-

ku prowadzi kursy akademickie Wszechnicy. 

Na powstającym po wojnie Uniwersytecie Łódzkim został profesorem w ka-

tedrze historii filozofii, a po roku objął kierownictwo tej katedry jako profesor 

zwyczajny. Nie rozstał się jednak z Wydziałem Pedagogicznym Wolnej 
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Wszechnicy Polskiej, gdzie pełnił funkcję dziekana. W listopadzie 1950 roku 

przeszedł na emeryturę. 

Nadal jednak aktywnie pracował na zlecenie Państwowego Wydawnictwa 

Naukowego w Bibliotece Klasyków Filozofii. W latach 1952–1955 prowadził 

wykłady i ćwiczenia z zakresu historii filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lu-

belskim. Od 1955 roku aż do końca życia (umiera 16 lipca 1963 roku) wykładał 

i był kierownikiem katedry historii filozofii w ówczesnej Akademii Teologii Ka-

tolickiej w Warszawie.  

Na podstawie biografii można powiedzieć, że studia nad dziejami myśli filo-

zoficznej w Polsce W. Wąsik rozpoczął z chwilą podjęcia wykładów w 1926 ro-

ku. Pierwszym owocem tych studiów, poza wykładami uniwersyteckimi, jest 

krótki zarys historii filozofii w Polsce w Encyklopedii powszechnej Gutenberga 

w 1931 roku. Następne dwie kolejne rozszerzone wersje spotykały „nieszczę-

ścia”. Jedna, przygotowana do druku na kilka miesięcy przed wojną 1939 roku, 

została zagubiona w czasie wojny. Druga, opracowana w czasie okupacji, w go-

towej dwutomowej postaci w 1942 r., spłonęła w czasie powstania warszaw-

skiego. Po wojnie kontynuacją tych studiów były wykłady na Uniwersytecie 

Łódzkim oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Akademii Teologii Ka-

tolickiej. W oparciu o zachowany w szczątkowej postaci materiał podjął trud 

zrekonstruowania Historii filozofii polskiej. Jej pierwszy tom został wydany  

w 1958 roku, a drugi już po śmierci autora, w 1966 roku. 

Przyglądając się tej bibliografii, z łatwością da się zauważyć, że działalność 

naukowa W. Wąsika, od samego początku do przejścia na emeryturę przebiega 

równolegle dwoma drogami. Ta dwutorowość zarysowała się już w czasie stu-

diów. Kończył studia historyczno-filologiczne, a doktorat uzyskał z filozofii. 

Później do 1926 r., jak wynika z biografii, zajmował się „oficjalnie” pedagogiką, 

a równolegle, „prywatnie”, co uwidacznia spis opublikowanych prac, nie rozsta-

je się z filozofią. Od chwili objęcia wykładów na Uniwersytecie Warszawskim 

do wojny „oficjalnie” pracował na obu polach jednocześnie. Ta dwutorowość 

zainteresowań była kontynuowana, w nieco odmiennej postaci, w czasie okupa-

cji oraz po wojnie. Dopiero po przejściu na emeryturę Wiktor Wąsik poświęcił 

się całkowicie historii filozofii. 

W biografii tej należałoby jeszcze podkreślić dwa fakty: ukończenie liceum 

klasycznego oraz studiów historyczno-filologicznych. Można by w niej odnaleźć 

wyjaśnienie wielu zagadnień pracy W. Wąsika jako historyka „filozofii pol-

skiej”. Jednak na rodzące się pytania niech odpowiedzą owoce tej pracy. 

3.  Wykaz opublikowanych prac 

1. Kategorie Arystotelesa pod względem historycznym i systematycznym, War-

szawa 1909, s. 176. 
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2. Arystoteles ze Stagiry, Organon. Pierwszy traktat. Kategorie, przekład, 

przedmowa, uwagi, Warszawa 1912, s. 65. 

3. Literatura polskich przekładów Arystotelesa jako przyczynek do historii filo-

zofii w Polsce, „Przegląd Filozoficzny” 1912, XV, z. 3, s. 317–347. 

4. Poglądy pedagogiczne Platona i Arystotelesa ze stanowiska metodyki ogól-

nej, „Wychowanie w Domu i Szkole” 1912, 10, s. 402–418. 

5. Ideowe stanowisko Krasińskiego w romantyzmie polskim, „Wychowanie  

w Domu i Szkole” 1912, 12, s. 12. 

6. Podział filozofii Sebastiana Petrycego z Pilzna, przesławnego scholastyka 

polskiego, w stosunku do klasyfikacji Arystotelesa, [w:] Księga pamiątkowa 

ku czci prof. E. Bobrowa, Warszawa 1913. 

7. Zagadnienie ukrytej pracy nauczycielskiej, „Wychowanie w Domu i Szko-

le”, VII, z. 5, s. 403–443. 

8. Andrzej Glaber z Kobylina, problematyka polska, „Przegląd Filozoficzny” XIX, 

z. 1, s. 70–140. (Odbitka wydana oddzielnie przez Kasę im. Malinowskiego). 

9. System pedagogiczny Sebastiana Petrycego z Pilzna, „Wychowanie w Domu 

i Szkole” 1917. 

10. Nawiasowy kurs logiki formalnej przy nauczaniu języka polskiego metodą 

dyskusyjną, „Przegłąd Pedagogiczny” 1918, XXXVII, nr 9–10, s. 475–494. 

11. Interpunkcja polska, Warszawa 1919, s. 100. 

12. Piśmiennictwo staropolskie w przedmiocie zagadnień etycznych (Ze studiów 

nad historią filozofii w Polsce i dziejami arystotelizmu), „Przegląd Filozo-

ficzny” 1919, XXII, z. 1–2, s. 68–109. 

13. Sebastian Petrycy z Pilzna (streszczenie odczytu), „Sprawozdania z czynno-

ści i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” 1920, 5. 

14. Sebastian Petrycy z Pilzna i epoka. Ze studiów nad dziejami filozofii w Pol-

sce i recepcją Arystotelesa, Warszawa, t. 1, 1923, s. 240, t. 2, 1929, s. 460,  

t. 3, 1935, s. 686. 

15. Studia nad scholiami do Etyki Nikomachejskiej. Formacja komentarzy Seba-

stiana Petrycego z Pilzna, „Przegląd Filozoficzne” 1924, XXVII, z. 1–2,  

s. 72–86, z. 3–4, s. 210–229. 

16. Poglądy Sebastiana Petrycego z Pilzna na zasadnicze problemy retorycznopo-

znawcze i metafizyczne, „Przegląd Humanistyczny” 1925, 4, z. 2, s. 164–185. 

17. Tematy z języka łacińskiego na klasę VII VIII, Warszawa 1925, s. 58. 

18. Wstęp do książki L. Zarzyckiego, Wychowanie narodowe, Warszawa 1926. 

19. W trzechsetną rocznicę śmierci filozofa staropolskiego Sebastiana Petrycego 

z Pilzna, „Kurier Warszawski” 1926, nr 352. 

20. Sebastian Petrycy z Pilzna, „Przegląd Filozoficzny” 1927, XXIX, z. 3–4,  

s. 258–261. 

21. Śp. Feliks Kierski, „Przegląd Filozoficzny” 1927, XXIX, z. 3–4, s. 262–263. 

22. Studia nad scholiami do „polityki” Arystotelesa. Formacja komentarzy Seba-

stiana Petrycego, „Przegląd Filozoficzny” 1927, XXX, z. 2–3, s. 136–148. 
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23. J.H. Pestalozzi, „Przegląd Filozoficzny” 1927, XXX, z. 1–2 s. 8. 

24. Birkenmajera, Neues zu dem Briefe der Pariser über Aristotenfakutät den 

tod des hl. Thomas von Aquin, Xenia „Thomistica”, 1925, 13, Der Wider-

drucke der Fisischen Werke Johannes, „Bok-och Bibliotekshistorika Studien 

tillägnade Isak Collijn, Upsa 1925, s. 121–135; Mario da Beneveto und die 

Angebl. Nomilistenakademie zu Bologna (1494–1498), Druck der fuldaer 

Actiendrukerein, s. 10, recenzja, „Przegląd Filozoficzny” 1927, XXIX, z. 3–4, 

s. 256–258. 

25. Rocznica S. Petrycego z Pilzna, „Przegląd Filozoficzny” 1927, XXIX, z. 3–4, 

s. 258–261. 

26. Filozofia polska, [w:] Encyklopedia powszechna Gutenberga, t. 13, Kraków 

1931, s. 256–265. 

27. Znaczenie Froebla w historii pedagogiki i czasach obecnych, „Kwartalnik 

Pedagogiczny” 1932, 4, z. 3–4, s. 229–249. 

28. Najnowsze dzieło polskie o historii filozofii, Wł. Tatarkiewicz, Historia filozo-

fii, dwa tomy, recenzja, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1932, 4, z. 1, s. 28–50. 

29. L’aristotelisme populair comme fragment de la renaissance, „Revue 

d’histoire de la philosophie et d’histoire générale de la civilisation” 1935, 9, 

s. 33–36. 

30. Bochwic Florian, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 2, Kraków 1936, s. 175–176. 

31. Prace prof. E. Jarry i jego uczniów, „Przegląd Filozoficzny” 1936, XXXIX, 

z. 3, s. 302–311. 

32. Kartezjusz w Polsce, „Przegląd Filozoficzny” 1937, XL, z. 2, z. 4, s. 199–

240, 411–463. 

33. Zagadnienie wartości kultury w Polsce w wieku oświecenia, „Kultura i Wy-

chowanie” 1938, 5, z. 3, s. 218–245. 

34. Ideologia polskiego pozytywizmu, Łódź 1939, s. 21. 

35. Deskur Józef, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 5, Kraków 1939, s. 132. 

36. Dębicki Wł. M., „Polski Słownik Biograficzny”, t. 5, Kraków 1939, s. 142–142. 

37. Antiquitas perennis. Antyk wiecznie żywy, „Książka i Kultura” 1947, 3, 11,  

s. 1–3. 

38. Benedyk Bernstein (1880–1949), „Przegląd Filozoficzny” 1948, XLIV,  

s. 444–451. 

39. Arystoteles w Polsce, streszczenie, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń 

Polskiej Akademii Umiejętności” 1950, t. 51, nr 2, s. 62. 

40. Arystoteles w Polsce, „Collectanea Theologica” 1952, 23, z. 3–4, s. 275–317. 

41. Sebastian Petrycy z Pilzna, Pisma wybrane, przedmowa do: Etyka, t. 1; Eko-

nomika; Polityka, t. 2, Warszawa 1956. 

42. Studia nad Sebastianem Petrycym z Pilzna, „Collectanea Theologica” 1957, 

28, z. 22, s. 467–486. 

43. J. Crell, O wolności sumienia, opracowanie przekładu z L. Chmajem  

i D. Gromską, Warszawa 1957. 
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44. Historia filozofii polskiej, t. 1, Warszawa 1958, s. 424. 

45. Goldenberg Henryk, „Polski Słownik Biograficzny”, t. 8, Kraków 1959–

1969, s. 207. 

46. Adam Zieleńczyk jako historyk filozofii, „Życie i Myśl” 1959, 9, nr 9–10,  

s. 14–26. 

47. A. Wiszowaty, O religii zgodnej z rozumem, opracowanie tekstu łacińskiego 

z L. Chmajem i D. Gromską, Warszawa 1960. 

48. Historia filozofii polskiej, t. 2, Warszawa 1966, s. 404. 

49. System pedagogiczny Sebastiana Petrycego z Pilzna, Warszawa 1968,  

s. 313. 

50. Marian Odrzywolski, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 1970, 13, nr 4,  

s. 551–563. 
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4. Ustalenie znaczeń podstawowych pojęć 

Zanim przystąpię do przedstawienia samej pracy historyka „filozofii pol-

skiej”, chciałbym poświęcić nieco miejsca istotnym ustaleniom mającym na nią 

niewątpliwy wpływ. 

Profesor Stefan Swieżawski uważa, że każdy, kto zabiera się do naukowego 

uprawiania historiografii filozofii, powinien jak najdokładniej określić, czym dla 

niego jest: filozofia, historia filozofii, historiografia filozofii i jej przedmiot. 

Określeń tych nie musi sam tworzyć. Może je przyjąć od innych, lecz musi je 

dokładnie przemyśleć i uznać za swoje (1966, 280). W powinności tej nie jest 

ważne, jaką treść przypisze się tym terminom, aby tylko treść przyjęta przed 

rozpoczęciem pracy przyświecała na każdym jej etapie. Czy wobec tego to, jak 

historiograf filozofii rozumie te pojęcia, jest bez znaczenia dla przebiegu i efektu 

końcowego jego pracy? Oczywiście, że nie. Ma i to ogromne znaczenie, o czym 

będziemy się mogli przekonać na przykładzie pracy W. Wąsika. 

Stajemy przed trudnym i niewdzięcznym zadaniem. Profesor Wąsik sam we 

wstępie do wykładów historiografii filozofii, będących przedmiotem moich ana-

liz, nie podaje tych ustaleń. Lecz nie chodzi o ustalenie owych znaczeń w ogóle, 

ale związanych z konkretnymi tekstami. W takiej sytuacji należałoby odnaleźć  

w nich wypowiedzi odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do tych terminów. 

Przypisywanie tej czy innej wypowiedzi może czasami okazać się krzywdzące 

dla jej autora, ponieważ nie wszystkie muszą być do końca przemyślane lub mo-

gą stracić swój sens wyrwane z kontekstu. Postaram się w tym względzie za-

chować dużą ostrożność, konfrontując poszczególne wypowiedzi z obrazem ca-

łej pracy W. Wąsika. Aby nie ingerować w ich treść, będę w miarę możliwości 

podawał je w dosłownym brzmieniu, układając je tak, aby razem zebrane składa-

ły się na w miarę pełną definicję. Pozostawię bez komentarza poszczególne i ze-

brane w grupy wypowiedzi, niech komentarz do nich stanowi cała praca history-

ka „filozofii polskiej”, którą w ich świetle będę usiłował przedstawić. Znaczenia 

te podam w porządku ich ważności, który jest jednocześnie porządkiem zależno-

ści między nimi. Zacznę od więc od pojęcia „filozofii”. 

4.1. Filozofia 

Filozofia: „[…] jest jednym ze składników kultury umysłowej” (1958, 12), 

od której zależy genetycznie i strukturalnie (1958, 15). Jest pewnym poglądem 

na świat (1935, 533). Natomiast metafizyka jest, jak pisze Profesor, też pewnym 

poglądem na świat (1935, 536). Zresztą terminów „filozofia” i „metafizyka” 

używa zamiennie (1935, 536). Bliżej precyzuje, czym jest metafizyka klasyczna: 

zbiór pewnych a priori, „pomyślanych kategorii i zasad ogólnych (w żadnym 

lub w niewielu razach prawa te są wydobytymi w sposób naukowy), które po-

rządkują najrozmaitsze zjawiska, przenikają wszystkie nauki, nadając im zwar-

tość i uniwersalizm” (1935, 570). Jak widać, bardzo niewiele można znaleźć  
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o interesującym nas przedmiocie. Nie mamy więc szczegółowej definicji, na 

czym nam bardzo zależało. Jest to definicja bardzo szeroka. Nie określa ona 

przedmiotu, metod badawczych ani celu filozofii. Należy zwrócić uwagę na 

wskazanie ścisłego związku i zależność filozofii od innych dziedzin kultury 

umysłowej, co powoduje, że granice między filozofią a innymi jej składnikami 

stają się nieostre. 

4.2. Historia filozofii 

W interesujących nas tekstach nie znajdujemy bezpośrednich wypowiedzi 

Profesora, dotyczących terminu „historia filozofii”. Możemy jednak, wykorzy-

stując powyższe ustalenia i analizę jego prac, powiedzieć, że historia filozofii 

jest dla niego to: Wszystko to, co wytworzyła w przeszłości umysłowość ludzka, 

w dziedzinie jednego ze składników kultury umysłowej – filozofii, w tym 

wszystkim co charakterystyczne, co typowe dla poszczególnych „typów kultu-

ry”, które można w tej przeszłości wyodrębnić. Znajdujemy natomiast odpo-

wiedź na pytanie, co tworzy historię filozofii. „Tworzą ją, jak czytamy w Histo-

rii filozofii polskiej, następujące po sobie różne «typy filozofii», które kolejno 

osiągają stanowisko dominujące, a tym samym reprezentatywne” (1958, 18). 

„Typ filozofii” nie jest tożsamy z okresem czy kierunkiem filozofii, jest on nie-

rozłącznie związany z „typem kultury”. Filozofia, należąc do określonego „typu 

kultury”, przyjmuje od niego charakter i nazwę (1958, 23, 24, 96, 206). W histo-

rii filozofii w Polsce Profesor wylicza siedem „typów filozofii”. Ich określenie 

należy zasadniczo do zagadnień klasyfikacji, które historiograf napotyka w swo-

jej pracy. Wiąże się ono w naszym przypadku z ustaleniem przedmiotu historio-

grafii filozofii. Poznanie go przybliży nam pojmowanie przez Profesora historii 

filozofii w ogóle, przede wszystkim tej, która należy do kultury umysłowej  

w Polsce. 

Pierwsze stanowisko „reprezentatywne” w XIII wieku w Polsce zajęła scho-

lastyka, typ „filozofii średniowiecznej”. Jest to, według W. Wąsika, filozofia 

uprawiana w szkołach, „zakładająca prawdy objawione” [sic!]. Nie dowodziła 

ich, lecz usiłowała je wyjaśnić i usystematyzować (1958, 24). W filozofii tej 

„idea Boga” była pojęciem centralnym, wokół którego skupiają się wszystkie 

zagadnienia. W średniowieczu, zdaniem W. Wąsika, zaciera się granica między 

filozofią i teologią. Filozofowie są przede wszystkim teologami. Wzorem do bu-

dowania systemów filozoficznych była teologia (1958, 205). Główne zaintere-

sowania scholastyków skupiały się wokół logiki i metafizyki (1958, 24). 

Niezbyt szczęśliwie wyszło zestawienie tych wypowiedzi. Pełno w nim nie-

jasności i sprzeczności. Szczegółowa analiza kontekstu nic tutaj nie pomoże.  

Z pewnością wypowiedzi tych W. Wąsik nie przemyślał do końca. Skoro filozo-

fia zakłada prawdy objawione, to nie jest już filozofią, lecz teologią. To prawda, 

że w średniowieczu filozofią zajmowali się głównie teologowie i przede wszyst-

kim w traktatach teologicznych można odnaleźć ich poglądy filozoficzne. Może 
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to chciał profesor wyrazić. Wymienia przecież logikę i metafizykę jako główne 

przedmioty zainteresowań scholastyków, które z pewnością nie należą do teolo-

gii. Tym samym stwierdza, że jakąś filozofią się zajmowali. I w końcu w swoim 

wykładzie historii „filozofii polskiej” przedstawia ten „typ filozofii”.  

Następnie stanowisko dominujące zajął renesans, zwany również odrodze-

niem, w którym następuje „powrót do wątku kultury klasycznej, po tysiącletnim 

upadku w wiekach średnich. Odrodzenie osiąga swoją pełnię w XVI wieku. Isto-

tą tego typu jest humanizm. Ośrodkiem zainteresowań, stał się człowiek, a w fi-

lozofii jej część praktyczna, czyli etyka, ekonomika, a szczególnie polityka” 

(1958, 93). 

Oświecenie było trzecim „typem filozofii”. Jego podstawową ideą było 

„upowszechnianie oświaty, jej popularyzacja wśród wszystkich warstw społecz-

nych”. Ten „typ” trwa od XVII do XIX wieku, a swój rozkwit przeżywa  

w XVIII wieku. Cechą oświecenia poza racjonalizmem był empiryzm. W teorii 

poznania panował sensualizm, tzn. pogląd, że wszelka wiedza pochodzi ze zmy-

słów. Wrażenia są uznawane za postawę wiedzy. W rozumowaniach rezygnuje 

się z metody dedukcyjnej, na rzecz metody indukcyjnej. Poza tym panuje „ahi-

storycyzm metodologiczny”, tzn. dla wszystkich zagadnień chce się dać nowe 

rozwiązania, nie licząc się z tradycją i autorytetami. Wzorem dla wszystkich jest 

matematyka. Myśliciele tego okresu są przeważnie matematykami. Szczególne 

zainteresowanie budzą nauki przyrodnicze (1958, 206).  

„Przedpolem” czwartego typu, romantyzmu, jest preromantyzm. Pod taką na-

zwą prof. Wąsik umieszcza myślicieli, którzy wyrośli w duchu filozofii Kanta. Zna-

leźli oni swoje miejsce w historiografii Profesora, nie należąc do żadnego „typu”. 

Romantyzm był natomiast, zdaniem W. Wąsika, reakcją na idealizm nie-

miecki, wyrastający z filozofii Kanta. Cechą najbardziej charakterystyczną filo-

zofii romantycznej, zwaną również „polską filozofią narodową”, jest idea me-

sjanistyczna, występującą w różnych ujęciach u wszystkich przedstawicieli tego 

„typu filozofii” (1966, 145). 

Pozostałych „typów filozofii” Profesor nie opracował. Nie wiemy, czym 

według niego był pozytywizm. Myślicieli okresu dwudziestolecia międzywojen-

nego nie określił mianem typu, ponieważ, jak pisze, spośród występujących 

wtedy nurtów trudno uznać któryś za „reprezentatywny” (1958, 19). Natomiast 

filozofia współczesna, jak czytamy, „nie stanowi przedmiotu studiów historycz-

nych” (1958, 19), nie należy do historii, nie tworzy historii filozofii. 

W wypowiedziach dotyczących „typów filozofii” w Polsce znajdujemy po-

twierdzenie, że według prof. Wąsika istnieje duża zależność filozofii od kultury. 

Przez podział, jaki wprowadził do historii filozofii w Polsce, dokonał pewnej se-

lekcji. Do historii nie weszli filozofowie, których nie można zaliczyć do które-

goś z typów kultury; nie należą do niej również filozofowie żyjący w okresie,  

w którym nie wykrystalizował się typ kultury lub ten nie został jeszcze określo-

ny. Da się również zauważyć, że Profesor, określając poszczególne „typy filozo-
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fii”, zarysował ostre granice między nimi. Nie ma przejścia między typami, two-

rzą one odrębne, zamknięte całości. Jak z tego wynika, filozofia, a przez to jej 

historia, jest czymś statycznym. Powstają i znikają kolejne „typy filozofii”, nie 

dokonuje się ciągły rozwój myśli filozoficznej. 

Po tych ustaleniach należałoby przejść do pojęcia „historiografii filozofii”, 

sprawa ta nie jest jednak prosta. Dla każdego, kto uprawia historiografię filozo-

fii, jest ona nauką, która bada i prezentuje historię filozofii. Koncepcja tej nauki, 

będąca rozwinięciem jej definicji, zależy przede wszystkim od czynników filo-

zoficznych. Dwa z nich (definicję filozofii i historii filozofii) omówiłem powy-

żej. Do nich należy także określenie przedmiotu historiografii filozofii, tym za-

gadnieniem zajmę się nieco później. Mnogość koncepcji historiografii przewyż-

sza liczbowo istniejące jej podstawowe pojęcia. Różnorodność tę powodują nie-

dające się łatwo zdefiniować różne momenty niefilozoficzne. Czynniki te są 

trudne do ujęcia, ponieważ mogą się zmieniać w zależności od specyfiki kon-

kretnego przedmiotu badań. W przypadku prof. Wąsika, w jego historiografii 

„filozofii polskiej” elementy pozafilozoficzne odgrywają istotną rolę. Wobec te-

go niemożliwością staje się odtworzenie szczegółowej definicji historiografii fi-

lozofii, jaką można by mu przypisać. Trudność jest tym większa, że nie dyspo-

nujemy właściwie precyzyjną definicją filozofii i jej historii, jaką dałoby się 

przypisać W. Wąsikowi. To, co zawarłem w tym i poprzednim rozdziale, może 

być jedynie pomocne do wyjaśnienia i zrozumienia niektórych zagadnień zwią-

zanych z pracą Profesora jako historyka „filozofii polskiej”, nie można się tym 

posłużyć w celu odtworzenia interesującej nas definicji. 

W pismach prof. Wąsika będących przedmiotem moich analiz można odna-

leźć wiele teoretycznych wypowiedzi na temat historiografii filozofii, dotyczą 

one jednak jej konkretnych, szczegółowych zagadnień. Zestawienie tych wypo-

wiedzi nie da nam oczekującego efektu. Wykorzystam je przy opisywaniu histo-

riografii, jaką uprawiał Profesor. Posłużą mi one niekiedy do pełniejszego 

przedstawienia jego pracy, a czasami do skonfrontowania teorii z praktyką (tego, 

co mówił prof. Wąsik o uprawianiu historiografii filozofii, z tym, jak ją upra-

wiał). Skoro nie można dokładnie ustalić, czym jest dla Profesora historiografia 

filozofii, zobaczymy, co jest według niego przedmiotem tej nauki.  

4.3. Przedmiot historiografii filozofii 

Przedmiotem materialnym historiografii filozofii są „pisma filozoficzne” 

(1923, 57), natomiast przedmiotem formalnym – zawarte w nich „myśli” (1923, 

59). Do takiego określenia konieczne jest doprecyzowanie, jakie pisma możemy 

uważać za filozoficzne. 

Filozoficzne mogą być tłumaczenie, komentarz oraz praca niezwiązana  

z jednym wcześniej powstałym dziełem filozoficznym. Przede wszystkim przy 

decyzji o filozoficzności danego dzieła obowiązuje kryterium historyczne, tzn. 

za filozoficzne należy uznać to, co w danym czasie za takie uchodziło (1923, 
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58), ponieważ, jak pisze Profesor, „nie należy […] pojęciami modernistycznymi 

oceniać zjawisk epoki odległej, tym niemniej pod pojęcia starodawne podsuwać 

znaczenia nowożytne” (1935, 536). I tak na przykład za filozoficzne należy 

uznać pisma wchodzące w zakres filozofii praktycznej: etyki, ekonomiki (w ca-

łej rozciągłości razem z pedagogiką), polityki, ponieważ za takie uchodziły za-

równo w okresie renesansu, jak i w starożytności i w średniowieczu (1935, 555). 

Uważano je za filozoficzne, bo ostatecznie „opierały się” one na pewnym „meta-

fizycznym poglądzie na świat […] były uwikłane w cały system organiczny” 

(1923, 58; 1929, 536; 1935, 565). Nie wystarczy, aby dane pismo opierało się na 

„pewnych poglądach etycznych w sensie filozoficznym” (1935, 537, 568). Pro-

fesora nie bardzo interesują pisma, w których tylko „zabłąkały się jako części 

składowe elementy prawdziwie filozoficzne” (1935, 568). Pismo powinno za-

wierać w swojej treści gotowy „system” (1935, 541) albo „opracowany przy-

najmniej jeden dział filozofii […] w sensie czysto teoretycznym” (1935, 537) 

„lub w rozmaitość treści bardzo bogaty wprost silva rerum, przebogaty” (1929, 

323). Poza tym w piśmie podejmowanych powinno być wiele zagadnień, np.  

z zakresu filozofii praktycznej (1935, 559), czyli musi ono zawierać materiał,  

z którego da się odtworzyć bądź „drogą systematycznego domysłu” zrekonstru-

ować „system” (1923, 60; 1935, 533). Ponadto zagadnienia poruszane przez da-

nego autora muszą być opracowane filozoficznie (1935, 549), co wyraża się 

między innymi w wyborze odpowiednich metod, np. przy komentarzu metoda 

dysputacji posługująca się argumentami pro i contra (1935, 532). Autor, filozof 

musi wykazać się umiejętnością logicznego rozumowania, definiowania i klasy-

fikowania (1923, 29; 1935, 540), głębią filozoficznych ujęć (1935, 540), oczyta-

niem w filozofii (1935, 565), chociaż sama erudycja nie wystarczy (1935, 563). 

Na końcu najważniejszy warunek, który musi spełniać pismo, aby mogło stać się 

przedmiotem historiografii filozofii. W swojej treści powinno zawierać filozofię, 

którą można zaliczyć do jednego z przedstawionych powyżej „typów filozofii”. 

Typy te są „typami historycznymi filozofii” w Polsce. Dla historiografa zajmu-

jącego się tą częścią historii filozofii przedmiotem materialnym jest „każde dzie-

ło filozoficzne, o ile Polak był jego autorem, bez względu na język, który posłu-

żył mu może przypadkowo lub z konieczności za medium do wyrażenia filozo-

ficznych poglądów” (1935, 556). Problem w ustaleniu, czy dane pismo filozo-

ficzne może być przedmiotem historiografa filozofii w Polsce, leży w okteśleniu 

tego, czy jego autor był Polakiem. Nie będąc przekonanym do końca co do pol-

skości Salomona Majmona (1754–1800), który był Żydem, urodził się, pobierał 

pierwsze nauki i umarł na terenie Rzeczypospolitej, natomiast cała jego działal-

ność filozoficzna była związana z terenem, językiem i umysłowością Niemiec, 

Profesor bierze jednak jego spuściznę za przedmiot swoich badań. Takich wąt-

pliwości nie miał w stosunku do Włocha Filipa Buonaccorsiego, zwanego Kali-

machem (1437–1496), mimo że był związany z Polską, przez co wywarł duży 

wpływ na kształtowanie umysłowości Polaków. Jego dzieła zasługują na uwagę 
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Profesora, o ile służą do wyjaśnienia pewnych zjawisk filozoficznych, lecz sam 

Kalimach pozostaje do końca dla niego „humanistą włoskim”. 

Przedmiotem formalnym dla historiografa filozofii w Polsce jest, według 

Profesora, „filozofia w Polsce”, tj. wszystkie „fenomeny, które ujawniły się  

w dziejach polskiej kultury umysłowej” (1958, 13). 

W takim stopniu udało mi się odczytać znaczenie, jakie Prof. Wąsik przypi-

suje podstawowym pojęciom historiografii filozofii, a więc: „filozofia”, „histo-

riografia filozofii”, „przedmiot historiografii filozofii”. Po dokonaniu tych usta-

leń możemy przejść do zasadniczej części tej pracy, w której okaże się, czy defi-

nicje te zostały trafnie przypisane prof. Wąsikowi. Dzięki owym ustaleniom bę-

dziemy mogli wniknąć w różne zagadnienia pracy historyka filozofii. Jednocze-

śnie pozwoli nam to zobaczyć, jaki wpływ mają one na pracę W. Wąsika jako 

historyka „filozofii polskiej”. 

* * * 

W oparciu o analizę dwóch wykładów W. Wąsika: wykładu poświęconego 

Sebastianowi Petrycemu z Pilzna oraz wykładu historii „filozofii polskiej”, 

chciałbym pracę ich autora przedstawić na dwóch poziomach. Na pierwszym 

„pracę” jako zespół czynności historyka „filozofii polskiej”, zmierzających do 

powstania wykładu i zagadnienia z nimi związane. Na drugim poziomie „pracę” 

jako efekt wykonanych czynności, przedstawionych na poziomie pierwszym – 

wykład. Jednakże tak ścisłego rozgraniczenia do końca przeprowadzić się nie 

da. Często, aby wyjaśnić jakieś zagadnienie z jednego poziomu, trzeba sięgnąć 

do drugiego. Już z samego założenia wychodzimy z drugiego, aby opisać pierw-

szy. Taki z grubsza zarysowany podział jest konieczny dla uporządkowania ca-

łości materiału. 

W każdej nauce przedmiot ma duży wpływ na wyznaczenie metody badaw-

czej. W historii filozofii jego znaczenie w tym zakresie jest większe, ponieważ 

do wielu zjawisk trzeba podchodzić indywidualnie. Potrzeba stosowania uogól-

nień w tego rodzaju pracy jak moja może spowodować, że pewne zagadnienia 

mogą nie zostać sprecyzowane. W drugiej części artykułu będę starał się wnik-

nąć w poszczególne zagadnienia na tyle, aby przedstawić je możliwie wszystkie 

i jednocześnie ująć całość pracy W. Wąsika w interesującym nas zakresie. 
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Wiktor Wąsik as the Historian of the “Polish Philosophy”,  

Part I 

Summary 

The article constitutes the first part of the text titled as above. The whole text presents the histo-

riography of Wiktor Wąsik’s “Polish philosophy” at the level of research studies and lecture. The 

author aims at presenting “Polish philosophy” as a philosophy distinct from other nations. This ini-

tial part is intended to present W. Wąsik’s biography and scientific bibliography as well as his un-

derstanding of basic concepts in the historiography of the philosophy used in his work. 
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Streszczenie 

Bóg filozofów był niewzruszony, obojętny i zbyt wzniosły, by kierować swoje spojrzenie na losy 

świata i człowieka. Bogowie przedstawiani w różnych mitologiach często posiadali zwierzęce na-

miętności, zmysłowe pragnienia, byli bardziej kapryśni i egoistyczni niż ludzie, a człowiek w ich rę-

ku był jedynie igraszką, niepewną swojego losu. Według Heschela, obraz Boga w nauczaniu proro-

ków Izraela znajduje się daleko od tego, co możemy znaleźć u starożytnych (i nie tylko) myślicieli 

oraz w mitologii greckiej, babilońskiej itp. Jaki jest, zdaniem żydowskiego myśliciela, ten właściwy 

obraz Boga? Przede wszystkim Bóg biblijny jest osobiście zatroskany i poruszony zachowaniem oraz 

losem człowieka. Ta troska jest z jednej strony rozświetlana przez Jego miłosierdzie, a z drugiej po-

grążona przez mroki Jego gniewu. Bóg jest transcendentny i nie do ogarnięcia przez ludzki rozum,  

a jednocześnie jest On pełen miłości, współczucia, ale również żalu z powodu grzechów człowieka. 

Taką wizję Boga głosili prorocy starotestamentowi, a Heschel określił to jako pathos Boga. 

Słowa kluczowe: pathos, Bóg, prorok, apatheia, troska. 

Abraham J. Heschel wskazywał, iż rozumienie Boga w ujęciu biblijnym 

znajduje się na antypodach tego rozumienia, które można napotkać w innych 

starożytnych religiach, np. Egiptu, Mezopotamii; czy też w religiach daleko-

wschodnich, jak hinduizm czy taoizm. „Większość teorii religii za punkt wyjścia 

określenia sytuacji religijnej przyjmuje poszukiwanie Boga przez człowieka, 

uznając za pewnik, iż Bóg jest milczący, ukryty i obojętny na poszukiwania 

człowieka. Zgodnie z myśleniem biblijnym taka definicja jest niepełna, pewnik 

zaś fałszywy” (Heschel, 173). Biblijnego obrazu Boga nie znajdziemy również 

w różnych koncepcjach filozofii europejskiej. Myśl hebrajska używała innych 

kategorii niż myśl starożytnej Grecji. Te różnice wynikały nie tyle z innego spo-

sobu wyrażania się, lecz przede wszystkim z całkowicie innego sposobu myśle-

nia. Ten sposób myślenia oznacza specyficzny kontekst, w którym rodziło się 

znaczenie i rozumienie pojęć ogólnych; to także miara oceniania i relacyjnego 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.14
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powiązania wejrzeń oraz spostrzeżeń. Geograficznie i dziejowo Grecja i Izrael 

nie są zbyt odległe. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę duchowość, to zobaczy-

my zupełnie dwa różne światy (por. Heschel, 22–23).  

Czym zatem dokładnie charakteryzuje się biblijne rozumienie Boga? Zda-

niem żydowskiego myśliciela, jest to koncepcja pathosu Boga, którą żarliwie 

głosili wszyscy starotestamentowi prorocy. Stoi ona w opozycji do koncepcji 

Absolutu głoszonej przez starożytnych myślicieli. Etymologicznie słowo pathos 

z języka greckiego znaczy tyle, co doświadczenie, uczucie, namiętność – jest 

przeciwieństwem słowa apatheia. Idąc za Chesterem, można powiedzieć, iż od-

powiedź człowieka religijnego skierowana do Boga mogła wychodzić z punktu 

widzenia albo „religii sympatii” albo „religii apatii”, które odpowiednio wystę-

powały w myśli hebrajskiej i greckiej (por. Chester, 115).  

W Biblii możemy dostrzec dwa bieguny prorockiego myślenia. Pierwszy to 

obraz Boga, który jest jeden, święty, całkiem inny i daleki od tego wszystkiego, 

co stworzył; natomiast drugi biegun to obraz troski Boga o człowieka, „niekiedy 

rozświetlanej przez Jego miłosierdzie, niekiedy pogrążonej w ciemności gniewu. 

On jest zarówno transcendentny, nie do pojęcia przez człowieka, jak i pełen mi-

łości, współczucia, żalu, czy gniewu” (Heschel, 207).  

1. Prorockie rozumienie Boga 

Według Heschela, stwierdzenie, iż prorocy głosili teorię lub ideę Boga, wy-

daje się chybione, gdyż zbyt łatwo mogłoby się to zamienić w jakiś substytut 

Boga. Cechą charakterystyczną proroków było Jego rozumienie, które nie rodzi-

ło się w czasie żmudnych teoretycznych poszukiwań i rozważań na temat moż-

liwości istnienia i atrybutów Boga. On był dla nich bezwarunkowo rzeczywisty  

i bezwzględnie obecny. Mówiąc o Nim, nigdy nie zachowywali dystansu; „zaw-

sze byli świadkami zdruzgotanymi słowami Boga, a nie badaczami zatroskany-

mi o zgłębienie boskiej natury; ich stwierdzenia były raczej rozładowaniem cię-

żaru niż wejrzeniem zdobytym podczas mglistych poszukiwań” (Heschel, 376). 

Atrybuty Boga były dla starotestamentowych proroków dążeniami, wyzwa-

niami i przykazaniami. Nie uznawali ich za bezczasowe pojęcia, które zostały 

wyabstrahowane z Jego istoty. Prorocy nie starali się też ukazywać natury Boga. 

Bardziej zależało im na ukazaniu Bożego wejrzenia na człowieka i Jego zatro-

skanie o wszystkich ludzi. Chodziło im, żeby raczej pokazać postawę Boga,  

a nie idee związane z Nim. Trzeba również zauważyć, iż nie przyjmowali oni 

treści natchnienia w sposób bezmyślny i bezrefleksyjny. Dążyli do zrozumienia 

jego znaczenia i próbowali powiązać je spójnie z całą posiadaną wiedzą. Poza 

tym natchnienie nie stanowiło dla nich jedynego źródła wiedzy, ale przede 

wszystkim postawa otwartości na Boże słowo szła w parze z ogromną wrażliwo-

ścią na Bożą obecność. Tę Bożą obecność i troskę o człowieka widzieli w wyda-
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rzeniach historycznych. „Prorocy posiadali zdolność intuicyjnego uchwycenia 

ukrytych znaczeń i niewypowiedzianych przekazów” (Heschel, 377). 

Rabin Heschel wskazywał, iż umiejętność postrzegania u danej osoby jest 

uwarunkowana przez jej doświadczenia, przekonania, kategorie myślowe, wraż-

liwość, a także środowisko i dziedzictwo kulturalne. „Człowiek zauważa to, co 

jest zdolny dostrzec” (Heschel, 377). Prorockie postrzeganie było zależne od 

uprzedniego doświadczenia natchnienia. Z pewnością postawa proroka nie opie-

rała się na wiedzy spekulatywnej, ale na intuicji i troskliwym zamyśleniu, w któ-

rych Boga można pojąć za pośrednictwem Jego dostrzegalnych znaków. Taką 

postawę Heschel określał jako rozumienie (por. Heschel, 377). „Sens zamiany  

w profetyzmie tradycyjnego pojęcia wiedzy o Bogu na to nowe określenie wyni-

ka nie tylko z nieużyteczności klasycznego terminu, lecz również z przydatności 

zastosowania nowego” (Heschel, 377). Wiedza o Bogu była u proroków owo-

cem dwojakiego rodzaju. Pierwsza pochodziła z objawienia i była przejawem 

boskiej Osoby, natomiast druga powstawała w wyniku intuicyjnej kontemplacji 

otaczającego świata, w której należało rozpoznać znaki Bożej obecności w histo-

rii. Objawiające słowo postrzegali oni jako żywy przejaw Boga, a wydarzenia 

zachodzące w świecie jako skutki Bożego działania. „W obu przypadkach – pi-

sał Heschel – ich zdolność pojmowania zasadzała się na rozumieniu Boga po-

przez Jego przejawy, na rozumieniu zrodzonym zarówno ze skierowanych do 

nich przekazów, jak i bezsłownych oznak ich boskiego źródła czy motywu” 

(Heschel, 377). Pierwszym etapem takiego rozumienia były wszystkie znaki, 

które prorok traktował jako przejawy Boga, a następnie rozważał znaczenie tych 

przejawów, aby ostatecznie dojść do pogłębienia wrażliwości na obecność Boga. 

A zatem ukoronowaniem prorockiej więzi z Bogiem było zrozumienie i jedno-

myślność. Heschel zaznaczał, iż nie chodziło w tym o jakiekolwiek mistyczne 

poczucie jedności (por. Heschel, 378).  

Fundamentem rozumienia Boga jest rozróżnienie między istnieniem a prze-

jawem. Charakter tego rozumienia zależy od relacji, która łączy podmiot z tym, 

co boskie. Na pewno rozumienie innych bytów nie odbywa się poprzez analogię, 

jak mniemano od czasów Kartezjusza, ale nasze przekonanie o ich istnieniu 

przede wszystkim opiera się na bezpośrednim doświadczeniu relacji, a nie na 

wnioskowaniu. Prorocka wiedza o Bogu wynika z relacji z Nim, która zbudowa-

na jest na wspólnym życiu, a nie na sylogizmach, analizie, czy metodzie induk-

cyjnej (por. Heschel, 378).  

2.  Święty pathos 

Dla Boga filozofów bardziej bliska wydaje się idea apathei niż pathosu. On 

jest niewzruszony, obojętny, zbyt wzniosły, by posiadać serce skierowane  

w stronę świata; przypomina grecką ananke, złowrogą i nieznaną człowiekowi. 
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Według Ksenofanesa Bóg „zawsze pozostaje na tym samym miejscu, zupełnie 

się nie poruszając, nie godzi się bowiem, aby kręcił się raz w jednym miejscu, 

raz w innym” (cyt. za: Reale, 132). Parmenides nauczał, iż prawdziwy byt jest 

niezmienny, absolutnie nieruchomy i zamknięty przez nieugiętą boginię Ananke. 

Jest poza tym doskonały i kompletny, co implikuje jego samowystarczalność – 

nic mu nie brakuje i niczego nie potrzebuje (por. Reale, 143–144). Zaś Platon 

stwierdzał: „Zatem i to niemożliwe – mówię – żeby bóg chciał się sam zmieniać, 

ale zdaje się, że najpiękniejszym i najlepszym, jak tylko być może, każdy z nich 

zostaje i jest zawsze prosty w swoim własnym kształcie” (Platon, 78). Dla Ary-

stotelesa Bóg był jestestwem wiecznym, nieruchomym, wolnym od potencjalno-

ści czystym aktem, który jest najdoskonalszą myślą, „która wmyśla się sama  

w siebie i jest samomyślącą się myślą” (Arystoteles, 236). Stoicy również poj-

mowali termin pathos w sposób pejoratywny. Według założyciela tej szkoły fi-

lozoficznej, Zenona – jak podaje Diogenes z Laertios – „namiętność (pathos) 

jest to bezrozumne i przeciwne naturze poruszenie duszy albo nadmierna żądza” 

(Diogenes Laertios, 414). Jeśli Bóg był utożsamiany z naturą, to pathos nie mo-

że być cechą tegoż Boga. Celem zaś mędrca jest niewzruszoność, czyli apatheia. 

W świecie pogańskim bogowie posiadali zwierzęce namiętności, zmysłowe 

pragnienia, byli kapryśni i bardziej rozwiąźli niż ludzie. Egipski bóg Set należy 

do sił ciemności i wyobrażany jest jako Czerwony Demon, który zamordował 

swego brata Ozyrysa. Tracki bóg Ares, znany również w mitologii greckiej, 

uwielbia mordować ludzi i plądrować miasta. Przyjemność sprawia mu walka 

dla samej walki. Najwyższy grecki bóg Zeus rządzi światem jak tyran, pozosta-

jąc głuchy na modlitwy ludzi. Często karze za przewinienia, do których sam ich 

zmusił (por. Heschel, 409–411). Platon w swoim Państwie krytykował taką 

amoralną wizję bogów, uważając, iż dla obywateli taka mitologia jest szkodliwa 

i „takie rzeczy nie nadają się do opowiadania. […], że bogowie z bogami wojny 

toczą i nastaje jeden na drugiego. […] Więc mowy nie ma, żeby im mity o wal-

kach z olbrzymami opowiadać i wyszywać to kolorami ani inne objawy nienawi-

ści, liczne i różnorodne u bogów i u bohaterów przeciwko ich krewnym i bliskim. 

Jeżeli mamy jakoś ludziom wpoić to przekonanie, że między obywatelami nigdy 

nie ma nienawiści wzajemnej i że to jest obraza boska, to lepiej mówić to już dzie-

ciom […]. A jak tam syn Herę skrępował i jak ojciec rzucił Hefajstosem, kiedy ten 

matki chciał bronić, bo ją ojciec bił, i te walki bogów, które Homer opiewał, tych 

nie trzeba dopuszczać do miasta – czy tam będą pomyślane jako przenośnie, czy 

bez przenośni. Bo młody człowiek nie potrafi ocenić, co jest przenośnią, a co nie, 

a co w tym wieku weźmie w siebie jako pogląd, co się lubi przyczepiać tak, że 

później ani tego nie zmyjesz, ani nie przestawisz. Więc może właśnie dlatego nade 

wszystko o to dbać potrzeba, żeby to, co dzieciom przede wszystkim innym  

w uszy wpada, żeby to były mity ułożone pięknie i budująco” (Platon, 74).  

Jaki jest zatem obraz Boga w Biblii? W rozmowie z Carlem Sternem na py-

tanie, czy Bóg poszukuje człowieka, Heschel stwierdził, iż największym prze-
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słaniem Biblii przekazanym przez proroków jest to, że Bóg traktuje człowieka 

poważnie. Żydowski myśliciel wskazywał na trzy fundamentalne punkty. Po 

pierwsze: Bóg poszukuje człowieka, co jest homilią całej hebrajskiej Biblii. Po 

drugie: człowiek jest kimś szalenie ważnym dla Boga. Jest to również wyrażenie 

żydowskiej idei o pozycji człowieka w świecie. Po trzecie: to mogłoby być istotą 

religii, a mianowicie: Bóg jest bardziej zaangażowany w poszukiwanie człowie-

ka, aniżeli człowiek jest zaangażowany w poszukiwanie Boga. On poszukuje 

bez odpoczynku. Cały jest troską, jest zbyt miłosierny, aby pozostawić na pa-

stwę losu swoje stworzenie. Nie ocenia ludzkich uczynków beznamiętnie i z dy-

stansu. Nie jest obojętnym sędzią, a Jego wyroki są pełne delikatności. Nato-

miast ludzie przez pokolenia, dekady, wieki próbują obalić istnienie Boga i sta-

rają się żyć, jak gdyby On nie istniał. Pomimo tego, wszyscy ludzie stale poszu-

kują, ciągle czekają, cały czas tęsknią, dokonują nowych odkryć (por. Heschel, 

396–397). W tym świecie Bóg wiecznie błaga człowieka. Jedni są przerażeni,  

a inni mają zamknięte uszy i oczy. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy czło-

wiek jest poszukiwany przez Boga i każdy jest o coś przez Niego proszony (por. 

Heschel, 208). W swojej książce Kim jest człowiek? rabin Heschel dokładniej 

określił, co znaczy owo „bycie proszonym”. Otóż religia bierze swój początek 

od pewności, że o coś się nas prosi i istnieją cele, dla których jesteśmy stworzeni 

i potrzebni. Moralne i religijne cele powodują w nas poczucie obowiązku. Z tego 

względu życie religijne to służenie celom, które nas potrzebują. Dlatego też 

człowieka można określić jako boską potrzebę. Zdaniem żydowskiego myślicie-

la, religia rodzi się nie z intelektualnej ciekawości, lecz właśnie z doświadczenia 

bycia poproszonym. A jeśli zostałem poproszony, to znaczy, że powinienem do-

konać wyboru: albo odpowiedzieć, albo odmówić odpowiedzi. Jednak, jak 

stwierdzał Heschel, nie ma nic gorszego dla żyjącego człowieka, jak martwa 

pustka. Nie da się przeżyć bez wiedzy, o co jesteśmy proszeni (por. Heschel, 

109–111). 

Pathos, wedle Heschela, nie może być kojarzony z ideą dobra, ale przede 

wszystkim oznacza żywą troskę Boga. To nie jest niezmienny wzór, lecz „otwar-

te wyzwanie, dynamiczna relacja między Bogiem a człowiekiem; nie zwykłe 

uczucie, czy bierne doznanie, lecz działanie lub postawa złożona z najrozmait-

szych duchowych elementów; nie kontemplacyjna inspekcja świata, lecz żarliwe 

wezwanie” (Heschel, 380).  

3.  Pathos a namiętność 

Zadajmy pytanie: czy w Biblii występuje utożsamienie pathosu z namiętno-

ścią? Tradycja filozofii europejskiej pojmowała namiętność jako upojenie umy-

słu, ślepe działanie pozbawione racjonalnych podstaw. Natomiast biblijne rozu-

mienie pathosu nie wiąże tego pojęcia z bezrozumnym afektem, lecz jest to akt, 



218 Andrzej MYRDKO 

który charakteryzuje się intencją zależną od wolnej woli. Jest to raczej wynik 

decyzji i determinacji. Heschel podkreślał, iż Bóg nawet w chwili gniewu nie 

chce, aby Jego złość się wypełniła. Lepiej byłoby, gdyby unieważniła ją szczera 

skrucha ludu Izraela. Sami prorocy nigdy nie pojmowali Bożego gniewu jako 

czegoś nieprzewidywalnego, czego nie da się wyjaśnić. Wybuch Bożej złości 

jest zawsze następstwem postepowania człowieka, a nie przypadkową manife-

stacją afektu. Jednak Boskie pathos nigdy nie jest uwarunkowane postępowa-

niem człowieka, stwarza ono jedynie sposobność. To świadome i celowe działa-

nie, które wynika z troski o dobro (por. Heschel, 468). Heschel wyjaśniał to  

w ten sposób: „Człowiek nie jest bezpośrednią, lecz tylko incydentalną przyczy-

ną Bożego pathos, tzn. occasio, czy też causa occasionalis, która w sposób wol-

ny wywołuje u Boga stan naznaczony pathos. Pomiędzy naturą człowieka a bo-

skim pathos nie zachodzi związek przyczynowości, lecz jedynie styczności. De-

cydującym czynnikiem jest Boża wolność. Pathos nie jest atrybutem, ale sytu-

acją” (Heschel, 380–381). 

Heschel wskazywał również, iż pathosu Boga nie należy rozumieć jako 

bezwzględnej mocy, istniejącej niezależnie od człowieka, która jest czymś osta-

tecznym i wiecznym. Pathos to przede wszystkim reakcja na ludzkie dzieje, po-

stawa, która rodzi się w wyniku postępowania człowieka. Jest odpowiedzią,  

a nie przyczyną. W pewnym sensie można powiedzieć, że człowiek jest nie tyl-

ko odbiorcą, ale czynnikiem sprawczym. To w jego mocy leży wzbudzenie pa-

thosu miłości lub pathosu gniewu (por. Heschel, 381). 

Żydowski myśliciel zwracał uwagę również na fakt, iż pathos jest nie tylko in-

tencjonalny, ale także przechodni (ang. transitive). To pojęcie należy rozumieć ja-

ko coś, co jest skierowane na zewnątrz. W przeciwieństwie do mitologicznych bo-

gów, egocentrycznych i egoistycznych, kierujących się namiętnościami zwrotny-

mi, tzn. skierowanymi do siebie, pathos Boga w Biblii nie jest egoistyczne czy też 

samowystarczalne, ale zawsze skierowane jest na zewnątrz i określa relację wobec 

człowieka. Pathos charakteryzuje się przede wszystkim otwartością, a nie zwrot-

nością i oddzieleniem od historii. Bóg Izraela żyje ze swoim ludem i uczestniczy 

w jego przeznaczeniu. Jeżeli sytuacja człowieka jest trudna, to implikuje to jedno-

cześnie trudną sytuację Boga. Heschel pisał: „Idea pathos nadaje ludzkiej egzy-

stencji nowy wymiar. Każdy czyn człowieka dotyczy nie tylko jego życia, lecz 

również życia Boga, o tyle, o ile nakierowane jest ono na człowieka. Znaczenie 

człowieka wynosi go ponad poziom zwykłego stworzenia. Jest on małżonkiem, 

towarzyszem, elementem w życiu Boga” (Heschel, 383). 

4.  Pathos a ethos Boga 

W swojej filozofii Heschel polemizował z poglądami Immanuela Kanta, któ-

ry głosił autonomię prawa moralnego, wywodzącego się z czystego rozumu 



 Pathos Boga… 219 

praktycznego (por. Kant, 47). Według żydowskiego myśliciela jest to całkowicie 

sprzeczne z prorocką mentalnością w Biblii. Prorocy w żadnym wypadku nie 

utożsamiali ethosu z jakąś autonomiczną ideą czy niezależną jakością, która mo-

głaby znajdować się wyżej niż sam Bóg, a którego pojmowali oni jako kogoś, kto 

stał wyżej niż jakakolwiek zasada moralna albo wzór moralny (por. Heschel, 367). 

Heschel wskazywał również, iż Boskiego pathos nie można rozumieć jako 

namiętności czy też gorączki umysłu, która nie liczy się z zasadami sprawiedli-

wości, a jego działanie jest irracjonalne i nieodpowiedzialne. Bóg jest twórcą 

prawa, a zasady moralne nie są bytami niezależnymi, ale wynikają z Jego troski. 

Teologia profetyczna zakłada personalizację idei moralności. Znaczy to że, mi-

łosierdzie, łaska, przebaczenie byłyby niemożliwe, gdyby zasady moralne prze-

wyższały Boga. Jeżeli wzywa On człowieka do nawrócenia, do poprawy postę-

powania, to jest to wezwanie, które implikuje ethos, który nie opiera się na 

wiecznych i niezmiennych zasadach, ale na nieustającej trosce Boga. Heschel 

uważał, iż utożsamienie Boga z pojęciem moralności byłoby poważnym znie-

kształceniem teologii proroków. Nie można Go pojmować jako strażnika po-

rządku moralnego, ani też jako pośrednika pomiędzy transcendentalną ideą do-

bra a człowiekiem. Podobnie jak miłości nie można mylić z występującymi  

w niej wartościami, tak i relacji między Bogiem a człowiekiem nie należy spro-

wadzać do wartości zasad moralnych. „Struktura pathos w boskim ethos – pisał 

Heschel – wynika z nieograniczonego zwierzchnictwa Boga” (Heschel, 361). 

Przypisanie prawu moralnemu absolutnego i ostatecznego statusu oznaczałoby 

przeznaczenie, któremu musiałby podlegać sam Bóg. 

Jaka jest dokładnie relacja między pathos a ethos? Żydowski myśliciel 

twierdził, iż działanie Bożego ethos zawsze odbywa się w obecności pathos. Co 

więcej: jego pathos i ethos są jednością. Między pathos, które jest motywem,  

a ethos, które jest normą, nie ma dychotomii. „Nie istnieją obok siebie jako 

przeciwieństwa, lecz ściśle współistnieją i wzajemnie się warunkują. To dlatego, 

że Bóg jest źródłem sprawiedliwości, Jego pathos jest etyczne; ponieważ Bóg 

jest wyłącznie osobowy – pozbawiony bezosobowości – Jego ethos jest przenik-

nięte pathos” (Heschel, 381). A zatem pathos nie może być arbitralnie przyjętą 

postawą, gdyż jego wewnętrzne prawo jest prawem moralnym. Istotą moralnej 

natury Boga jest fakt, iż troszczy się On o świat i dzieli jego los. 

W innym miejscu swojego dzieła Prorocy Heschel, pragnąc ukazać dokład-

niej zależność między pathos i ethos, twierdził, że Bóg sprawuje władzę poprzez 

sprawiedliwość i współczucie. Te dwie drogi nawzajem się uzupełniają, ponie-

waż dzięki współczuciu można kierować się sprawiedliwością. Gdy Kain za-

mordował swojego brata Abla, to sprawiedliwość domagała się, by poniósł on 

zasłużoną karę. Mimo to Kaina spotkała łaska przebaczenia i, co więcej: otrzymał 

znak Bożej ochrony, aby nie zabił go każdy, kto go spotka. Tak więc ojciec nie 

może być beznamiętnym sędzią, gdyż wystąpiłby przeciwko swojej własnej natu-

rze. Gdy wymierza sprawiedliwość, kieruje się współczuciem (Heschel, 370). 



220 Andrzej MYRDKO 

5.  Boskie pathos jako most nad przepaścią  

Rabin Heschel, rozważając kwestię natury grzechu, dostrzegał, iż „W wielu 

religiach obecne jest przekonanie o ślepej naturze sprawczej winy, o grzechu ja-

ko sytuacji, w której wpisany jest człowiek, o grzechu, który jest przypisany sa-

mej naturze człowieka i dalece przekracza możliwości konkretnej jednostki. 

Grzech nie jest postrzegany jako coś, co się wydarza, lecz jako coś, co istnieje  

i co obciąża niezależnie od relacji człowieka do bogów” (Heschel, 386–387). Na-

tomiast w ujęciu proroków grzech nie jest czymś ostatecznym i niemożliwym do 

wyeliminowania. Nie jest też niezależnym stanem, ale bardziej zaburzeniem więzi 

między Bogiem a człowiekiem. Ten stan można przezwyciężyć poprzez nawróce-

nie się człowieka i przebaczenie Boga. A więc Boskie pathos jest czymś w rodza-

ju mostu nad przepaścią, który łączy człowieka z Bogiem. To właśnie pathos 

sprawia, iż relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem nie przypomina heglowskiej 

dialektyki, charakteryzującej się napięciem i opozycją. Tak naprawdę człowiek nie 

jest przeciwieństwem boskości, choć w swoim życiu może okazywać nieposłu-

szeństwo i bunt. Według Heschela, prorocy starają się podkreślać nie tyle różnicę 

między Bogiem a człowiekiem, ale przede wszystkim relację wzajemności, która 

polega na zobowiązaniu zarówno człowieka wobec Boga, jak i na uczestnictwu 

Boga w życiu człowieka. Wprawdzie człowiek, gdy staje w obliczu majestatu 

bezwarunkowej i absolutnej woli Boga, ukazuje się jako całkowite zaprzeczenie 

natury boskiej, to jednak prorocy widzą Boga współczującego, pełnego troski i za-

angażowania w historię Izraela. Dzięki tej trosce może dojść do spotkania natury 

boskiej i ludzkiej. „Pathos – pisał Heschel – jest punktem skupiającym wieczność 

i historię, epitomą wszystkich relacji między Bogiem a człowiekiem. Właśnie dlate-

go, że pathos nie jest ostateczną rzeczywistością, lecz płynną modalnością, auten-

tyczne spotkanie między Bogiem a jego ludem staje się możliwe” (Heschel, 388).  

6.  Summa summarum  

Reasumując powyższe stwierdzenia, można powiedzieć, iż Bożego pathos 

nie należy rozumieć jako podstawowego, obiektywnego i ostatecznego atrybutu 

Boga, wobec którego staje człowiek, ale jako przejaw woli Bożej. Jest to funkcja 

rzeczywistości, a nie jej istota; nie niezmienna cecha czy też właściwość boskie-

go Bytu, lecz sytuacja albo osobisty czynnik w Jego działaniu. Pathos w sensie 

biblijnym nie może być rozumiane jako namiętność, tak jak pojmowane było 

przez różne nurty filozoficzne, począwszy od starożytnej Grecji. Nie jest to bez-

rozumna emocja, lecz akt charakteryzujący się określoną intencją, który jest 

ugruntowany w decyzji i wyborze. Pathos to nie postawa przyjęta arbitralnie, ale 

skonfrontowana z ethos; nie akt zwrotny skierowany ku wnętrzu, do siebie, lecz 

akt przechodni, otwarty, zwrócony na zewnątrz (por. Heschel, 390).  
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Pathos ukazuje obraz Boga, który nigdy nie jest obojętny, nigdy nie może 

być poza dobrem i złem, zawsze zwraca się ku sprawiedliwości; nie jest czymś 

określającym ludzkie doświadczenie, ale określeniem przedmiotu tego doświad-

czenia. Biblijni prorocy nie utożsamiali pathosu z istotą Boga, ponieważ nie był 

on dla nich absolutny. Pozostawał rodzajem relacji między Bogiem a człowie-

kiem. Heschel zauważał, że gdyby Boskie pathos było niezmiennym atrybutem 

Boga, to jakiekolwiek proroctwo stałoby się niemożliwe, ponieważ szczególnym 

zadaniem proroków jest wpłynąć zarówno na postawę człowieka, jak i zmienić 

Boże pathos odrzucenia i nieszczęścia. „Jednym słowem – pisał Heschel – Boże 

pathos jest jednością tego, co wieczne, i tego, co doczesne, znaczenia i tajemni-

cy, metafizyki i historii. To autentyczna podstawa relacji między Bogiem  

a człowiekiem, współzależności Stwórcy i stworzenia, dialogu między Jedynym 

Świętym Izraela a Jego ludem. Atrybutem proroków nie jest przepowiadanie 

przyszłości, lecz wejrzenie w pathos Boga” (Heschel, 391).  

Bibliografia 

Arystoteles (1996), Metafizyka, t. 2, tekst polski opracowali M.A. Krąpiec,  

A. Maryniarczyk na podstawie tłumaczenia T. Żeleźnika, RW KUL, Lublin. 

Carl Stern’s Interview with Dr. Heschel, (1996) [w:] S. Heschel (ed.), Moral 

Grandeur and Spiritual Audcity. Essays Abraham Joshua Heschel, Farrar, 

Straus and Giroux, New York, 396–397. 

Chester M.A. (2005), Divine Pathos and Human Being. The Theology of Abra-

ham Joshua Heschel, Vallentine Mitchel, London/Portland. 

Diogenes Laertios (2011), Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. K. Le-

śniak, I. Kosińska, B. Kupisa, W. Olszewski, PWN, Warszawa. 

Heschel A.J. (2007), Bóg szukający człowieka, przeł. A. Gorzkowski, Esprit, 

Kraków. 

Heschel A.J. (2008), Człowiek nie jest sam, przeł. K. Wojtkowska, Znak, Kraków. 

Heschel A.J. (2014), Prorocy, przeł. A. Gorzkowski, Esprit, Kraków.  

Heschel A.J. (1965), Who is Man, Stanford University Press, California. 

Kant I. (2002), Krytyka praktycznego rozumu, przeł. B. Bornstein, Antyk, Kęty. 

Platon (2003), Państwo, przeł. W. Witwicki, Antyk, Kęty.  

Reale G. (1993), Historia filozofii starożytnej, t. 1, przeł. E.I. Zieliński, RW 

KUL, Lublin.  



222 Andrzej MYRDKO 

The Pathos of God in the teaching of Abraham J. Heschel 

Summary 

The God of philosophers was rigid, indifferent and too lofty to care about the plight of both the 

world and man. The gods presented in different mythologies used to possess animalistic passions, 

sensual desires, they were more capricious and egoistic than men, and man, uncertain of his plight, 

was merely a plaything in their hands. According to Heschel, the image of God, as presented in the 

teaching of the Israeli prophets, is far from what we can find out from the ancient (and not only) 

thinkers, as well as in the Greek and Babylonian mythologies etc. What is, according to the Jewish 

thinker, the proper image of God? First of all, the biblical God is personally concerned and moved 

by the acting and plight of man. On the one hand, this concern is highlighted by His mercy, on the 

other hand, it is immersed in the darkness of His wrath. God is transcendent and impossible to 

grasp by human reason, and at the same time, he is full of love, compassion, as well as regret, 

caused by the sins of man. This image of God was preached by the Old Testament prophets, and 

Heschel declared this to be the pathos of God. 

Keywords: pathos, God, prophet, apatheia, concern. 



PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie  
Filozofia 2016, z. XIII, s. 223–245 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.15  

Mateusz KUTA 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Człowiek jako źródło religii. Scott Atran  

i kognitywna teoria religii
1
 

Streszczenie 

Niniejszy artykuł skupi się na dwóch głównych kwestiach/problemach, które są ze sobą w pełni 
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logicznego, jakie stoi za ową refleksją o człowieku. Kolejnym krokiem będzie analiza wybranego 

modelu religii. Pokażemy, że sposób, w jaki rozumiemy człowieka, znacząco determinuje wszel-

kie wytwory ludzkie oraz ich interpretację, włącznie z religią. 

Słowa kluczowe: religia, antropologia, kognitywistyka, Atran, filozofia. 

Wstęp  

Niniejsza praca składa się z dwóch części i można również zaryzykować 

stwierdzenie, że posiada dwa cele, które są ze sobą w pełni komplementarne. 

                                                 
1 Scott Atran (ur. 6 lutego 1952 r. w Nowym Jorku) – amerykański antropolog. Absolwent Uni-

wersytetu Columbia i uczeń Margaret Mead. Wykładowca Uniwersytetu w Cambridge, Uni-

wersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i École des Hautes Etudes w Paryżu. Aktualnie kieruje 

katedrą antropologii w paryskim Centre National de la Recherche Scientifique. Współpracujący 

podczas swojej pracy akademickiej z Noamem Chomsky’m, czy Claude’em Lévi-Straussem. 

Jego najważniejszą pracą jest Cognitive Foundations of Nature History: Towards an Anthropo-

logy of Science (Cambridge 1990). Dotyczyła ona badań nad uniwersaliami taksonomicznymi, 

w których posłużył się koncepcją podobieństwa rodzimego Wittgensteina i kategoryzacją pro-

totypową Roscha. W swych pracach terenowych badał m.in. społeczność Druzów. Współcze-

śnie uchodzi za jednego z najwybitniejszych antropologów kognitywnych (zob. Atran 2013). 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.15
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Pierwszym jej punktem jest analiza związku pomiędzy przyjętym modelem an-

tropologicznym a wynikającym zeń wyjaśnieniem zjawiska religii. Teza ta może 

zostać uznana za trywialną, lecz – jak postaramy się wykazać – wpływ koncepcji 

antropologicznej znacząco determinuje badane zjawisko, szczególnie to, które 

ma wymiar kulturowy, przez co praca może stanowić nie tyle novum, ile intere-

sujący przyczynek do poszerzenia pola dla filozofii religii. Drugi cel dotyka już 

samej kwestii religii, która jest wynikiem przyjętych założeń antropologicznych. 

Oczywiście nie w każdej pracy czy badaniach poświęconych religii założenia te 

są wyartykułowane, ale możemy ustalić choć minimalne ich zręby. 

Dla przykładu – w wielkim uproszczeniu – fenomenologia religii ujawniają-

ca się u Mircei Eliadego, z jego koncepcją człowieka jako homo religiosus
2
, wy-

nika z połączenia nauki o archetypach Junga i prac fenomenologicznych. Z jed-

nej strony pociągają one za sobą obraz człowieka niejako kosmicznego, noszą-

cego, lub raczej przenoszącego, w sztafecie pokoleń pamięć ludów oraz w pew-

nym sensie, „mądrość wszechświata”. Z drugiej strony podejście fenomenolo-

giczne ujawnia się w głębokim skupieniu nad świadomością przeżyć owych ar-

chetypów, które mogą odsłonić istotę doświadczenia religijnego. Oczywiście to 

duże uproszczenie, lecz można powiedzieć, że człowiek Eliadego to zanurzona 

w kosmosie świadomość, niejako wieczna, przenosząca archetypy. Jak widzimy, 

za takim obrazem religii stoi antropologiczny punkt wyjścia, pozwalający na po-

stawienie konkretnych tez w tej materii. 

Pierwsza część pracy rozwinie ten wątek i zostanie przedstawiona jako an-

tropologiczna filozofia religii. Następnie, antycypując, postąpimy zgodnie  

z przyjętymi w pierwszej części pracy założeniami. Określimy filozoficzne fun-

damenty antropologii Atrana. To pozwoli nam przejść do kolejnej problematyki 

mówiącej o tym, czym jest w świetle takiego obrazu człowieka, religia. Dzięki 

temu postaramy się osiągnąć wyznaczony cel, tj. próbę ugruntowania filozofii 

religii na antropologii, można powiedzieć, antropologii filozoficznej, która nie 

stroni, a raczej żywo czerpie z ogrodu nauk. 

Uzasadnijmy jeszcze wybór materiału, który zostanie poddany analizie,  

a mianowicie kognitywnej koncepcji religii amerykańskiego antropologa Scotta 

Atrana. Po pierwsze, przemawiają za pracami antropologa walory naukowe  

i rzetelne opracowanie problematyki. Jednak ważniejsza jest waga tego podej-

ścia we współczesnych badaniach nad religią. Stosunkowo młodego, bo naro-

dzonego dopiero w połowie XX wieku, jednak wraz z postępem nauk szczegó-

łowych odnosi ono olbrzymi sukces, a zarazem niesie ze sobą interesujący mate-

riał badawczy. Analiza takiego stanowiska może ubogacić samą filozofię religii, 

częstokroć zanurzoną w spekulacjach, mających niewiele wspólnego z wiarą,  

a raczej postulujących, jaka religia powinna być. Po drugie, tak ważny paradyg-

mat, goszczący już w panteonie złotych metod, nie może umknąć uwadze filozo-

                                                 
2  Oczywiście homo religiosus to koncepcja zapoczątkowana i rozwijana nie tylko przez Mirceę 

Eliadego, ale również przez m.in. Maxa Schelera.  
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fii. Z racji swej specyfiki może ona jako jedyna poczynić badania od punktu ze-

rowego (bezzałożeniowo), spojrzeć m.in. na założenia metafizyczne, ontolo-

giczne itp. Kolejnym powodem, dla którego została wybrana koncepcja Atrana, 

jest hegemonia nurtu zwanego interpretacjonizmem. Jest on już paradygmatem 

w badaniach nad religią z perspektywy filozoficznej
3
. Nurt prezentowany przez 

Atrana, związany z kognitywistyką, filozofią umysłu oraz ewolucjonizmem, 

wnosi nowe spojrzenie – przez skupienie się na problematyce możliwości po-

znawczych człowieka, a także inspiracji czerpanych z biologii ewolucyjnej.  

Skrótowo owy nurt nosi nazwę kognitywnych
4
 teorii religii. Jego cechą cha-

rakterystyczną jest skupienie się na poznawczej strukturze ludzkiego umysłu. 

Początki tej metody odnotowujemy w pracy Oskara Goldberga z 1925 roku pt. 

Rzeczywistość Hebrajczyków. Począwszy od lat 60. XX wieku, rozpoczyna się 

okres, który można nazwać prekognitywnym. Skupiał się on bardziej na zagad-

nieniach związanych z biologią ewolucyjną, choć czerpał już z tzw. psychologii 

ewolucyjnej, przez co nie zostawał obojętny na poznawcze predyspozycje czło-

wieka. Jednak prawdziwy przełom kognitywny nastąpił w latach 90. XX wieku, 

wraz z rozwojem samej nauki o poznaniu. Pierwszą pracą jest Rethinking Reli-

gion, autorstwa Thomasa E. Lawsona i Roberta McCauleya. Kolejne kroki  

w kognitywnej teorii religii postawił, być może jeden z najbardziej znanych 

przedstawicieli tego nurtu, Pascal Boyer, ze swoją pracą The Naturalnes of Reli-

gion. W pewnym stopniu od połowy lat 90. XX wieku nastąpił rozkwit kogni-

tywnych badań nad religią. Należy również dodać, że od roku 2006 prace z tego 

„światka” zostały objęte patronatem Cognitive Science of Religon. 

Kognitywne teorie religii nie są rzecz jasna nurtem jednolitym, możemy jed-

nak wskazać ich główne założenia, zasadniczo tożsame bez względu na przyjęte 

modele badawcze. Upraszczając, kognitywne teorie religii w swoich analizach 

wychodzą od procesów poznawczych człowieka. Głównie informacje czerpane 

na ten temat zawarte są w trzech dziedzinach: filozofii umysłu, biologii ewolu-

cyjnej i neurobiologii. Ponadto ważne dziedziny pomocnicze to: psychologia 

ewolucyjna, kognitywna teoria języka, filozofia języka, a nawet biologiczne 

ukształtowanie człowieka. Większość badaczy przyjmuje, że religia jest czymś 

naturalnym i wynika z architektury naszego umysłu. Główne pytanie nurtujące 

kognitywnych badaczy religii można sformułować następująco: w jaki sposób 

ludzki umysł tworzy idee religijne i dlaczego je tworzy? 

Ta krótka charakterystyka pozwoli nam płynnie przejść do pierwszego punk-

tu, w którym – jak zostało to już nadmienione – zajmiemy się metodą badawczą 

                                                 
3  Jednym z przedstawicieli tego nurtu, szczególnie w filozoficznych badaniach nad religią, jest 

Gianni Vattimo (zob. Vattimo 2011). 
4  Kognitywistyka – interdyscyplinarna nauka, której celem jest tworzenie modeli umysłu zgod-

nych ze wszystkimi gałęziami wiedzy. Punkt wyjścia to analiza sposobu postrzegania świata, 

próba zrozumienia, co dzieje się w umyśle. Główne problemy dotyczą relacji między ciałem  

a umysłem, procesu poznawczego, świadomości, wolnej woli itp. (Duch 1998, 9–50). 
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nazwaną filozoficzną antropologią religii. Następnie przedstawimy z tej perspek-

tywy wizję antropologii Atrana. Kolejnym punktem tej pracy jest przedstawienie 

wypływające z przyjętej antropologii, koncepcji religii – to ukaże, jak silny jest 

związek między wizją tego, kim jest człowiek, a rozumieniem wytworów kultu-

ry. Pracę zakończymy refleksją nad możliwością aplikacji koncepcji Atrana do 

współczesnej problematyki związanej z religią, np. dotyczącej sekularyzacji  

i zaniku religijności. Po drugie, jak przystało na ujęcie filozoficzne, dokonamy 

krytyki przyjętych przez Atrana założeń antropologicznych oraz, co za tym 

idzie, koncepcji religii, dzięki czemu wykażemy, że relacje, jakie wiążą czło-

wieka i „jego wytwory”, powinny być głównym punktem zainteresowania an-

tropologicznej filozofii religii. Postaramy się również ugruntować na tej podsta-

wie badania religii z tej perspektywy. Przejdźmy teraz do pierwszego punktu  

i rozwińmy stanowisko metodologiczne. 

1. Antropologiczna filozofia religii jako metoda badawcza religii 

W pierwszym kroku wyjaśnimy od strony pojęciowej ową metodę. Szcze-

gólnie ważne jest odszyfrowanie terminu „antropologia”, ponieważ może się  

z nim wiązać kilka nieporozumień, a jest ono kluczowe. Spróbujemy zrozumieć 

znaczenie antropologii w naszej metodzie poprzez dookreślenie, w jaki sposób  

z reguły jest rozumiana nauka o człowieku i na podstawie różnicy z naszym ro-

zumieniem tego terminu wykażemy jej oryginalne ujęcie w powyższej metodzie. 

Sama antropologia uchodzi za interdyscyplinarną dziedzinę. By zgłębić swój 

obiekt, posiłkuje się badaniami zarówno nauk przyrodniczych, jak i humani-

stycznych. Jej głównym założeniem jest analiza relacji pomiędzy „ja” a społe-

czeństwem i wszystkim, co się z tym wiąże (Bowie 2008, 1). Szczególnie ważne 

w tej pracy jest dla nas pytanie: co to znaczy być człowiekiem? Pytanie iście fi-

lozoficzne, przejęte przez antropologię i na jej polu rozważane. Postaramy się je 

przywrócić do filozofii. 

Po pierwsze, antropologia nie bada człowieka tak, jak może to robić filozo-

fia. Wychodzi od pewnych założeń na temat „natury ludzkiej”, tj. jej statusu on-

tologicznego i możliwości poznawczych. Żywym przykładem na przestrzeni 

wieków są prace antropologiczne od Tylora i Frezera po Marivina Harrisa. Czę-

sto człowiek przedstawiany był z uprzednim założeniem co do jego statusu onto-

logicznego, tzn. przyjmowano go jako byt o pewnej naturze, inaczej mówiąc, 

przypisywano mu przed refleksją konkretne cechy, takie jak np., że jest tylko 

materią, rozwijającym się duchem, zlepkiem emocji i instynktów itp. Taka wer-

sja antropologii nie jest interesująca dla filozofa. Oczywiście nie chodzi o to, by 

ją zupełnie odrzucić, ale może stanowić tylko pewną pomoc, z której filozof wi-

nien korzystać. Jednak nie może być to dla niego punkt wyjścia, ponieważ wy-

pracowany wcześniej model oddziałuje na rozumienie zjawiska, którym chcemy 
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się zająć. Tak więc antropologia, w kontekście antropologicznej filozofii religii, 

nie ma celu ekstrapolacji pewnych założeń na zjawisko religii, lecz uprzednio 

bada, na czym owa antropologia bazuje i jakie zaciąga zobowiązania ontolo-

giczne oraz epistemologiczne. 

Przejdźmy teraz do kolejnej dyscypliny, która może na pozór wydawać się 

tożsama z zaproponowaną przez nas metodą badań religii, a mianowicie antro-

pologią religii. Jest to dziedzina niejako zrodzona na polu antropologii i badają-

ca religię z tej właśnie perspektywy. To już daje nam jakieś światło, biorąc pod 

uwagę to, co zostało powiedziane wcześniej. Obrazując – przyjmijmy, że czło-

wiek jest determinowany przez stosunki społeczne. Mając na uwadze, że teza ta 

jest bardzo uproszczona, możemy z łatwością zdefiniować religię jako „instytu-

cję opierającą się na kulturowych wzorcach interakcji z założonym kulturowo 

istnieniem bytów ponadludzkich” (Bowie 2008, 23). Jak widzimy, antropologia 

religii również uprzednio zakłada pewien status ontologiczny oraz struktury po-

znawcze człowieka, a raczej zakres, w jakim poznaje rzeczywistość i ją interna-

lizuje. Religia w tym przykładzie stanowi tylko emanację antropologii (tj. czło-

wiek jako relacja społeczna). 

Antropologiczna filozofia religii tym różni się od antropologii religii, że nie 

zakłada już konkretnego modelu antropologicznego, na kanwie którego dokonu-

je wyjaśnienia fenomenu religii, częstokroć sprowadzając ją wyłącznie do jed-

nego wymiaru, czy to jako wyrazu emocji w związku z rozterkami egzystencjal-

nymi, czy też jako elementu konstytuującego społeczeństwo itp. Celem zapro-

ponowanej metody jest raczej fundamentalne badanie bytu, jakim jest człowiek. 

Dopiero po analizie podłoża antropologicznego możemy skierować swe kroki 

dalej, by wyjaśnić koncepcję wyznawanej wiary, która została nadpisana nad 

owym modelem człowieka. Punktem wyjścia stanie się antropologia i z tej per-

spektywy zostanie określone zjawisko religii. Należy przez to rozumieć, że przy-

jęcie określonego modelu antropologicznego znacząco determinuje dalszą re-

fleksję, jak zostało to w jakimś stopniu przedstawione na kilku stosunkowo 

skromnych przykładach. Tak więc mamy pierwszy poziom antropologicznej fi-

lozofii religii, a mianowicie ustala się za jej pomocą status ontologiczny bytu, 

jakim jest człowiek. Drugi stopień dotyczy kwestii epistemologicznych, a do-

kładniej mówiąc, co można poznać i w jaki sposób poznanie jest możliwe. Dla 

przykładu, przyjmując, że człowiek jest istotą, którą determinuje np. Zeitgeist 

lub „dzieje bycia”, co jest wynikiem przyjętej ontologii, idealistycznej bądź na-

zwijmy ją umownie egzystencjalistycznej, wpływa na sposób myślenia o religii. 

Przez co może być rozumiana w duchu Hegla lub Heideggera (tj. wyraz pewnej 

kontekstualnej interpretacji rzeczywistości czy też „materializowanie” się myśli 

w dziejach bądź historii). 

Przejdźmy teraz do drugiego terminu zawartego w naszej metodzie, a mia-

nowicie filozofii. Pomocny w pewnym stopniu będzie nam Heidegger, który 

pragnie określić filozofię jako myślenie, zobowiązane przez prawdę bycia i dla 
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bycia. To właśnie dzieje owego bycia określają kondycję i sytuację człowieka 

(Heidegger 1977, 77). Ten krótki fragment ze słynnej pracy Heideggera jest dla 

nas drogowskazem, nie będziemy tu roztrząsać enigmatycznego pojęcia bycia. 

Filozofię będziemy rozumieli jako pewne odkrywanie przejawów bycia czło-

wieka, tj. rozumienia przez samego człowieka, kim jest. Odkrywania jego istoty, 

jak mawia niemiecki filozof, odkrywania w prześwicie bycia eks-istencji (He-

idegger 1977, 86). Przejaw owej istoty można zobrazować na przykładzie badań 

antropologa Marvina Harrisa, który wychodząc z perspektywy materialistyczno-

ewolucyjnej, zakłada, że człowiek jest bytem w pełni determinowanym przez 

swe biologiczne uposażenie. Można to zauważyć w jednym z tekstów poświęco-

nych świętym krowom w Indiach. Pozycję społeczną i religijną owych zwierząt 

wywodzi z potrzeb, jakie targają człowiekiem, i środowiska, w jakim żyje, m.in. 

pożywienia oraz ekosystemu. Święte krowy odgrywają z tej perspektywy wielką 

rolę, tzn. ich odchody służą do powolnego przygotowywania pożywienia. Funk-

cjonują jako rodzaj opału lub, mówiąc inaczej, są źródłem energii, wykorzysty-

wanej z dostępnego środowiska i umożliwiającej zaspokojenie prymarnych po-

trzeb. Ze względu na właściwości powolnego spalania, kobiety nie muszą sku-

piać swojej uwagi na przyrządzaniu strawy. Umożliwia im to pracę na polu  

i opiekę nad licznym potomstwem. Ponadto utrzymywanie zwierząt przy życiu jest 

opłacalne ze względu na to, że stale mogą dawać mleko (Harris 2009, 670–683).  

Jak widzimy na tym dość kuriozalnym przykładzie, istota człowieka, czyli 

jego biologiczna konstytucja, jest determinująca w wyjaśnieniu pewnej sakralnej 

sfery. Oczywiście filozof nie może zadowolić się wyłącznie wykryciem założeń, 

nasza metoda służy temu, by wydobyć heideggerowski „prześwit bycia”, tzn. 

pewien kontekst filozoficzny, który stoi za taką tezą
5
. 

Pozwolimy sobie na małą dygresję, która dotknie problemu na styku antro-

pologii i filozofii, a jego najlepszą egzemplifikacją są prace Claude’a Lévi- 

-Straussa. Analizując mity, nie patrzył na nie jako na próbę wyjaśnienia świata 

przyrody czy prostego postrzegania w nim zasad regulacji życia społecznego, 

które w niektórych przypadkach miały świadczyć o wyższości jednej grupy nad 

drugą, czy też wyższości jednego plemienia nad drugim. Lévi-Strauss, posiada-

jący wykształcenie filozoficzne, posunął się dalej w swych badaniach i analizo-

wał mity z perspektywy kategorii myślowych rodem z filozofii Kanta, tj. dzielił 

sądy zawarte w mitach na analityczne i syntetyczne. Odkrycie francuskiego an-

tropologa polegało na ustaleniu, że myślenie mityczne, a w tym religijne, służy 

określeniu relacji między kategoriami. Istotne elementy mitu to te, które są w re-

                                                 
5  Syntezy stanowisk z pozoru niekompatybilnych nie są wcale nieuprawnione. Pokazuje to tekst 

Roberta Piłata, w którym pojęcia i analizy Maxa Schelera dotyczące sfery emocjonalnej zostają 

zastosowane do badań nad empatią z perspektywy kognitywnej. Stanowi to pewną inspirację dla 

zarysowanego tu postulatu bądź metody, zwanej antropologiczną filozofią religii. W tym tekście 

również próbujemy wiązać kilka różnych, zgoła odmiennych, stanowisk i uzyskać na ich podsta-

wie pełniejszy obraz człowieka, mogący nam posłużyć do analizy religii (por. Piłat 2012, 77–88). 
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lacji m.in. synonimiczności, sprzeczności lub wywodzenia. Jest to istota symbo-

licznych interpretacji mitu (Speber 2008, 16). Jak widzimy na przykładzie prac 

wspomnianego antropologa, wprowadzenie kategorii filozoficznych pomaga  

w spojrzeniu wykraczającym poza zaistniały paradygmat rozumienia dostępnych 

człowiekowi zjawisk, w tym rozumienia samego siebie, ale także pewnego abs-

traktu w sensie ogólnym, jakim jest człowiek. 

W tym punkcie zbliżamy się do sformułowania podstawowych założeń an-

tropologicznej filozofii religii. Po pierwsze, jej celem, jak już kilkakrotnie zosta-

ło to wskazane, jest uzyskanie wglądu w założenia tkwiące u podstaw konkret-

nego rozumienia człowieka. Ten punkt widzenia, a mianowicie badanie funda-

mentów filozoficznych danej antropologii, będzie nam przyświecał w analizie 

koncepcji Scotta Atrana. 

Druga droga wykorzystująca antropologiczną filozofię religii nie będzie 

rozwijana w tej pracy, lecz zostanie tylko zasygnalizowana w celu wykazania 

przydatności danej metody. Polega ona na pewnej kompilacji możliwych antro-

pologii i uzyskaniu na tej podstawie fundamentu filozoficznego, który pozwala 

na snucie bardziej podstawowych koncepcji nt. człowieka , a co za tym idzie – 

poszerzenia refleksji na jego temat. Następnie po uzyskaniu fundamentu może-

my przejść do religii jako emanacji ludzkiego bytu i na tej podstawie rozwinąć 

daną koncepcję tego, czym ona jest, i co oznacza dla człowieka. 

Jednak wybieramy pierwszą możliwość, tj. analizę koncepcji amerykańskiego 

antropologa, którą poddamy krytycznej analizie zgodnie z ww. założeniami i posta-

ramy się wykazać, w jaki sposób ta wiedza może pomóc w zrozumieniu fenomenu 

religii oraz w jaki sposób poszerza pole refleksji, klasycznej już, filozofii religii.  

2. Antropologia S. Atrana – założenia filozoficzne 

Podstawę koncepcji antropologicznej Atrana stanowią prace jego nauczycie-

la i mistrza Dana Sperbera. Zdaniem uczonego, człowiek jest istotą zdetermino-

waną biologicznie, mówiąc filozoficznie, jest bytem materialnym, którego struk-

tury poznawcze są uwarunkowane filogenetycznie i wpływają na kulturę, która 

nie tyle tworzy odmienne środowiska kulturowe, ale pewną zmienność kulturo-

wą zależną od środowiska. To założenie, z którego żywo czerpie Atran, jak zo-

baczymy w dalszej części tekstu, pozawala na sformułowanie pewnych ontolo-

gicznych zobowiązań nt. bytu, jakim jest człowiek, które uzupełnione o wiado-

mości z kognitywistyki tworzą interesującą koncepcję religii. 

a)  Założenia ontologiczne, metodologiczne oraz epistemologiczne 

Atran, jak zostało to już wcześniej zasygnalizowane, przyjmuje metodologię 

naturalistyczną, która implikuje ontologię naturalistyczną. Należy przez to ro-

zumieć , że wszelkie zjawiska świadomościowe, społeczno-historyczne oraz kul-
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turowe mogą zostać opisane w kategoriach nauk przyrodniczych. To powyższe 

założenie umożliwia redukcję wszelkich procesów świadomościowych i spo-

łeczno-kulturowych do procesów fizyko-chemicznych oraz biologicznych 

(Sempoliński 1989, 117). Metodologicznie, naturalizm oznacza odkrywanie 

praw, które są sprawdzalne empirycznie. Umożliwia to przewidywanie i uniwer-

salizację, a co za tym idzie idealizację określonych zjawisk. Dla przykładu, jeśli 

przyjmiemy, że np. człowiek jest istotą śmiertelną i potwierdzimy to empirycz-

nie, badając grupę ludzi, która po pewnym czasie umiera, dokonamy idealizacji, 

na podstawie której wyciągniemy wniosek, że wszyscy ludzie są śmiertelni.  

W związku z tym odkrywamy prawo przyrody polegające na tym, że dwunożne 

istoty zwane ludźmi podlegają śmierci, nazwiemy je kolokwialnie – „prawem 

śmierci”. „Prawo śmierci” jest w pełni wywiedzione z metody naturalistycznej, 

tzn. przyjmuje wyłącznie realność tego, co naturalne
6
, tj. odrzuca istnienie bytów 

duchowych, tak więc kwestionuje zarazem istnienie „czegoś” transcendentnego  

w stosunku do świata (Judycki 2003, 17). Ponadto owo „prawo”, jest weryfiko-

walne empirycznie, oznacza to, że możemy „naocznie” potwierdzić hipotezę, że 

wszyscy ludzie są śmiertelni. Możemy teraz określić teorię poznania naturalizmu: 

— istnieje świat zewnętrzny, który wpływa na nasze doświadczenie (Judycki 

2003, 20); 

— wiedza i rozumienie człowieka oparte są na doznaniach sensorycznych (Ju-

dycki 2003, 20–21); 

— determinantą procesów poznawczych są mechanizmy kognitywne (Judycki 

2003, 21). 

Te trzy punkty, które są rudymentarnymi fundamentami epistemologii natu-

ralistycznej, prowadzą nas do wniosku, że poznanie ludzkie jest zapośredniczone 

w strukturze fizyczno-biologicznej (Judycki 2003, 22). 

Podsumowując ten krótki ustęp, Atran przyjmuje w pełni zobowiązania, jakie 

nakłada naturalizm w kwestiach metodologicznych, ontologicznych i epistemolo-

gicznych. Z tej perspektywy byt, w szczególności byt, jakim jest człowiek, jawi się 

już z konkretnymi przypadłościami i możliwościami, co pociąga za sobą szereg 

konsekwencji interpretacyjnych. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu, który wyka-

że na podstawie pracy Atrana, jak zobowiązania antropologiczne, a co za tym idzie 

– ontologiczne wpływają na rozumienie otaczających nas zjawisk. 

b) Antropologia Scotta Atrana 

W tej części zreferujemy główne założenia antropologiczne Atrana, które 

mają wymiar filozoficzny. Na podstawie wybranych elementów antropologicz-

nych zbudujemy model człowieka, jakim posługuje się amerykański antropolog, 

                                                 
6  Z perspektywy filozoficznej pojęcie natury jest nader problematyczne, lecz na potrzeby tego 

artykułu przyjmujemy powszechnie stosowaną wykładnię. Naturę należy rozumieć w tym wy-

padku jako coś, co istnieje, i rządzi się samo, ma własny napęd i zakotwiczoną w sobie siłę, 

która w jedno sprzęga emergentne warstwy świata (por. Judycki 2003, 26). 
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i na jego podstawie pokażemy, jak definiuje on i rozumie religię. Przejdźmy te-

raz do pierwszego elementu antropologii o podłożu filozoficznym. Przyjmiemy 

sposób analizy od tez najbardziej ogólnych do szczegółowych, tak więc za-

czniemy od kwestii podmiotowości, a następnie będziemy przedstawiać kolejne, 

bardziej szczegółowe założenia.  

— Podmiotowość 

Atran zgodnie z założeniami naturalizmu przyjmuje w pełni biologiczne 

podłoże podmiotowości, która została ukształtowana w wyniku ewolucji (Atran 

2013, 7). Głównym problemem podmiotowości z perspektywy ewolucji jest 

ukonstytuowanie się „Ja”. Odwieczny problem filozoficzny, doprowadzony na 

szczyty rozważań filozoficznych przez Kartezjusza, tu zostaje interpretowany 

inaczej, niż z reguły w tej dyscyplinie przyjmowano. Dla Atrana „Ja” jest wyni-

kiem mechanizmów samoświadomości, które umożliwiają między innymi do-

stęp do wspomnień zawartych w pamięci epizodycznej, a także mentalne prze-

mieszczanie się w czasie oraz przestrzeni. Dzięki temu człowiek jest w stanie 

uzyskać dostęp do aktualnej wiedzy oraz oceny jej wartości pod względem 

przydatności i dokładności. Potrafi twórczo kojarzyć zapamiętane zdarzenia, 

dzięki czemu jest zdolny interpretować wydarzenia przeszłe i przyszłe. Pozwala 

mu to łączyć odrębne przestrzenie, a także tworzyć pewną ciągłość czasową, 

przez którą uzyskuje silne poczucie tożsamości. Prowadzi to do utrzymywania 

różnych poziomów stanów mentalnych, od najbardziej konkretnych po abstrak-

cyjne scenariusze zdarzeń. Dzięki tym zdolnościom „Ja” nie tylko utrzymuje 

ciągłość swojej tożsamości, ale także za pomocą metaprezentacji jest zdolne, co 

może zabrzmieć zaskakująco, do pewnego typu „mentalnych podróży w czasie” 

(Atran 2013, 50). Jest to niezwykle istotne nie tylko w kontekście możliwości 

planowania przyszłości, ale także w funkcjonowaniu religii. Idealnym przykła-

dem działania tak zarysowanego „Ja” jest religijny sposób radzenia sobie z fak-

tem śmierci. Człowiek może sobie „wyobrazić” swoje „Ja”, bez cielesnego ob-

ciążenia w innym świecie i swobodnie dochodzi do konkluzji na podstawie me-

taprezentacji o istnieniu innych światów, w których może egzystować. Dzięki 

temu „Ja” zostaje nienaruszone nawet w przypadku bardzo traumatycznych 

przeżyć, takich jak śmierć, którą człowiek potrafi przezwyciężyć, ze względu na 

predylekcję umysłu do tworzenia metaprezentacji (Atran 2013, 51). 

Jak już to zostało powiedziane, ta krótka koncepcja „Ja” wiąże się z czymś 

kluczowym dla Atrana, tj. z konkretną teorią umysłu. 

— Teoria umysłu 

Kolejnym istotnym elementem, na podstawie którego odtworzymy antropo-

logiczne zobowiązania Atrana, jest teoria umysłu, a raczej filozoficzna koncep-

cja umysłu. Prezentowaną przez amerykańskiego antropologa filozofię umysłu 
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należy zaklasyfikować jako materializm redukcjonistyczny, zakładający modu-

larną strukturę ludzkiego umysłu (Atran 2013, 60–62), czyli tzw. modularyzm. 

Dla Atrana za nasz aparat poznawczy odpowiadają wrodzone schematy poznaw-

cze, tzw. „moduły umysłowe”. 

Modularyzm wedle Józefa Bremera przyjmuje autonomiczne komponenty 

ludzkiego umysłu, zwane modułami, które są charakteryzowane przez swoje 

własności, m.in. (Bremer 2010, 137): 

a) hermetyczność informacji – informacje nie przebiegają między modułami; 

b) niedostępność dla centralnych przekonań – nasze przekonania nie zmieniają 

przepływu danych w modułach; 

c) specjalizacja każdego modułu – poszczególne moduły rozwiązują autono-

micznie przydzielone im ze względu na predylekcję problemy; 

d) wrodzone – ukształtowane przez ewolucję i przenoszone oraz „zaprogramo-

wane” w genach (Bremer 2010, 138). 

Jak widzimy, owa koncepcja przyjmuje wydzielone obszary mózgu, które są 

skorelowane z określonymi funkcjami mentalnymi, np. językiem itp. Możemy 

jeszcze wymienić kilka istotnych cech modularnej teorii umysłu: automatyczne 

działanie (zwracają się tylko ku określonym bodźcom, np. moduł słuchu ku 

dźwiękom), każdy moduł operuje tylko w określonym polu (np. moduł wzorku – 

wrażenia wizualne), wyposażone są w moduły wejściowe, które przetwarzają in-

formację w szybki sposób ze skorelowanymi strukturami neuronowymi (Bremer 

2010, 142), posiadają moduły wyjściowe, które po przetworzeniu informacji 

(komputacji) zostają przesłane do wyższych systemów. Modularyzm operuje na 

analogii umysł – komputer. Świadome procesy umysłowe są realizowane po-

dobnie jak przetwarzanie informacji w komputerach. Prowadzi to do twierdze-

nia, że wszystkie procesy poznawcze są obliczeniami w typie turingowskim 

(Bremer 2010, 136). 

Należy dodać, że każdy moduł jest definiowany przez informacje, jakie od-

biera i przetwarza (Bremer 2010, 143), tak więc różne obszary mózgu wykonują 

inne zadania poznawcze. 

Przedstawmy proces poznawczy, jaki ma miejsce według modularyzmu. Ma 

on trzy stopnie: 

1) przekaz informacji docierający z otoczenia i przetworzony przez sieci neu-

ronowe, 

2) systemy (moduły) wejścia analizują informację i budują reprezentację miej-

sca danego zjawiska w świecie zewnętrznym, 

3) systemy dokonują operacji na informacji, która utwierdza przekonanie o ist-

nieniu danej informacji w świecie. 

Przejdźmy teraz do zastosowania owej modularnej teorii umysłu w antropo-

logicznym modelu Atrana. Przedstawimy, w jaki sposób adaptuje ową koncepcję 

do swoich badań nad religią. Amerykański antropolog przyjmuje koncepcję mo-

dularnego umysłu, który jest wrodzonym i uniwersalnym aparatem poznaw-



 Człowiek jako źródło religii… 233 

czym, służącym przetwarzaniu informacji. Różnice, jakie wynikają z interpreta-

cji zjawisk, m.in. religii, mają – jego zdaniem – źródło w uwarunkowaniach hi-

storycznych i kulturowych, lecz jest to wartość drugorzędna, ponieważ co do 

istoty dane zjawiska są odbierane i konstytuowane przez te same struktury po-

znawcze. Owe struktury wytworzyły się w długotrwałym procesie ewolucji  

i służyły do adaptacji w danym środowisku. Miały pozwolić, by w sposób jak 

najbardziej ekonomiczny reagować na powtarzające się sytuacje, takie jak od-

różnienie drapieżnika od zdobyczy (Atran 2013, 73). Przejdźmy teraz do głów-

nych modułów, które zdaniem antropologa konstytuują religię: 

— moduł percepcyjny: używa danych sensorycznych (wejściowych) do prze-

twarzania i reagowania na zjawiska pochodzące ze środowiska, w jakim 

znajduje się dany człowiek; 

— moduł emocji: działa na bodźce zewnętrzne lub wewnętrzne (wyobrażenia). 

Jest powiązany z fizjologicznymi stanami ciała. Jego bazą są tzw. podsta-

wowe emocje: strach, wstręt, smutek, złość zaskoczenie, radość; 

— moduły pojęciowe: przetwarzają bodźce sensoryczne na reprezentacje, które 

przyporządkowują wytworzone w tym procesie byty do konkretnych domen 

(Atran 2013, 74–75); 

— moduł potocznej biologii: zdolność do przetwarzania informacji z zakresu 

fauny i flory i prostego rozróżniania gatunków (Atran 2013, 299); 

— moduł potocznej mechaniki: pozwala zrozumieć, w jaki sposób dane byty się 

poruszają i wchodzą ze sobą w interakcję (Atran 2013, 21); 

— moduł potocznej psychologii: jest najważniejszy dla religii, gdyż przypisuje 

organizmom ożywionym i nieożywionym oraz zjawiskom atmosferycznym 

(np. chmurze) intencje, przekonania, pragnienia, a więc posiadanie umysłu 

na wzór własnego, lub też dokonuje hiperboli, tworząc omnipotentne „umy-

sły” (Atran 2013, 320). 

Ponadto Atran oprócz modułów wyróżnia jeszcze sposobność człowieka do 

tworzenia metaprezentacji, która została już wspomniana w kontekście proble-

matyki podmiotowości. Spójrzmy na tę koncepcję z perspektywy filozofii umy-

słu. Ludzki umysł jest zdolny do tworzenia metaprezentacji, które należy rozu-

mieć jako reprezentację reprezentacji. Dzięki temu jesteśmy zdolni do rozumie-

nia filmu, który wzbudza emocje, jako fikcji, bez rzeczywistego doświadczenia 

przeżyć zawartych na ekranie. Pozwala to na wyobrażenie potencjalnych sytu-

acji, ich wirtualnego przeżycia i dokonania wyboru, jeśli istnieje taka koniecz-

ność, czy w daną rzeczywistość wkroczyć. Ta zdolność umożliwia tworzenie in-

nych, niż obecnie nam dostępne, modeli świata oraz czytania czy koncypowania 

na temat przekonań drugiego człowieka czy innej istoty realnej lub wyimagino-

wanej (Atran 2013, 131–132). 

Po przedstawieniu filozofii umysłu przejdziemy do jej emanacji, niezwykle 

istotnej w kontekście religii, a mianowicie filozofii języka przyjętej przez Atrana. 
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— Filozofia języka 

Amerykański antropolog przyjmuje koncepcję języka Noama Chomsky’ego, 

zwaną gramatyką generatywną. Główne założenia tej teorii mówią o homoge-

niczności społeczności użytkowników języka (Rosener 1995, 31), a także o ję-

zyku, który jest opisany przez daną gramatykę jako zbiór wszystkich generowa-

nych przez nią zdań. Zbiór zdań może mieć nieskończenie dużą liczbę zdań,  

w przeciwieństwie do liczby słów oraz reguł, które generują zdania (Lyons 

1998, 52–55). Owa zdolność do generowania zdań na podstawie reguł, zdaniem 

amerykańskiego lingwisty i filozofa, nie jest wynikiem uczenia, lecz czymś bio-

logicznym, wrodzonym. Dowodzi tego na podstawie zależności reguł języko-

wych od struktury frazowej, która nie jest determinowana logicznie, lecz wpisa-

na w naszą naturę, a raczej naturę konstruowania języka, czy też zdań (Rosener 

1995, 31). Drugim argumentem przemawiającym za wrodzonością zdolności ję-

zykowej jest szybkość nauki języka przez dzieci. Mając ubogi zestaw słów oraz 

reguł, konstruują one wypowiedzi o charakterze gramatycznym, ponadto nigdy 

nie próbują zastosować alternatywnych zasad konstruowania gramatyki (Rose-

ner 1995, 32). Na tej podstawie, choć tu bardzo uproszczonej, a raczej rudymen-

tarnej, lingwista stawa hipotezę, że umysł ludzki jest tak skonstruowany, że na-

kłada silne ograniczenia na możliwe sposoby konstruowania gramatyki (Rosener 

1995, 33). Język staje się nie tylko instrumentem komunikacji, ale narzędziem 

myślenia, a zatem jednym z narzędzi poznawczych (Rosener 1995, 34).  

Jak zobaczymy dalej, koncepcja ta w pełni współgra z modelem antropologicz-

nym Atrana – język jako wrodzony schemat poznawczy, ustalony genetycznie przez 

dyspozycje umysłu, jest w pełni kompatybilny z modularyzmem (Rosener 1995, 

48). Z filozoficznego punktu widzenia jest to rodzaj racjonalizmu, który w episte-

mologii stawia na rozum przed doświadczeniem w procesie poznawczym.  

Dla Atrana teoria ta jest szczególnie istotna z trzech powodów:   

a) najlepiej opisuje zdolności poznawcze wyższego rzędu (mentalne);  

b) składnia jest najbardziej rozpowszechnioną zdolnością poznawczą wyższego 

rzędu; 

c) język jest wyjaśniany poprzez ewolucję (Atran 2013, 37). 

Te trzy argumenty prowadzą go do uznania gramatyki generatywnej za naj-

lepszą teorię lingwistyczną do zrozumienia tego, kim jest człowiek i czym jest 

zjawisko religii. Język jest tutaj takim samym narzędziem poznawczym jak np. 

wzrok. Jego funkcja polega na wyodrębnianiu i kategoryzowaniu pewnych ele-

mentów doświadczenia jako cząstek języka. Ponadto owe elementy językowe są 

interpretowane i na tej podstawie wyciągane zostają wnioski. Język jest zależny 

od środowiska w podobny sposób jak słuch i wzrok (Atran 2013, 37–38). Wy-

ostrzenie się np. wzroku lub słuchu przez wykonywanie danej czynności wyma-

gającej wytężonej pracy danego zmysłu jest niczym innym jak ingerencją śro-

dowiska. Tak samo w przypadku języka to środowisko kształtuje jego „natęże-

nie” i charakter. 
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Po przedstawieniu trzech podstawowych założeń dotyczących filozofii pod-

miotu, filozofii umysłu oraz filozofii języka możemy wykonać krótką rewizję, 

na podstawie której zbudujemy model antropologii prezentowanej przez Atrana. 

Po pierwsze, człowiek jest istotą w pełni ukształtowaną biologicznie, której 

centrum, czyli „Ja”, jest złożonym skutkiem ewolucji. Struktury poznawcze są 

równoważne z mózgiem operującym na wzór maszyn obliczeniowych Turinga  

i posiadającym wrodzone moduły odpowiadające za pewne obszary rzeczywi-

stości. Język jest również jedną z tych kompetencji poznawczych, w pełni wro-

dzoną i ukształtowaną ewolucyjnie. Z filozoficznego punktu widzenia możemy 

określić Atrana jako metodologicznego naturalistę, co pociąga za sobą w tym 

wypadku ontologiczny naturalizm. Co ciekawe, antropolog nie przyjmuje natu-

ralizmu w epistemologii. Raczej można tu mówić o racjonalistycznej teorii po-

znania. Oczywiście nie tak skrajnej, jaką spotykamy u Kanta, lecz rozumienie 

struktur poznawczych jest zbieżne w wielu punktach z filozofią transcendentalną 

myśliciela z Królewca. W pewien sposób próbuje pogodzić racjonalizm z empiry-

zmem, a ma to miejsce na styku ingerencji i zmian, jakie wywołuje środowisko  

w naszych strukturach poznawczych. Jednak skłania się ku konstytuowaniu przed-

miotu w jakimś stopniu przez podmiot, a dokładnie przez ograniczenia jego władz 

poznawczych. Szczególnym przykładem takiego poglądu jest filozofia języka. Jak 

pokażemy dalej, to raczej władze poznawcze tworzą zjawiska takie jak kultura czy 

też religia, tak więc odmawia się im statusu ontologicznego. To indywidualne 

umysły je tworzą, nadając im ramy. Nie mogą istnieć obiektywnie, lecz raczej są 

mniej lub bardziej regularnymi przypadkami rozkładu przyczynowego myśli, za-

chowań, produktów materialnych i środowiska (Atran 2013, 18). Dla Atrana, po-

dobnie jak dla Kanta, istotne nie są same zjawiska, których niepodobna poznać, 

lecz raczej przyczyny ich powstania lub warunki możliwości poznania, tzw. trans-

cendentalne. Przejdźmy teraz do centralnej kwestii pracy, a mianowicie tego, jaka 

koncepcja religii wypływa z powyższych zobowiązań antropologicznych. 

3. Religia z perspektywy kognitywnej 

Skupmy się teraz nad zjawiskiem religii, której istnienie jest wynikiem ludz-

kiego aparatu poznawczego. Z perspektywy Atrana to własności kognitywne po-

zwoliły na powstanie wierzeń i wszelkich elementów je konstytuujących, takich 

jak istoty nadprzyrodzone, rytuały, mity itp. Ta część pracy będzie poświęcona 

elementom składowym praktycznie każdej religii, wszystkie zostaną ukazane  

w relacji do zarysowanej w poprzednim punkcie antropologii. 

a) Istoty nadprzyrodzone, bóstwa, duchy 

Zdaniem Atrana, elementem konstytutywnym dla każdej religii i występują-

cym w każdej z nich, jest kontrintuicyjne przekonanie o istotach nadprzyrodzo-
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nych. Owe istoty zwane są przez antropologa nadprzyrodzonymi agensami.  

W każdym wierzeniu agensy te były czczone, często z poświeceniem kosztow-

nych zasobów materialnych jak i ludzkich, szczególnie w tym wypadku chodzi  

o ofiarę. Jest to element każdej religii, w której ofiary zabierały dobra potrzebne 

do życia min. pożywienie, czy też współcześnie zasoby finansowe, a w wypadku 

wierzeń odległych możemy doszukać się ofiar z ludzi. Agensy pełnią również 

rolę opiekunów, martwiących się zarówno o ludzkie potrzeby materialne, jak  

i troski duchowe. Całość najczęściej zostaje zrytualizowana (Atran 2013, 19–

21). Ów agens występujący w każdej religii to nadnaturalna przyczyna spraw-

cza. Poprzez pojęcie agensa możemy, zdaniem Atrana, rozumieć byty, które 

kontrolują nie tylko siebie, ale również inne obiekty. Przypisywanie intencjonal-

ności jest związane z modułem potocznej psychologii, która przypisuje wszel-

kiemu działaniu wewnętrzną motywację. Ponadto agensy działają teleologicznie 

i na mocy swej własnej woli. Posiadają przekonania oraz pragnienia. Można to 

zauważyć w wielu religiach, np. Bóg w Starym Testamencie pragnie ziemi dla 

narodu wybranego. Mamy tu do czynienia z przypisywaniem własnych cech in-

nym istotom, między innymi podobnego sposobu odczuwania i rozumowania. 

Jest to moduł, który służy ludziom do adaptacji w środowisku, dzięki któremu 

mogą rozpoznać czy też wyczytać, z kim można współpracować oraz z kim 

opłaca się dana kooperacja. Ten moduł jest ekstrapolowany poza istoty naturalne 

na świat nadprzyrodzony, niezrozumiały, acz potrzebny do pojęcia długotrwa-

łych procesów lub niepojętych w sensie intuicyjnym oraz niemożliwych do 

osiągnięcia bez wiedzy specjalistycznej. Przykładem takiego tłumaczenia są np. 

ruchy gwiazd, przypisane bóstwom, lub zmienne warunki atmosferyczne, któ-

rym również przypisuje się intencjonalne działanie (Atran 2013, 76–77). Owy 

moduł pomagał we wstępnej fazie do wykrywania drapieżników i przewidywa-

nia ich potencjalnych kroków.  

Podsumowując, agensy powstały przez naturalne uposażenie człowieka do 

wykrywania sprawstwa, które służyło mu do adaptowania się w środowisku  

i wykrywania niebezpieczeństwa lub korzyści – poprzez kojarzenie danego sy-

gnału (dźwiękowy, wzrokowy, mentalny) i antycypowanie następstw (Atran 

2013, 78). Zdaniem Atrana, powstanie agensa nadprzyrodzonego związane jest 

właśnie z modułem potocznej psychologii i modułem wykrywania sprawstwa, 

które zostało ekstrapolowane na zjawiska długotrwałe i niemające bezpośrednio 

widzialnego bytu kontrolującego i intencjonalnego, lecz na podstawie wniosko-

wania o konieczności istnienia jakiejś siły kontrolującej, zostało to przeniesione 

na istoty, nazwijmy je, „niewidzialne”. 

Ponadto nadprzyrodzony agens potrafi uporządkować świat człowieka, na-

dając mu ład i rozwiewając wątpliwości, czy też służy za legitymizację pewnych 

decyzji. Możemy dokonać takiej obserwacji np. w czasie żałobnym, gdy zjawi-

ska naturalne zostają zinterpretowane jako obecność zmarłego. Oczywiście 

oprócz swojej łagodzącej strony służą również uprawomocnieniu decyzji  
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o wznieceniu wojny, interpretując niejednoznaczne sygnały na korzyść decyzji 

bardziej sprzyjającej aktualnej sytuacji. 

Mimo różnic kulturowych w przedstawianiu nadprzyrodzonych bytów, spo-

tykamy podobieństwa co do ich istoty. Po pierwsze, agensy dotykają podobnej 

problematyki, niewytłumaczalnej lub trudnej, takiej jak śmierć, choroba, zjawi-

ska atmosferyczne czy też astronomiczne. Po drugie, z reguły mają naturę du-

chową, która może być wywiedziona z cieni jako wzorów. Inaczej mówiąc, cień 

sygnalizował zbliżanie się jakiegoś obiektu, aparat poznawczy został wyczulony 

na tego typu obiekty, po czym ekstrapolował owe byty na bardziej abstrakcyjny 

poziom, z którego wywiódł istnienie duchów i dusz. Należy również dodać, że 

nadprzyrodzone byty, zwane agensami, są silnie powiązane z ludzką predylekcją 

do metaprezentacji. Służy ona do prezentowania mglistych idei o ideach, czyli 

za pośrednictwem pewnej prezentacji np. Boga jako kochającego, stosujemy da-

leką analogię z człowiekiem kochającym, lecz ze względu na status ontologicz-

ny Istoty Najwyższej wiemy, że jest ona w pełni transcendentna i posługujemy 

się wyłącznie metaforą (Atran 2013, 133). 

Jak widzimy, centrum religii, czyli istota nadprzyrodzona, zostaje tu powią-

zana w pełni z założeniami antropologicznym, szczególnie tymi dotyczącymi 

natury umysłu, ale ma to swój zalążek w ontologii naturalistycznej. Przejdźmy 

do kolejnego elementu religii, a mianowicie mitu. 

b) Mit  

Mit, rozumiany jako tekst religijny czy przekaz ustny, jest podstawowym 

źródłem informacji o tym, czym jest wyznawana religia, a także wyraża zbiór 

reguł moralnych i wskazówek egzystencjalnych dla wiernych. Atran skupia się 

na jego strukturze, a także relacji człowiek – mit, a dokładnie na tym, jak wyglą-

da relacja pomiędzy strukturami poznawczymi człowieka a strukturą mitu. 

Opowieść religijna charakteryzuje się personalizacją zjawisk. Służy do tego 

przedstawianie istot nadprzyrodzonych jako przychodzących pod postacią ludz-

ką lub też, ewentualnie, quasi-ludzką, lecz zawsze ma mieć to wymiar osobowy. 

Przy okazji konkretna personalizacja, jak np. Anioł jako młody mężczyzna deli-

katnej urody, który znika wraz z wiatrem, ma na celu uruchomić schemat my-

ślowy przypisujący konkretnemu bytowi, jakim jest, cechy szlachetnego, pięk-

nego, lecz eterycznego stworzenia. Operuje również na prostych dychotomiach, 

takich jak stałe i niestałe, gorące i zimne itp. (Atran 2013, 108). 

Mity są skrótową opowieścią z minimalną treścią, która łatwo dostosowuje 

się do możliwości poznawczych człowieka, by mogła zostać w prosty sposób 

przekazywana w pokoleniowej sztafecie. Muszą zawierać w sobie skojarzenia, 

które w łatwy sposób łączą się z codziennym doświadczeniem, zarówno we-

wnętrznym, jak i zewnętrznym, począwszy od archetypicznych wyobrażeń na 

temat człowieka, a kończąc na zjawiskach ogólnodostępnych, niezależnie od 

kultury. Przykładem takich opowieści dla naszego kręgu kulturowego, które  
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w łatwy sposób potrafią się rozprzestrzenić, są biblijne mity stworzenia świata  

i ewangelicznie przypowieści, wykorzystujące dychotomiczne podziały, mini-

malną treść oraz zrozumiałą uniwersalnie symbolikę
7
. Przejdźmy teraz do kwe-

stii rytuału, który stanowi swoisty „wehikuł” do przenoszenia mitycznych treści. 

c)  Rytuał 

Głównym zadaniem rytuału jest uaktywnienie intuicyjnych przekonań do ła-

twiejszego przyswojenia mitu i wiary w nadprzyrodzone byty. Ponadto ograni-

czają przekaz tylko do zakresu, w jakim umożliwia im to dany kontekst (Atran 

2013, 111). Od strony zewnętrznej rytuały wykorzystują bodźce do identyfikacji 

społecznej, podobnie jak zwierzęta, wykorzystują swe ciało do przekazania sy-

gnałów. Oczywiście jest to stosunkowo daleka analogia, ludzkie rytuały, wytwa-

rzają bodźce w oparciu o pewną rytmikę, która jest wykonywana świadomie,  

a nie mechanicznie. Najczęściej do rytuałów używana jest muzyka, która sprzyja 

nawiązywaniu więzi emocjonalnych, identyfikacji społecznej, a także przekazy-

waniu mitu w sposób bardziej przyswajalny i wręcz empirycznie namacalny 

(Atran 2013, 200–201). Opowieść religijna czy też mit oraz rytuał są instrumen-

tami, które mają na celu pobudzić odpowiednie moduły umysłu odpowiadające 

za intuicję religijną i kosmologiczną (Atran 2013, 211). 

d) Komunikacja treści religijnych 

Przejdźmy teraz do kwestii komunikowania opowieści religijnych czy też 

mitów. Zdaniem Atrana, różnica między zwyczajnym komunikatem, czy to 

oralnym, czy piśmiennym a komunikatem religijnym, ma swe źródło w relacji 

między słuchaczem a autorem. Zwyczajny komunikat, jest interpretowany po-

przez „wczytanie się” w intencję autora, który jest nam znany. Treść religijnego 

przekazu nie ma konkretnego autora, który jest materialnie lub pośrednio mate-

rialnie obecny. Daje to możliwość swobodnej interpretacji, ponieważ autor jest 

w pełni transcendentny, co uniemożliwia bezpośrednie odniesienie się do jego 

intencji, jakie zostały zawarte np. w świętych tekstach (Atran 2013, 113). 

Kolejny element zawarty w wierzeniach, który ułatwia ich zapamiętanie, a co za 

tym idzie – również transmisję kulturową, dotyczy kwestii kontrintuicyjności. Wie-

rzenia religijne, szczególnie zawarte w tekstach, mają wpisaną w swe historie mini-

malną kontrintuicyjność, która odpowiada za lepsze zapamiętanie. Ich siłą jest mi-

nimalne zaburzenie pewnych naturalnych czy też intuicyjnych założeń ontologicz-

nych. Przypisują one bytom, które uważają za święte, pewien irracjonalny pierwia-

stek, który służy do lepszego zapamiętania całej przekazanej treści wierzeń. 

                                                 
7  Najlepszym, a zarazem kanonicznym wyrazem tej formy, jest stworzenie świata w Księdze 

Rodzaju (Rdz 1, 1–25). Mamy tu dychotomiczny podział m.in. na niebo i zimię, symbolikę 

światła i ciemności, co pokazuje, że mogą być różnorako interpretowane i zrozumiane w ode-

rwaniu od kontekstu.  
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Z powyższą problematyką związany jest również quasi-sąd religijny. Różni 

się od zwyczajnego sądu tym, że nie orzeka na podstawie danych o tym, że p – 

jest prawdziwe lub p – jest fałszywe. W ramach religii osoba A wierzy, że p – 

jest prawdziwe, na mocy tego, że jest to tekst bądź inny typ przekazu mającego 

wymiar Słowa Bożego, a Bóg nie może mówić nieprawdy (Atran 2013, 134).  

W świecie religii nie możemy orzekać o prawdziwości bądź fałszu danych 

twierdzeń. Sądy są oparte na autorytecie symbolicznym, jakim jest istota naj-

wyższa, posiadająca przymioty nieomylności i prawdomówności. W takim wy-

padku treści wierzeń religijnych nie mogą zostać sfalsyfikowane, ponieważ ich 

źródłem nie jest fakt empiryczny, czy nawet kontrowersyjny co do swego istnie-

nia sąd syntetyczny a priori. Religia bazuje na zawierzeniu, które następnie 

przyjmuje formę quasi-sądu. Jego źródłem jest, zdaniem wierzących, istota 

transcendentna względem naszego umysłu oraz świata, co nie pozwala na żadną 

weryfikację twierdzeń religii. 

Podsumowując, w tym paragrafie postaraliśmy się pokazać koncepcję religii, 

jaką buduje Atran w oparciu o antropologię kognitywną, wspartą na paradygma-

cie naturalizmu. Skupiliśmy się głównie na tych blokach, które konstytuują zja-

wisko religii i, zdaniem antropologa, są obecne w każdym wierzeniu. Pominęli-

śmy kwestie, które dotyczą problematyki biologii oraz psychologii. Skoncen-

trowaliśmy się na aspektach mających wymiar istotny dla filozofii, a mianowi-

cie: mit, rytuał, Bóg, komunikacja treści religijnych, oraz na sądach o rzeczywi-

stości wysuwanych przez religię. Staraliśmy się pokazać, jak owe elementy reli-

gii są konstytuowane przez wcześniej przyjęte założenia filozoficzno-

antropologiczne, czyli u podstawy rozumienia człowieka leżą zobowiązania na-

tury metodologicznej, ontologicznej oraz epistemologicznej. Mają one znaczący 

wpływ na obraz człowieka, a co za tym idzie – na analizę zjawiska, jakim jest 

religia i jej elementy konstytutywne. Bóg jako agens jest wypadkową przyjętej 

antropologii, która kieruje swe zainteresowania ku możliwościom poznawczym 

człowieka jako determinantom w interpretacji zjawiska istoty najwyższej. Po 

pierwsze, Bóg jest tylko wytworem naszego aparatu poznawczego, należy do-

dać, że owe możliwości poznawcze są już teorią filozoficzną, tj. modularną teo-

rią umysłu. Po drugie, mit, a co za tym idzie – również sądy religijne oraz ko-

munikacja treści wiary, jest również wytworem kompetencji kognitywnych,  

w tym językowych. Atran bazował na teorii języka Chomsky’ego, która po-

brzmiewa szczególnie w uniwersalności budowy mitów oraz innych treści reli-

gijnych. Jak widzimy, przyjmując nawet niekoniecznie wyartykułowaną filozo-

fię człowieka, budujemy fundamenty, na których badane zjawisko może być po-

znane lub zinterpretowane tylko w wyznaczonych ramach antropologiczno-

filozoficznych. 

Teraz przejdziemy do relacji między antropologią, rozumianą w duchu filo-

zofii, a religią oraz postaramy się pokazać, jakie są tego konsekwencje na przy-

kładzie zarysowanej koncepcji Atrana. 
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4. Relacja pomiędzy antropologią filozoficzną a religią 

Po przedstawieniu zarysu antropologii oraz koncepcji religii, możemy za-

uważyć, jak bardzo determinujące jest filozoficzne tło antropologii, którą przyj-

muje się w badaniu religii. Na przykładzie pracy Atrana, która stawia przede 

wszystkim na naturalistyczne podłoże owej antropologii, religia nie jest bytem 

samoistnym, lecz wypadkową ludzkich władz poznawczych. Prowadzi to do pa-

radoksalnego wniosku, jakoby religia nie miała statusu ontologicznego. Wynika 

to z przyjętego założenia, że nie istnieje ona oddzielnie od tworzących ją indy-

widualnych umysłów oraz środowiska, które je ogranicza i nadaje im konkretny 

kształt. To właśnie, zdaniem Atrana, środowisko determinuje różnice w przeja-

wach religii (Atran 2013, 319). Oczywiście to zróżnicowanie przejawów religii 

jest wtórne w stosunku do źródła, czyli ludzkiego umysłu, który tworzy mitycz-

ne opowieści regulujące życie społeczne, a przede wszystkim nadnaturalne 

agensy. Owa ludzka predylekcja zawarta w umyśle przywodzi na myśl tezę, ja-

koby religia została z człowiekiem na zawsze. Sprzyjają temu procesy poznaw-

cze oraz emocje związane z interakcjami społecznymi, które ukierunkowują 

człowieka na jakąś formę zaangażowania religijnego. 

Ta koncepcja otwiera nam drogę do zrozumienia na pozór niereligijnych ak-

tywności współczesnego człowieka oraz procesu sekularyzacji. Przejdźmy teraz 

do przykładu pewnych współczesnych, często groteskowych, wierzeń, które co 

do swej istoty mają źródło tożsame z tradycyjnymi religiami. Przykładem tzw. 

nowoczesnych wierzeń jest zawdzięczanie istnienia Ziemi i jej mieszkańców ta-

jemniczym przybyszom z kosmosu. Jednym z twórców takiej teorii jest szwaj-

carski pisarz i samozwańczy badacz Erich von Däniken. Należy dodać, że 

wszystkie religie, zdaniem owego autora, zawierają wspomnienie na temat tego 

faktu. Sam szwajcarski pisarz i badacz podał szereg „dowodów” na poparcie 

swej tezy, które mają wymiar archeologiczny, antropologiczny oraz filologiczny 

(Stoczkowski 2005, 35–39). Mamy tu do czynienia z nadprzyrodzonym agen-

sem, a mianowicie niedającym się zweryfikować empirycznie i będącym kon-

trfaktycznym i kontrintuicyjnym przybyszem z kosmosu. Autor korzysta z tek-

stów, które mają wielki potencjał interpretacyjny przy minimalnej treści pozwa-

lającej na ich swobodne wykorzystanie w dowolnym kontekście. Ten rudymen-

tarny przykład prowadzi nas z koncepcją Atrana do problemu sekularyzacji, któ-

ry z tej perspektywy może zostać postawiony w innym świetle. Potocznie rozu-

miana sekularyzacja to zanik, przynajmniej w sferze publicznej, zaangażowania 

religijnego przez społeczeństwo. Jednak z perspektywy antropologii i koncepcji 

religii Atrana ta też nie może mieć racji bytu, ponieważ ludzka natura ma stałą 

predylekcję do wierzeń. Możemy w tym wypadku przyjąć, że teza Thomasa 

Luckmanna na temat religii jako odniesienia życiowego doświadczenia do po-

ziomu transcendentnego (Luckmann 2011, 112) jest w pełni uprawniona i, jak 

pokazują analizy socjologa, współcześnie religijne zaangażowanie zostało splu-
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ralizowane i sprywatyzowane (Luckmann 2011, 141–146), czego przykładem 

może być wspomniana wcześniej wiara w przybyszów z kosmosu. Możemy na 

podstawie pracy Atrana, posiłkując się badaniami m.in. Thomasa Luckamanna, 

mnożyć przykłady współczesnych odmian tzw. niewidzialnych religii. 

Religia z tej perspektywy wynika z natury ludzkiej, która ze względu na 

swój aparat poznawczy ma predylekcję do wierzenia. Nawet gdy odmówi się re-

ligii statusu ontologicznego, możemy zauważyć, że owe duchowe potrzeby zo-

stają rozparcelowane i są zaspokajane w różnych sferach. Pewien transcendent-

ny cel może zastąpić elastyczny do interpretacji „sukces” lub uwiecznienie się za 

pośrednictwem sztuki, jako wyrazu ekspresji własnej osobowości. Te krótkie 

przykłady pokazują, jak wielki wpływ na rozumienie zjawiska religii ma podło-

że filozoficzno-antropologiczne oraz w jaki sposób może zostać kolejno ekstra-

polowane zarówno na aktualne, jak i odwieczne problemy filozofii religii. 

Przejdźmy teraz do ostatniego bloku, a minowiec spójrzmy krytycznie z per-

spektywy filozofii na założenia Atrana co do antropologii i religii. Będzie to tyl-

ko pewien zarys, lecz w gestii filozofii leży poczynienie pewnego namysłu kry-

tycznego. Wobec naturalizmu filozofia stawia wiele zarzutów; po pierwsze, na-

turalizm jest zamkniętym systemem, który nie dopuszcza wpływów z zewnątrz 

na mocy swych dogmatów, co zakłada wyłącznie ograniczoną interpretację, de-

terminującą obronę postawionej wcześniej hipotezy, tak jak np. w naszym przy-

kładzie religii jako zjawiska naturalnego i możliwego do wytłumaczenia na pod-

stawie tzw. przyczyn materialnych, takich jak np. ludzki aparat poznawczy 

(Dennet, Plantinga 2014, 131). Drugim problemem naturalizmu jest nieartyku-

łowana, lecz milcząco zakładana metafizyka, tzw. metafizyka materialistyczna, 

wskazująca, że każde zjawisko ma swoje przyczyny materialne i może zostać 

przez nie wyjaśnione. Taka redukcja oznacza, że wykładnią tego, czym jest byt, 

jest amorficzna materia. Ponadto próba ta upraszcza złożony obraz i próbuje go 

wyjaśniać, bazując na intuicyjnym przekonaniu, że wszystkiego, co istnieje, 

można „dotknąć” (Judycki 2005, 13). To tylko jeden z wielu problemów, jakie 

dotyczą naturalizmu, gdy zostanie poddany analizie filozoficznej.  

Podobnie przyjęcie filozofii języka Chomsky’ego przez Atrana jest dysku-

syjne. Współcześnie teoria językoznawcy jest dość mocno kontestowana, szcze-

gólnie przez zwolenników tzw. umysłu ucieleśnionego. W skrócie, uważa się, 

przeciwnie, że język jest czymś stricte społecznym i jego uczenie się jest uwa-

runkowane nie przez odpowiednie moduły czy wrodzoną gramatykę, lecz sche-

maty językowe mające swe źródło w historii i kulturze, które są przekazywane  

z pokolenia na pokolenie (Brożek 2014, 117). To rzuca nowe światło na propo-

nowaną przez Atrana koncepcję mitu. Jeśli przyjmiemy, że natura języka jest in-

na niż proponowana przez antropologa, koncepcja Chomskye’go, a wtedy toż-

samość co do istoty mitów bez względu na kulturę występowania, traci swój 

sens. Język kształtowany jest przez świat zewnętrzny, który buduje historie nie-

sprowadzalne do siebie i odmienne obrazy świata oraz sposoby jego rozumienia.  
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Kolejną kwestią sporną, która rzutuje na obraz religii w koncepcji Atrana 

jest podejście do problematyki epistemologicznej, wynikającej z przyjętych zo-

bowiązań antropologicznych. Po pierwsze, z punktu widzenia Atarna nasza per-

cepcja nie dzieli rzeczywistości na przedmioty i osoby, czyli – jak mawia Cassi-

rer – na postrzeganie „To” i „Ty”. Zdaniem antropologa, jest to wybór arbitral-

ny, czy przypisujemy czemuś status osoby mającej intencje. Jednak potoczne 

postrzeganie ma wymiar tego rozróżnienia i jest wyrazem ekspresywnego oglą-

du świata. Ów ogląd daje nam do zrozumienia, że jego poznanie nie może opie-

rać się tylko na przyczynach materialnych, ponieważ przedmioty kultury mają 

własną logikę. Jest ona zawarta w czasie i przestrzeni, w jakiej się znajdują, 

przez to stawanie się i bycie czasowym oraz uzależnionym od kontekstu i przy-

czyn również duchowych ukazuje coś innego. Sens zjawiska religii jest oczywi-

ście połączony z tym, co fizyczne, ale to, co jest materialne, jest jego wyrazem,  

a nie przyczyną i ostatecznym wyjaśnieniem. Chcemy przez to powiedzieć, że 

do wyjaśnienia zjawisk kultury potrzebujemy trzech elementów: fizyczne-

go/materialnego, przedmiotowego przedstawienia oraz zrozumienia duchowej 

ekspresji tego, co ów wytwór wyraża (Cassirer 2011, 66–67). Tak więc do zro-

zumienia ekspresji ludzkich aktywności duchowych, jaką jest religia, nie wy-

starcza tylko sprowadzenie do przyczyn materialnych, lecz badanie samego zja-

wiska, które oczywiście musi być uzupełnione o szerszy obraz człowieka. To 

właśnie jeden z celów antropologicznej filozofii religii. Polega na jak najszer-

szym ujmowaniu bytu, jakim jest człowiek, i na tej podstawie rewidowaniu za-

stanych stanowisk, a także na próbie konstruowania obrazu szerszego i głębsze-

go, niepróbującego zredukować wszystkiego do jednej przyczyny, co ma zresztą 

znamiona milczącej metafizyki. Jak zauważyliśmy, antropologia widziana z per-

spektywy filozoficznej stanowi klucz do zrozumienia zjawiska, jakim jest reli-

gia. Pozwala na konstruowanie obrazu wiary, poczynając od jej przyczyny,  

a kończąc na rozumieniu treści, jaką przekazuje. Filozoficzna antropologia reli-

gii ma na celu wykazanie tych relacji oraz budowanie poszerzonego obrazu 

człowieka poprzez krytyczne wcielanie zastanych stanowisk i próbę stworzenia 

pewnej kompilacji, która może stać się modelem. Jak przystało na filozofię, nie 

może mieć jednej metody, która stałaby się kluczem do wyjaśniania. Jest raczej 

postulatem krytycznym, biorącym pod uwagę człowieka jako byt złożony, który 

jest punktem archimedesowym w badaniu religii. 

Zakończenie 

Niniejsza praca starała się ukazać na przykładzie kognitywnej teorii religii 

Atrana, że antropologia ze swoim artykułowanym lub nieartykułowanym filozo-

ficznym tłem jest determinująca w interpretacji zjawiska wiary. Jak próbowali-

śmy wykazać, badanie zobowiązań ontologicznych, metodologicznych oraz epi-



 Człowiek jako źródło religii… 243 

stemologicznych wobec tego, kim jest człowiek, już samo w sobie buduje model 

badanego zjawiska. Atran, przyjmując naturalizm za swoją metodologię, a co za 

tym idzie – także koncepcję bytu i teorię poznania, w pełni rysuje obraz czło-

wieka jako istoty determinowanej przez swe biologiczne uposażenie, tak więc 

również jego wytwory uwarunkowane są tylko materialnie. Oczywiście ten po-

gląd po przebadaniu rzuca nowe światło na religię, jest szczególnie interesujący, 

jeśli weźmiemy pod uwagę proces sekularyzacji i powstanie nowych religii lub 

czegoś, co jeszcze powszechnie nie uchodzi za religię, lecz po głębszej analizie 

odwołuje się do ludzkiej potrzeby aktywności duchowej. Dzięki antropologicz-

nej filozofii religii widzimy, że w człowieku istnieje stała predylekcja do wie-

rzenia w transcendencję różnorako wyrażaną, często na pierwszy rzut nieprzy-

pominająca klasycznie rozumianej religii. Wyższość tego stanowiska nad sa-

mym, tylko przedmiotowym, badaniem religii jest taka, że uwzględnia ono dy-

namiczną strukturę ludzkiego bytu i na jej podstawie buduje dopiero koncepcję 

zjawiska, które chce wyjaśnić. Dzięki temu wystrzegamy się błędu esencjaliza-

cji, który prowadzi do prostych, lecz nieadekwatnych wniosków i skostniałych, 

odbiegających od zmieniającej się rzeczywistości definicji. Kolejną zaletą takie-

go podejścia jest elastyczność, ponieważ pozwala na włącznie kliku odmiennych 

stanowisk i zrewidowanie ich pod kątem filozoficznym. Może to pomóc w roz-

szerzeniu pojęcia, kim jest człowiek, i w zbudowaniu bardziej adekwatnego mo-

delu religii. 

Podsumowując, przez postulat, a także zręby metody zawartej w tej pracy 

chcemy pokazać, że w każdym badaniu religii istotny jest model antropologicz-

ny, poprzez który rozumiemy, jak religia powstaje, co oznacza, i jaką niesie ze 

sobą treść. Tylko uwzględniając człowieka i jego stałą predylekcję do wiary, 

którą pokazuje Attran, jesteśmy w stanie zrozumieć powrót religii. Ponadto po-

trafimy zrozumieć odrodzenie chrześcijaństwa, szczególnie pentakostalnego 

(zob. Kobyliński 2014, 93–124), pełnego ekspresyjnego wyrażania swojej wiary, 

co interesująco wiąże się z koncepcją Atarna, który twierdzi, że ruchy religijne 

przeżywają odrodzenie, gdy stają się bardziej sensualistyczne. Również filozo-

ficzny namysł nad antropologią sprzyja zrozumieniu potrzeby religii w nowych 

kontekstach, często nierozpatrywanych jako mające znamiona wiary, m.in. co-

aching – z wiarą w samego siebie, czy też, jak było to wspomniane, postulowa-

nie ingerencji obcych w stworzenie życia na ziemi. Kończąc, postulatem niniej-

szej pracy jest objęcie filozoficznym namysłem antropologii, jaka stoi u podstaw 

artykułowanego modelu religii. Postaraliśmy się to pokazać na przykładzie pra-

cy Atrana, która stała się zrozumiała poprzez źródła, z jakich czerpie, a którą 

dzięki krytycznemu spojrzeniu możemy wykorzystać po uprzednim zrewidowa-

niu jako stanowisko do wyjaśniania, czym jest religia. 
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Man as a source of religion.  

Scott Atran and cognitive theory of religion 

Summary 

This article looks at the relationships between anthropology and religion. The first part of this 

article examines the postulates of the anthropological philosophy of religion with the aim of show-

ing that the adopted model of religion is a consequence of the adopted anthropology. Next, we will 

analyze the philosophical background of anthropological theory with Scott Atran's cognitive theo-

ry of religion. As a result, we will see the ontological, methodological and epistemological back-

ground of anthropology. The second part of this article is concerned with the analysis of the model 

of religion presented by Atran. We show that the way you understand what man is fully determines 

its creations in this religion. 

Keywords: religion, anthropology, cognitive science, Atran, philosophy. 
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Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja dominującego wśród uczonych przekonania o ra-

dykalnym antyracjonalizmie Lutra. Poprzez analizę różnych wypowiedzi Lutra i odwołanie się do 

kontekstu późnośredniowiecznej scholastyki, autor wskazuje na dwa obszary funkcjonowania ro-

zumu – porządek natury i porządek łaski. W pierwszym z nich rozum naturalny okazuje się pro-

wadzić do prawomocnego poznania, w drugim zaś niezbędnym okazuje się oświecenie wiarą. 

Oznacza to, że na gruncie myśli Lutra odrzucona jest wszelka prawomocna teologia naturalna,  

a poznanie Boga dane jest tylko posiadającym Ducha. 

Słowa kluczowe: wiara, rozum, Deus absconditus, Deus revelatus, Marcin Luter. 

Nauka, której podstawy nie zostały jasno i pewnie 

wyjaśnione, długo się nie ostoi. 

Przyjacielu, jeśli komuś wolno mówić wszystko, co 

mu się podoba (bez potrzeby przytoczenia dowo-

du), to do jakich wniosków taki może dojść? 

Marcin Luter (Wyznanie, s. 55–56, 58) 

I 

W popularnej świadomości – i to zarówno wśród warstw nieuczonych, jak  

i w kręgach akademickich – Luter funkcjonuje jako przedstawiciel skrajnego ir-

racjonalizmu, jako zdeklarowany wróg uczoności i rozumu. W ujęciu takim 

zgadzają się myśliciele tak różni, jak piszący o wrogości reformacji wobec inte-

lektu, marksizujący Max Horkheimer (1987, 175–176) i związany z Watykanem 

tomista, Jacques Maritain (2005, 65), który mówi nie tylko o wrogości, ale 

wręcz o jawnej wojnie Lutra przeciw rozumowi. O tym, że opinie te nie są jedy-

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.16
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nie wynikiem nadmiernie pobudzonego polemicznego zapału, świadczy źródło 

tak stonowane, jak Oxford Companion to Philosophy (s. 547), potwierdzające 

powszechność przekonania o antyracjonalizmie doktora z Wittembergi
1
. Gdy 

jednak przypomnimy sobie umieszczone powyżej słowa, w których Luter jedno-

znacznie opowiada się za logiczną argumentacją na rzecz głoszonych przez sie-

bie nauk, podejrzewanie go o skrajny irracjonalizm szybko wyda się bezzasadne. 

Skąd zatem wzięła się owa towarzysząca Lutrowi legenda, swoisty mit, którego 

początków można się dopatrywać jeszcze w XVI wieku? 

Paradoksalnie, za nieporozumienie to odpowiedzialny był sam Luter, a kon-

kretnie, właściwa mu przywara, określana, przez nieżyczliwego dlań Johannesa 

Cochlaeusa (1549, 50, 66, 102, 249), łacińskim mianem iactantia – które mogli-

byśmy oddać współczesnym kolokwializmem: „szołmeństwo”
2
. To przecież sam 

Luter, w swym niezwykle żywym i jędrnym języku, wprost pisał o rozumie jako 

o „największym światowym monstrum”, jako o „starej zaklinaczce pogody”, na-

zywał go „Frau Huldą” i „diabelską kurwą, która niczego nie może i zwalcza 

wszystko, co Bóg mówi i czyni” (Luter, Commentary, 87; Wyznanie, 57; Wider, 

WA, t. 18, 164). Najdosadniej wypowiedział się w kazaniu wygłoszonym  

w Wittemberdze w ostatnim roku swego życia, mówiąc, że „Rozum to najwięk-

sza kurwa diabelska; z natury swojej i sposobu życia jest szkodliwą kurwą; jest 

prostytutką, prawdziwą kurwą diabelską, kurwą zeżartą przez świerzb i trąd, któ-

rą powinno się zdeptać nogami i zniszczyć ją i jej mądrość”
3
. 

Ostre słowa? Z pewnością. Zresztą sam Melanchton w mowie pogrzebowej 

na cześć Lutra, przyznał, że przejawiał on zbyt wiele surowości i że zbyt żarliwe 

charaktery popadają niekiedy w błędy. Lecz jeśli był surowym, „w surowości tej 

objawiał nie umiłowanie do sprzeczek czy karierowiczostwo, lecz zabieganie  

o prawdę”
4
. 

To właśnie przekonanie, że za surowym słownictwem Lutra kryje się jednak 

zupełnie racjonalne i wewnętrznie spójne stanowisko, przyświecało moim pró-

bom określenia, w jakiej relacji sytuują się wobec siebie w jego myśli rozum  

i wiara. Przecież „Nauka, której podstawy nie zostały jasno i pewnie wyjaśnio-

ne, długo się nie ostoi”. 

                                                 
1 „Luther is notorious among philosophers for speaking of reason as ‘the Devil’s Whore’, which 

must be sacrificed as the enemy of God. He sees reason as having being corrupted by original 

sin, and therefore incapable of coming to a true estimate of the relation between God and man”. 
2 Por. Dickens, Tonkin, Powell 1985, 25. 
3 M. Luther, Predigt über Matth. 11,25 ff. zu Eisleben gehalten (15 lutego 1546), za: Maritain 

2005, 66. 
4 „Sed aliqui non mali tamen quaesti sunt, asperiorem fuisse Lutherum quam debuerit. Nihil dis-

puto in alterutram partem […]. Nec ego hoc nego, peccare interdum vehementiore impetus: 

nemo enim in hac naturae infirmitate prorsus sine labe est. […] Ut illam asperitatem ζήλου ve-

ritatis, non ἑριθείας, aut acerbitatis fuisse manifestum sit”. Ph. Melanchthon, Oratio, kol. 

729–730. 
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II 

Skoro już mowa o nauce Lutra, konieczne jest podkreślenie tego, że jest to 

nauka z gruntu teocentryczna i że nie jest możliwe zrozumienie miejsca, jakie  

w jej obrębie zajmuje człowiek, bez określenia miejsca, jakie zajmuje w niej Bóg. 

Dlatego też, nim przejdę do omówienia ludzkiej wiary i rozumu, wpierw przed-

stawię poglądy, jakie wyraża Luter o najważniejszym obiekcie poznania – Bogu. 

Pierwszą i najbardziej zasadniczą dystynkcją, jaka pojawia się w nauce Lutra 

o Bogu, jest silnie zakorzeniony w średniowiecznej tradycji podział na Boga 

nieobjawionego i objawionego, Deus absconditus i Deus revelatus. Dystynkcja 

ta wynika z różnego charakteru wiedzy, jaką możemy uzyskać odnośnie do każ-

dego z członów podziału. „Należy inaczej – pisze Luter – rozprawiać o Bogu 

czy też o woli Bożej nam zwiastowanej, objawionej, udzielającej się i czczonej, 

a inaczej o Bogu nie zwiastowanym, nie objawionym, nie udzielającym się, nie 

czczonym” (Luter, O niewolnej, 188). 

Bóg w swej najgłębszej, niepoznanej istocie, zgodnie z naukami zarówno 

nominalistów o potentia Dei absoluta, jak i mistyków o Gottheit
5
, jest absolutnie 

wolny i nieograniczony przez żadne prawa czy ustanowienia. To, że stał się On 

poznawalny i w jakiś sposób zrozumiały (a więc prawidłowy), wynika nie – jak 

u Arystotelesa, czy Tomasza – z tego, że Sam z Siebie jest czymś najbardziej 

poznawalnym, ale że aktem Swej suwerennej decyzji postanowił się nam  

w określony sposób dać poznać. Poznawalność Boga nie przynależy zatem do 

Niego w Jego najgłębszej istocie, lecz jedynie do Boga jako Boga objawionego, 

Boga, który zechciał, by człowiek go poznał. Tak więc Bóg nieobjawiony stoi 

zupełnie poza zasięgiem wszelkiego rodzaju poznania przynależnego człowie-

kowi doczesnemu, homo viator (Luter, Wyznanie, 67). „Jest On Bogiem, dla któ-

rego woli nie da się podać żadnej przyczyny, ani wyjaśnienia, jakie można by jej 

było wyznaczyć jako regułę czy miarę, gdyż nic nie jest jej równe lub od niej 

wyższe, lecz ona jest regułą wszystkiego. Jeśliby bowiem istniała dla Jego woli 

jakaś reguła lub miara, czy przyczyna lub wyjaśnienie, to ta wola już nie mogła-

by być wolą Boga. Nie dlatego bowiem jest sprawiedliwym to, czego chce, po-

nieważ tak ma czy miała chcieć, lecz przeciwnie: ponieważ On sam tak chce, dla-

tego musi być sprawiedliwym to, co się dzieje. Woli stworzenia wyznacza się 

przyczynę i uzasadnienie, lecz nie woli Stworzyciela, chyba że ponad Niego wyżej 

stawiasz innego Stworzyciela” (Luter, O niewolnej, 235; por. Komentarz, 148). 

To więc, że – zdaniem Lutra – możemy mieć o Bogu jakąś wiedzę, wynika  

z tego, że Bóg aktem swej wolnej decyzji postanowił się nam objawić. Jedno-

cześnie, owa stojąca pomiędzy Bogiem ukrytym a Bogiem objawionym, abso-

lutna wolność sprawia, że nie jest możliwe wnioskowanie o Jednym z wiedzy  

                                                 
5 Odnośnie do nominalizmu, por. Oberman 1963, 55–56, 330; odnośnie do mistyki, por. The 

Theologia Germanica of Martin Luther, 83. 
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o Drugim. „Należy więc Boga pozostawić w jego majestacie i w jego istocie,  

z takim bowiem nie mamy nic do czynienia, ani też nie chciał On, abyśmy z nim 

jako takim mieli cośkolwiek do czynienia”
6
. 

Co zaś zechciał nam objawić, zawarł Bóg, z jednej strony, w poznawalnym 

w sposób naturalny świecie i z drugiej – w Słowie-Chrystusie. Pierwsze obja-

wienie i ustanowiony w nim porządek (potentia Dei ordinata) spisany został  

w Starym Testamencie, drugie objawienie i ustanowiony w nim porządek –  

w Nowym
7
. To jednak, iż objawienia te p o j a w i a j ą  się w chronologicznym 

następstwie, nie oznacza bynajmniej tego, że w podobnie chronologicznym na-

stępstwie p o w s t a j ą  one w Bogu. Oba porządki – Starego i Nowego Testa-

mentu – są Jemu współwieczne; żaden też nie powstaje i żaden nie ginie, a po-

jawienie się jednego nie znosi obecności drugiego
8
. Chronologiczne następstwo 

tych porządków nie oznacza też, że występuje pomiędzy nimi relacja wynikania, 

bowiem z uwagi na to – co podkreślałem już wcześniej – iż każdy z nich stanowi 

wyraz suwerennej boskiej decyzji, nie istnieją pomiędzy nimi żadne bezpośred-

nie logiczne związki. Efektem tej niezależności pomiędzy porządkiem natural-

nym a porządkiem nadprzyrodzonym jest nieredukowalna luka pomiędzy meta-

fizyką rozumianą jako teologia naturalna a teologią objawioną
9
. Oznacza to, że 

niedopuszczalne jest żadnego rodzaju wnioskowanie – nawet per analogiam –  

o kształcie jednego porządku z porządku drugiego. 

III 

Pierwszy z porządków jest porządkiem świata obecnego, drugi – porządkiem 

świata, który ma przyjść (por. Luter, Lectures, 31). Porządek Starego Testamen-

tu jest porządkiem pierwszego stworzenia, porządkiem świata natury, w którym 

będący w stanie niewinności człowiek obcował ze swoim Stwórcą. Pierwsi lu-

                                                 
6 Luter, O niewolnej, 188. Boga ukrytego poznamy dopiero wówczas, gdy staniemy z Nim twa-

rzą w twarz. 
7 Schemat ten jest oczywiście pewnym uproszczeniem, bowiem Stary Testament, pojęty jako 

część Pisma Świętego, z uwagi na to, że zawarte są w nim obietnice i proroctwa, jest czymś 

więcej niż tylko wyrazem pierwszej „ordynacji”. Jednakże ze względu na to, że zasady spra-

wiedliwości zakonu zgadzają się z zasadami naturalnego rozumu, wydaje się, iż – przynajmniej 

z perspektywy zagadnienia wiary i rozumu – uproszczenie to nie powoduje przeinaczenia pod-

stawowego sensu nauki Lutra. 
8 Luter w swym komentarzu do Genezis (In Genesin enarrationvm, WA, t. 42, 10 i nn.) podkre-

śla, że objawienie Ewangelii założone było już w Boskim akcie stwórczym. To współistnienie 

obu porządków (porządku Zakonu i Ewangelii) stanowi siłę napędową istotnej dla teologii lute-

rańskiej dialektyki zbawienia (Luter poświęca temu zagadnieniu cały swój Komentarz do Listu 

do Galacjan). Podobnie rozumiano współwieczność poszczególnych potentiae ordinatae  

w średniowiecznym nominalizmie (por. Oberman 1963, 46). 
9 Toż samo u Biela (Oberman 1963, 53). 
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dzie, z uwagi na to, iż zostali stworzeni ad imaginem et similitudinem Nostram, 

cieszyli się najczystszym intelektem, najlepszą pamięcią i najbardziej bezstronną 

wolą
10

. Ich poznanie zaś znamionowało się niezachwianą pewnością poznania 

czysto intelektualnego, a więc apriorycznego – gdyż intelekt określa Luter jako 

iluminowany wiarą
11

. Był więc rozum Adama rozumem oświeconym, rozumem 

posiadającym intuicyjne, prawdziwe poznanie Boga
12

. Jednakże, po upadku w 

grzech, intelekt, z racji tego, iż jego pochodzenie było ponadludzkie, nie prze-

trwał dłużej w człowieku, a ludzki rozum utracił swoje aprioryczne przewodnic-

two
13

. Dlatego też, gdy tylko mówimy o rozumie naturalnym u Lutra, powinni-

śmy mieć na względzie to, że mówimy o rozumie uszkodzonym i okaleczonym, 

który choć nie jest zupełnie niczym, to jednak nie ma dość sił, by stać się tym, 

czym w myśl boskiego porządku miał być. 

Rozum naturalny nie ma zatem w sprawach duchowych żadnego poznania 

(por. Luter, In Genesin, 12). Jedyne, co o Bogu może wiedzieć, to to, co poznaje 

na podstawie boskiego stworzenia – mianowicie, że Bóg istnieje
14

. Nie wie jed-

nak tego, kim ten Bóg jest i jaka jest Jego natura. Jednocześnie, obok tej niewie-

dzy, w serce człowieka wpisane są prawa zakonu, sprawiające, że jest on w sta-

nie – przynajmniej formalnie – odróżnić dobro od zła (Luter, Komentarz, 55, 56, 

125). Z tych obu – z pozornej wiedzy o Bogu i z formalistycznie pojmowanej 

etyki, zradza się przekonanie rozumu o jego samostarczalności w osiągnięciu 

najwyższego dobra. Jak zauważa Luter w siedemnastej tezie Dysputy przeciw 

teologii scholastycznej, „Naturalny człowiek nie może chcieć, by Bóg był Bo-

giem. Raczej sam chce być Bogiem, a nie by Bogiem był Bóg”
15

. To właśnie 

owa cielesna pycha i skłonność do absolutyzowania własnego poznania sprawia, 

                                                 
10 „Quare imago Dei, ad quam Adam fuit conditus, fuit res longe praestantissima et nobilissima, 

cum scilicet nulla lepra peccati neque in ratione neque voluntate haesit. Sed et interiores et 

exteriores sensus omnes fuere mundissimi. Intellectus fuit purissimus, memoria optima, et vo-

luntas sincerissima in pulcherrima securitate sine omni metu mortis et sine solicitudine ulla” – 

Luter, In Genesin…, WA, t. 42, 46. 
11 „Intellectus est illuminatus fide” (!). Luter, In Genesin…, WA, t. 42, 45. 
12 „Fuit enim in Adam ratio illuminata, vera noticia Dei […]”. Luter, In Genesin…, WA, t. 42, 47. 
13 „Sic non dubium est, primos Parentes adorasse Deum mane, cum sol oriretur, admirantes Cre-

atorem in creatura, vel, ut clarius dicam, per creaturam admoniti. Posteri morem retinuerunt, 

sed sine intellectu, Ita in idolatriam iste mos abiit. Causa huius non est sol ipse, qui est bona 

Dei creatura, sed quod doctrina paulatim exstincta est, quam Satan non potest ferre” (s. 12) 

„Sed post lapsum irrpsit mors tanquam lepra in omnes sensus, ita ut ne intellectu quidem ima-

ginem istam possimus assequi. Adam non congovisset suam Heuam, nisi securissimo animo 

erga Deum, et voluntate obediente Deo sine omni viciosa cogitatione”. Luter, In Genesin…, 

WA, t. 42, 46. 
14 Por. Luter, Komentarz do Listu do Rzymian, 38; Commentary to the Epistle to Galatians, 145. 

W punkcie tym Luter zbliża się do stanowiska nominalistycznego (por. Oberman 1963, 67). 
15 „Non potest homo naturaliter velle deum esse deum, Immo vellet se esse deum et deum non es-

se deum” – Luther, Disputatio contra scholasticam theologiam (1517), WA, t. 1, 225. Por. Lu-

ter, Komentarz do Listu do Rzymian, 126. 
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że rozum naturalny nie jest w stanie zrozumieć spraw boskich (por. Luter, Wy-

znanie, 64). Tak więc rozum, odwróciwszy się od Boga, popada nieuchronnie  

w idolatrię. „Ludzki umysł ma z natury taką skłonność – pisze Luter – że gdy 

odwróci się od jednego, to z konieczności staje się uzależnionym od czegoś in-

nego. Kto odrzuca Stwórcę, z pewnością będzie wielbił stworzenie (Luter, Ko-

mentarz, 40)”
16

. 

Ten brak autonomii, przy jednoczesnej pysze i pewności siebie rozumu, do-

prowadza do zaciemnienia jego samowiedzy o nędzy własnego upadku i spra-

wia, że z całych sił zaczyna on dążyć do realizacji uczynkowej sprawiedliwości 

zakonu (por. Luter, Commentary, 169). Im bardziej jednak się stara, tym wyraź-

niej uświadamia sobie swoją własną niemoc i zaczyna rozumieć, że dostępny je-

go poznaniu porządek Starego Testamentu nie jest w stanie zbliżyć go do Boga. 

„Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy” – tak Księga Ge-

nesis (3,7) opisuje kondycję pierwszych ludzi post lapsum. Człowiek na mocy 

przyrodzonego mu, naturalnego poczucia sprawiedliwości – które jest jednocze-

śnie rozpoznaniem wewnętrznej logiki pierwszego boskiego ordo – dostrzega 

swoją winę i uświadamia sobie, że zapłatą za grzech jest śmierć
17

. Na tym zasa-

dza się szczytowe i jedynie właściwe zadanie ludzkiego, nieoświeconego rozu-

mu, by – parafrazujac Pascala – doszedł do swej wielkości i poznał własną nę-

dzę. Prawdziwa filozofia polega zatem na ujawnieniu skażenia natury, na ujaw-

nieniu tej rozpaczliwej choroby na śmierć (Luter, Komentarz, 132). 

IV 

W istocie, gdyby tylko Boski plan kończył się na pierwszym z tych porząd-

ków, na porządku Starego Testamentu, moglibyśmy nazywać Boga Bogiem 

sprawiedliwym, ale nigdy Bogiem miłości. Takiego Boga można się bać, można 

nienawidzić i przeciw niemu bluźnić, ale nigdy kochać i Mu ufać (por. Luter, 

Przedmowa, 103). Jednakże, na szczęście dla człowieka, boskie objawienie nie 

skończyło się na starotestamentowym p o r z ą d k u  s p r a w i e d l i w o -

ś c i, bowiem – jak wyraża to autor Listu do Hebrajczyków – „Ostatnio, u kresu 

tych dni, przemówił do nas przez Syna” (Hebr. 1,2), objawiając inny porządek, 

                                                 
16 Ten sam wątek w The Theoologia Germanica (s. 101), gdzie mowa o tym, że wszyscy ci, któ-

rzy nie są oświeceni światłem prawdziwym, zwodzeni są przez fałszywe. 
17 „Quod igitur Moses addit, Vidisse post comestum pomum, quod essent nudi, non ociosum est, 

Sed si diligenter consideretur, pulchram descriptionem habet iusticiae originalis. […] Quin hoc 

statuamus, iusticiam non fuisse quoddam donum, quod ab extra accederet separatum a natura 

hominis: Sed fuisse vere naturalem, ita ut Adae esset diligere Deum, credere Deo, agnoscere 

Deum etc. Haec tam naturalia fuere in Adamo, quam naturale est, quod oculi lumen recipiunt. 

Quia autem, si oculum viciosum reddas inflicto vulnere, recte dicas naturam violatam esse, Ita 

postquam homo ex iusticia in peccatum lapsus est, recte et vere dicitur: Naturalia non integra 

sed corrupta esse per peccatum” (Luther, In Genesin enarrationvm, WA 42, 123–124). 
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porządek świata, który ma przyjść, p o r z ą d e k  m i ł o ś c i. Konieczne jest 

tutaj zwłaszcza podkreślenie tego krótkiego słowa „inny”. Tak, to zupełnie  in-

ny porządek. Porządek do którego rozum, niezależnie od tego, jak bardzo by się 

natężał i wysilał, sam z siebie nigdy nie uzyska dostępu; odległość pomiędzy ob-

jawieniem Boga sprawiedliwości a objawieniem Boga miłości jest dla rozumo-

wania prawdziwie nieprzebyta. Dlatego też potrzebna była instytucja, nawet jeśli 

nie niwelująca tę odległość, to przynajmniej umożliwiająca jej pokonanie – in-

stytucją tą stała się „drabina” człowieczeństwa Chrystusa (Luter, Lectures, 31). 

„Przeto, ktokolwiek pragnie wznieść się do prawdziwej miłości Boga i wiedzy  

o Bogu, niech porzuci ludzkie i metafizyczne zasady tyczące się tego, jak osią-

gnąć wiedzę o Bogu i niech pierwszym dla niego zadaniem będzie poszukiwanie 

zrozumienia człowieczeństwa Chrystusa” (Luter, Lectures, 31–32). 

Chrystus, jako wyraz nowego porządku, prawdziwy Deus revelatus i głoszo-

na przez Niego nauka są jedynym środkiem do poznania Boga i Jego woli (Lu-

ter, Commentary, 143). Tak jak wcześniejszy porządek, porządek sprawiedliwo-

ści, z uwagi na to, że jest porządkiem stwarzania świata, dostępny był również 

aposteriorycznemu poznaniu rozumu naturalnego, tak ten nowy porządek, po-

rządek miłości, przez to, iż dotyczy świata, który dopiero ma przyjść, jest zupeł-

nie przed rozumem zakryty. Nie sposób odczytać ze starego stworzenia niczego, 

co dotyczy stworzenia nowego. Dlatego też Bóg, ze względu na błąd i ślepotę 

rozumu, zapalił dla nas w świeckim królestwie ciemności światło ewangelii, by-

śmy wiedzieli, jak iść
18

. Nie należy zatem próbować tworzyć żadnej theologia 

naturalis, czy też theologia rationalis, która siłami samego przyrodzonego 

człowiekowi rozumu starałaby się odkrywać boskie atrybuty i boski plan zba-

wienia, ani też nie należy osądzać zasadności chrześcijańskiej prawdy objawio-

nej, gdyż w sferze tej rozum – podobnie jak w systemie kantowskim – jest zu-

pełnie nieprzydatny, a jego użycie, z konieczności, nieprawomocne
19

. Jedyne, 

czemu powinna oddawać się prawdziwie chrześcijańska teologia, to badanie 

„Bożego celu i woli w Chrystusie, w którego Bóg wcielił się, by żyć i umrzeć za 

nasze grzechy” (Luter, Commentary, 16). To właśnie od tego badania, którego 

należytym przedmiotem jest Słowo, rozpoczyna się proces rodzenia się wiary. 

                                                 
18 „Denn aller Menschen Vernunft ist eitel Irrtum und Blindheit, und die Welt ist auch nichts an-

deres als ein Reich der Finsternis. In dieser Finsternis hat nun Gott ein Licht angezündet, näml-

ich das Evangelium, in dem wir sehen und wandeln können, so lange wir auf Erden sind, bis 

die Morgenröte komme und der Tag hervorbreche” – Luther, Letzter Sonntag nach Epiphanias. 

2. Petr. 1, 16–21, GW, t. 8, 110. 
19 O nieprzydatności rozumu w sferze wiary, która przekracza obowiązywanie jego zasad, pisze 

Luter w wielu miejscach, np. w: Wider die himmlischen Propheten, von den Bildern und Sa-

krament (1525), GW, t. 4, 152; Die drei Symbole oder Bekenntnisse des Glaubens Christi, in 

der Kirche einträchtiglich gebraucht (1538), GW, t. 4, 330–331, 333 (rozprawianie z rozumem 

o Bogu jest jak mówienie ze ślepym o kolorach); Sonntag Estomihi. Luk. 18, 31–43, GW, t. 8, 125. 
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V 

Luter wielokrotnie powtarza – idąc za Pawłowym Listem do Rzymian 

(10,17) – że wiara jest ze słuchania, fides ex auditu, Der Glaube kommt aus der 

Predigt (por. Luter, Komentarz, 158, 160 i nn.; O świeckiej, 205; Wider, GW,  

t. 4, 147). To, że używa on w swym niemieckim tłumaczeniu Biblii czasownika 

Predigen, a nie Hören, również nie jest kwestią przypadku, gdyż podkreśla  

w ten sposób społeczny wymiar posługi słowa – znaczenie kaznodziejstwa (por. 

Luter, O dobrych uczynkach, 84; Duży katechizm, 62). „To właśnie dlatego – pi-

sze Luter – Chrystus nazywa Ducha Świętego także świadkiem, iż nie tylko 

świadczy skrycie i wewnętrznie w sercu, lecz również świadczy publicznie i ze-

wnętrznie przez usta i słowo apostołów, i wszystkich kaznodziejów, którzy gło-

szą czystą i prawdziwą Ewangelię Chrystusową”
20

. Stwierdzenie to jest ważne  

o tyle, że jednoznacznie pokazuje, że mimo iż porządek świata który ma przyjść, 

p r z e k r a c z a  daleko zdolności pojmowania naturalnego rozumu, to jednak 

samo zetknięcie się z prawdami Chrystusowego objawienia dokonuje się  

w o b r ę b i e  jego zewnętrznego poznania. Rozum z prawdami Ewangelii mo-

że spotkać się jedynie na znanym sobie gruncie poznania naturalnego (por. Lu-

ter, Wyznanie, 117). „Niech zaś będzie przeklęty chrześcijanin, jeżeli nie ma 

pewności i nie rozumie tego, co mu jest przepisane; jakim bowiem sposobem 

może wierzyć w to, czego nie rozumie?” – pisze Luter (O niewolnej, 65).  

Tym samym, stwierdzając, że wiara – przynajmniej w swej początkowej fa-

zie – ma charakter całkowicie racjonalny, zbliża się Luter do poglądów typo-

wych w średniowiecznej tradycji. Było bowiem dla katolickiej nauki – nomen, 

omen – czymś powszechnym, by utożsamiać fides z aktem zgody rozumu na ob-

jawienie Boże i tego objawienia silną akceptacją (por. Grisar, t. IV, 414; Pesch 

2008, 237). I gdyby tylko Luter poprzestał na tym epistemologicznym wymiarze 

wiary, stanowisko jego niczym nie różniłoby się od poglądów jednego z mi-

strzów nominalistycznej szkoły, z którą zresztą reformator się wyraźnie identy-

fikował – od poglądów Gabriela Biela (ok. 1425–1495)
21

. Jak pisze Heiko 

Oberman, „Biel próbował znaleźć pośredni grunt pomiędzy racjonalistycznym 

pomieszaniem a pozytywistycznym rozdziałem wiary i zrozumienia. Paralelnie 

do – albo lepiej – jako konsekwencja jego koncepcji rozróżnienia pomiędzy 

dwoma porządkami, racjonalność wiary jest broniona na tej podstawie, że Bóg 

                                                 
20 „Der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Darum nennt 

Christus den Heiligen Geist auch einen Zeugen, nicht allein weil er inwendig und heimlich im 

Herzen zeuget, sondern auch weil er äußerlich und öffentlich durch den Mund und durch das 

Wort der Apostel und aller Prediger zeuget, die das Evangelium von Christus rein und lauter 

verkündigen” – Luther, Sonntag Exaudi. Joh. 15, 26-16, 4, GW, t. 8, 241. 
21 Melanchton podaje, że Luter tak intensywnie pracował nad Bielem, że był w stanie cytować go 

z pamięci (Oberman 1996, 105). Wpływ Biela na myśl Lutra podkreśla wielu badaczy, np.: 

Grisar 1913, t. 1, 142; Oberman 1963, 1 i nn.; Pesch 2008, 109; Swieżawski 1983, 409–410. 
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wszystko rozporządził z mądrością; jednakowoż, trudność osiągnięcia zrozumienia 

tego wynika z ograniczeń ludzkiego umysłu, który jest niezdolny zmierzyć wyso-

kości i głębie, a szczególnie przyszły bieg decyzji Boga” (Oberman 1962, 81). 

Tak więc, gdyby Luter poprzestał na tym wstępnym, poznawczym wymiarze 

wiary, byłby tylko kolejnym z szeregu, mniej lub bardziej znaczących, przed-

stawicieli nominalizmu. Jednakże już w dalszych fazach duchowego rozwoju 

człowieka daje o sobie znać drugie ze źródeł myśli Lutra – teologia mistyczna, 

sprawiając, że wiara u niego nabiera głębszego, egzystencjalnego znaczenia. 

Wiara nie kończy się bowiem jedynie na poziomie epistemologicznym, lecz sta-

je się zdarzeniem na poziomie ontologicznym. Przyswojone przez rozum praw-

dy Ewangelii ożywiane są zapładniającym tchnieniem Ducha Świętego i prze-

mieniają się w rodzące się w sercu żywe Słowo-Chrystusa (por. Luter, Commen-

tary, 156; O wolności, 34). „W jaki sposób dzieje się to, że Chrystus wstępuje do 

serca nie możesz powiedzieć, lecz twoje serce czuje wyraźnie, przez doświad-

czenie wiary, że On jest tam naprawdę”
22

. 

Gdyby owa przemiana nie zaszła, wiara epistemiczna (nabyta, fides acquisi-

ta), z racji tego, iż jak wszystkie inne czyny człowieka przynależy do porządku 

naturalnego, wciąż byłaby naznaczona ludzką interesownością, a przez to byłaby 

też zupełnie nieskuteczna
23

. Bowiem nawet gdyby człowiek faktycznie słuchał 

Ewangelii i wierzył jej słowom, to jednak – o ile nie zostanie wsparty Duchem 

Świętym czy łaską – zawsze będzie pojmował ją na sposób ludzki, zmieniając 

tym samym prawdę w jej przeciwieństwo
24

. Stąd niemożliwe staje się poznanie 

nowego porządku, póki nie zostanie odnowiona sama poznająca dusza. Dlatego 

też jedynym dojściem do wiary staje się odrzucenie wszelkiej powstałej z rozu-

mowania nieskutecznej wiedzy, by zajaśnieć mogła prawda samego objawie-

nia
25

. To jedyny moment u Lutra, gdy racjonalność musi zostać odrzucona, ale 

nie ze względu na to, że jest racjonalnością, lecz ze względu na to, że jest racjo-

nalnością uszkodzoną, a więc fałszywą. Prawda pojawia się dopiero tam, gdzie 

przestaje mówić człowiek, a zaczyna Bóg, gdy rozum zaczyna milczeć i pozwala 

mówić Słowu (Hamm 2004, 167–168). Wtedy następuje przemiana. „Jakim jest 

słowo, taką od niego staje się dusza, podobnie jak rozpalone żelazo błyszczy jak 

                                                 
22 M. Luther, Sermon von dem Sacrament (1526), za: Grisar, t. 4, 392. 
23 „Quia omnis homo mendax et universa vanitas omnis homo vivens. Quare omnis generis opus 

extra gratiam Dei peccatum est. Sed Fides acuisita est habitus vel actus, ut dicunt, humanis vi-

ribus paratus. Quare ipse vanus et mendax est” (1520) WA 6, 89. 
24 Licet enim verbum Dei audiat visus est, cui publicamus confitebatur, et tamen vere non egit 

gratias Deo, quia non talem cogitavit qualis erat, scilicet misericordem in humiles, sed cogita-

bat Deum esse respectorem personarum, superborum, divitum, potentum, atque hoc erat Dei 

veritatem in mendacium mutare: sic facit fides acquisita et omnis notitia Dei humana, quia sola 

gratia facit vere nosse Deum. WA 6, 96. 
25 Podobnie wygląda relacja pomiędzy wiedzą a wiarą na gruncie niemieckiej mistyki – jak 

stwierdza Theologia Germanica (s. 118), nigdy nie przechodzi się od wiedzy (pojmowanej jako 

poznanie doświadczalne) do wiary, ale zawsze od wiary do wiedzy. 
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ogień, dlatego że jest zespolone z ogniem”
26

. W ten sposób staje się wiara real-

nym łącznikiem pomiędzy dwoma porządkami, porządkiem sprawiedliwości  

i porządkiem miłości, ustanawiając słynną luterańską formułę simul iustus et 

peccator. Poznając porządek tego świata, porządek sprawiedliwości, człowiek 

uświadamia sobie własną grzeszność, lecz poznawszy Boże miłosierdzie, porzą-

dek świata, który ma przyjść, wierzy w przeciwną temu, własną sprawiedliwość 

– „grzesznicy w realności, sprawiedliwi w nadziei”
27

. 

„Wreszcie – pisał Luter o tym doświadczeniu przemiany w Przedmowie do 

Dzieł łacińskich – rozmyślając dniem i nocą, dostrzegłem za sprawą miłosiernego 

Boga właściwe powiązanie i sens owych słów: «Sprawiedliwość boża objawia się 

w ewangelii, jako napisane jest: Sprawiedliwy z wiary żyje» (Rzym 1,17). I wtedy 

zacząłem rozumieć, że sprawiedliwość boża to ta, dzięki której sprawiedliwy żyje 

z daru bożego, mianowicie z wiary, i zrozumiałem, że sprawiedliwość boża obja-

wiona przez ewangelię to owa sprawiedliwość bierna, którą miłosierny Bóg 

usprawiedliwia nas przez wiarę, jak napisano: «Sprawiedliwy z wiary żyje». Wte-

dy dopiero poczułem się całkowicie odrodzony, jak gdybym przez szeroko otwar-

te bramy wstąpił do samego raju” (Luter, Przedmowa, 103–104). 

VI 

Tym, co zwraca szczególną uwagę w koncepcji wiary Lutra, jest nacisk, jaki 

kładzie on na jej osobisty wymiar, na jej indywidualny charakter. Wiara nie jest już 

dla niego dłużej, jak to miało miejsce jeszcze w średniowiecznej tradycji, samą ak-

ceptacją rozumu dla Bożego Słowa, lecz, wznosząc się na poziom egzystencjalny, 

staje się ona przełomowym wydarzeniem w życiu jednostki qua jednostki, chwilą,  

w której człowiek uświadamia sobie, że wszystkie zbawcze wydarzenia dokonały 

się dosłownie pro me, „dla mnie” i spogląda na swe życie z takiej właśnie perspek-

tywy (por. Luter, Lectures, 209–210; Grisar, t. 5, 357; Pesch 2008, 249 i nn.). 

Oznacza to rozstanie z dawnym przedmiotowym pojmowaniem wiary, gdyż 

wiara prawdziwie chrześcijańska nie jest bynajmniej jakąś bierną jakością, lecz 

prawdziwym spotkaniem duszy, jej niezapośredniczoną relacją, z samym Chry-

stusem-Słowem (Luter, Commentary, 58). Łączy ona, niczym oblubienicę i ob-

lubieńca, duszę z Chrystusem i sprawia, że oboje, w tajemnym układzie, wiążą 

się w jedną osobę i ciało (Luter, Commentary, 70; O wolności, 34). W ten spo-

sób wiara staje się niewyrażalną, poza-intersubiektywną pewnością, wręcz po-

nadnaturalnym doświadczeniem, nie tylko prawdziwości nowego porządku 

stworzenia, ale również samego stwórczego aktu.  

                                                 
26 Luter, O wolności, 31. Por. również WA 6, 94: „Verum quando verbum Dei sonat, quod veritas 

est, et cor ei adhaeret per fidem, tunc cor imbuitur eadem veritate verbi et per verbum veritatis 

verificatur, Sicut si lignum frigidum adhaereat ferro ignito, ab eodem etiam ignescit et ardet”. 
27 VR F. 105 (za: Lagrange 1918, 68). 
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Gdyby wiara była jedynie p o z n a n i e m  nowego porządku, nie mogłaby 

usprawiedliwiać, gdyż wedle Lutra – a wbrew różnym gnostycyzującym i neo-

platonizującym tendencjom renesansu – sama wiedza nie prowadzi do zbawie-

nia. Skoro jednak jest ona nie tylko poznaniem, ale również – co dokonuje się za 

sprawą zjednoczenia z Chrystusem – b y c i e m  w nowym porządku, sprawia, 

że wierzący „przez swą wiarę znów jest z powrotem przeniesiony do raju i na 

nowo stworzony” (Luter, O wolności, 47). Tak więc w ostatecznej konkluzji to 

nie poznanie (jako actus czy operum) prowadzi do bycia, ale to samo przemie-

nione bycie-egzystencja prowadzi do poznania. Tylko dlatego, że człowiek przez 

nowy akt stworzenia realnie uczestniczy w porządku świata, który ma przyjść, 

posiada również – dzięki iluminacji wiary – prawdziwe, intuicyjne poznanie Bo-

ga objawionego. Jak pisze Luter w Wykładach o Liście do Hebrajczyków, „wiara 

jest widzeniem (visio) tego, co on [tj. autor listu – D.N.] nazywa rzeczami nie-

widzianymi” (Luter, Lectures, 203; por. Wyznanie, 102). 

Tym samym wiara, dzięki temu, że obejmuje w bezpośrednim oglądzie peł-

nię boskiego objawienia i dokładnie określa relację i obowiązek człowieka wo-

bec Boga, jest najwyższą mądrością, sprawiedliwością i jedyną prawdziwą reli-

gią (Luter, Commentary, 87). „Bez Chrystusa – pisze Luter – mądrość jest po-

dwójną głupotą, a prawość podwójnym grzechem, gdyż nie tylko nie udaje się 

im dostrzec mądrości i sprawiedliwości Chrystusa, ale również nastają i bluźnią 

przeciw zbawieniu Chrystusa (Luter, Commentary, 21)”. Lecz kto ma wiarę,  

z racji tego, że jest ona fundamentem wszystkich rzeczy, ma zarazem wszyst-

ko
28

, „gdyż wiara, która z łaski Bożej dana jest bezbożnym i przez którą jeste-

śmy usprawiedliwieni, jest substancją, fundamentem, źródłem, początkiem, za-

sadą i pierwociną wszelkich duchowych łask, darów, cnót, zasług i czynów”
29

. 

VII 

Z dotychczasowych rozważań nad rozumem i wiarą w myśli Lutra wypływa-

ją dwie podstawowe nauki: pierwsza – by tak rzec – w duchu kantowskim, która 

nakazuje rozumowi, aby kierowany cielesnym popędem nie przekraczał właści-

wych swemu poznaniu granic, i druga, niejako w duchu heglowskim, która 

zwiastuje możliwość wyniesienia rozumu ponad zdominowane wyobraźnią poj-

mowanie ku oświetlanej iluminacją wiary spekulacji. 

Wiara pojawia się wówczas, gdy skarlały rozum zaczyna tracić grunt pod 

nogami, gdy żelazne z pozoru reguły wnioskowania natrafiają na, wynikłą z po-

                                                 
28 Luter, O wolności, 30. Podobna myśl w Theologia Germanica (s. 62–63; fr. 99), gdzie stwierdza się, 

że gdy poznana jest Całość i to, czym jest Bóg, wszelka partykularna wiedza nie ma już znaczenia. 
29 „Siquidem fides, que ex gratia dei donatur impiis, qua et iustificamur, est substantia, fundamen-

tum, fons, origo, principium, primogenitum omnium spiritualium gratiarum, donorum, virtu-

tum, meritorum, operum”. WA 3, 649. 
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znawczej niemocy, pustkę. Bóg ma charakter ukryty i nawet jeśli przejawia się 

w dostępny rozumowi sposób, to zawsze czyni to pod postacią przeciwieństwa, 

sub contraria specie, naszego pojmowania i myślenia (Pesch 2008, 381–382). 

„Spójrz – zwraca się Luter w swej polemice do Erazma – tak Bóg kieruje świa-

tem materialnym w rzeczach zewnętrznych, że jeśli przyjrzeć się sądowi ludz-

kiego rozumu i zastosować się do niego, to zmuszeni jesteśmy powiedzieć, że 

albo Boga nie ma, albo że jest On niesprawiedliwy […]” (WA, t. 18, 784, za: 

Pesch 2008, 382). I gdzie indziej, w Wykładzie Listu do Rzymian: „Dobro nasze 

jest ukryte i to tak głęboko, że ukryte jest pod postacią jego przeciwieństwa. Tak 

nasze życie ukryte jest pod postacią śmierci, miłość do nas pod postacią niena-

wiści do nas, osobista godność pod postacią hańby, zbawienie pod postacią zgu-

by, królestwo pod postacią wygnania, niebo pod postacią piekła, mądrość pod 

postacią głupoty, sprawiedliwość pod postacią grzechu, siła po postacią słabo-

ści” (WA, 56, 392, za: Pesch 2008, 384). A wreszcie w zupełnie już wstrząsają-

cym wyznaniu: „On (Bóg) jawi się jako diabeł” i sprawuje swoje „rządy […] na 

świecie w tak osobliwy sposób, że tam, gdzie wydaje się być diabeł i śmierć, 

tam On jest najbliżej” (WA, 41, 675; WA, 24, 632, za: Pesch 2008, 383; por. 

WA, t. 17, cz. 2, 13, 16). Jedynie słabe, aposterioryczne i prawie zagasłe pozna-

nie istnienia Boga, powstrzymuje jeszcze rozum przed jawnym bluźnierstwem 

krzyku: Bóg umarł! (por. Pesch 2008, 383, 388–389). 

Tak, tutaj Lutrowe inwektywy z początku referatu są zaskakujące i brutalnie 

prawdziwe. Upadły rozum to zaiste nieczysta prostytutka, która odrzuciwszy precz 

swego Stworzyciela, oddała się w rozpustne używanie zwodniczemu diabłu. „Kto 

odrzuca Stwórcę, z pewnością będzie wielbił stworzenie”. Jednakże jak zdążyli-

śmy już zauważyć, błąd ten nie wynika z immanentnej natury rozumności, lecz  

z ciążącej na niej skazy grzechu, tego, że choć nie potrafi na niektóre pytania od-

powiedzieć, to jednak nie może ich też zupełnie uchylić. Dlatego też, gdy tylko 

rozum oświecony zostaje prawdą objawienia, gdy za sprawą wiary przywrócone 

mu zostaje intuicyjne i niezawodnie pewne poznanie objawionego Boga, nie tylko 

nie traci on swojej pierwotnej ważności, ale tak naprawdę dopiero teraz ją odzy-

skuje. Wiara, przenosząc rozum z cielesnego sposobu postrzegania w duchowy, 

nieuchwytny (Luter, Wyznanie, 65), jest tym, co przywraca właściwe mu miejsce, 

gdyż rozum – sam w sobie – nigdy nie jest w pełni autonomiczny i zawsze pełni 

funkcję instrumentalną, czy to względem iluminacji wiary, czy ślepoty ciała. 

„Wówczas człowiek – stwierdza Luter w Kazaniu o Ewangelii Jana (1531) – jest 

oświecony i staje się szczęśliwym mistrzem i jest zdolny decydować i oceniać  

o wszelkiej nauce, ma on bowiem światło i wiarę w Boskie Słowo i czuje pewność 

w swych piersiach, że jego nauka jest prawdziwym Słowem Bożym”
30

. 

Tak więc nie jest wiara ani tym, co burzy prawa logiki, bowiem – jak za-

uważa Luter w Wyznaniu o Wieczerzy Pańskiej – każdy, kto chce dyskutować, 

                                                 
30 Luter, Kazanie o Ewangelii Jana, za: H. Grisar, t. 4, 398. 
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musi znać jej podstawowe zasady, ani tym, co sprzeciwia się zasadzie nie-

sprzeczności
31

. Wręcz przeciwnie, przekonanie Lutra o wewnętrznej rozumności 

nauki chrześcijańskiej, którą nota bene utożsamia zresztą ze swoją wykładnią, 

jest tak wielkie, że nie waha się on wyzwać na pojedynek samego nawet diabła. 

„Jeśli zaś diabeł udowodni, iż nasz sakrament i ciało Chrystusa to wszeteczeń-

stwo, chciwość, nienawiść i nikczemność, wówczas wyznamy, że niesłusznie 

czynimy, szukając Chrystusa na ziemi. Ponieważ jednak tego nie udowodnił, to 

możemy powiedzieć, że kłamie, kłapiąc swoją piekielną paszczą […] (Luter, 

Wyznanie, 48; por. tamże, 37, 58)”. 

A zatem stawiane Lutrowi zarzuty o skrajny irracjonalizm i wrogość wobec 

rozumu nie tylko nie odnajdują potwierdzenia w systemie jego myśli, ale wręcz 

napotykają w nim na jawny opór – w postaci przeciwnych tym zarzutom twier-

dzeń. Mimo iż prawda rozumu nie jest tym samym, co prawda ewangelii, to jed-

nak obie są wyrazem tego samego Boga. I choć rzeczywiście rozum, dopóki jest 

posiadany przez diabła, przeszkadza w poznaniu prawd teologii, to jednak, gdy 

już oświeci go Duch Święty, wówczas jest do tego niezbędnie przydatny
32

. 
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The Theologia Germanica of Martin Luther (2004), przeł. S. Winkworth, Mi-

neola, New York. 

WA =  D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesantausgabe, Weimar. 

Faith and Reason in the Thought of Martin Luther 

Summary 

The aim of the article is to verificate the opinion, which dominates among the scholars, that Lu-

ther was a radical antirationalist. By analizing various claims of Luther and by referencing to the 

context of the late-medieval scholastics, the author indicates two fields of functioning of reason – 

the order of nature and the order of grace. In the first one it appears that to attain the legitimate 

cognition the natural reason is sufficient, in the second, the englithenment of faight turns out to be 

neccessary. It means that on the ground of the thought of Luther is rejected any legitimate natural 

theology and that any knowledge of God is granted only by possessing of Spirit. 

Keywords: faith, reason, Deus Absconditus, Deus revelatus, Martin Luther. 
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Semantyczne kategorie – Edmund Husserl,  

Stanisław Leśniewski 

Streszczenie 

Husserl sformułował koncepcję kategorii semantycznych w Logische Untersuchungen (1901). 

Leśniewski wykorzystał ją, konstruując formalny język dla podstaw matematyki. Autor koncentru-

je się na języku prototetyki opisanym w Grundzüge eines neuen Systems der Grundlagen der Ma-

thematik (1929). Przedstawia w języku naturalnym sposób, w jaki Leśniewski charakteryzował 

semantyczne kategorie za pomocą tzw. „terminologicznych wyjaśnień” (Terminological Explanation).  

Słowa kluczowe: Leśniewski, Husserl, semantyczne kategorie, terminologiczne wyjaśnienia, 

prototetyka. 

Mówiąc współcześnie o twórcach tzw. gramatyk kategorialnych, wymienia 

się Kazimierza Ajdukiewicza, Yehoshuę Bar-Hillela, wspomina o tzw. rachunku 

Joachima Lambeka. Nieco dokładniejsze spojrzenie na ten początkowy, tzw. 

klasyczny, okres rozwoju pozwala dostrzec nazwisko kolejnego Polaka – Stani-

sława Leśniewskiego. Zwykle jako początek takich badań wskazuje się niemiec-

kojęzyczny artykuł Ajdukiewicza z 1935 roku, znany w Polsce pod tytułem  

O spójności syntaktycznej (1960). Jego autor nie pozostawia jednak większych 

wątpliwości dotyczących pochodzenia pomysłu. Już na pierwszej stronie wy-

mienionego artykułu deklaruje (1960, 222):  

Od Leśniewskiego przyjmujemy […] zasadniczą ideę kategorii znaczeniowych i ich ro-

dzajów. Za brzmienie zaproponowanych przez nas odnośnych definicji i wyjaśnień, jak  

i za szczegóły treści, którą temu pojęciu przypisujemy, nie można robić odpowiedzial-

nym Leśniewskiego, gdyż nie ustanawia on swoich definicji ogólnie, lecz tylko dla swej 

specjalnej symboliki i w sposób zupełnie inny, w najwyższym stopniu ścisły i czysto 

strukturalny.  

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.17
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Kolejnym wskazanym źródłem były, oczywiście, także Badania logiczne 

Edmunda Husserla
1
. Na nie w swej pracy powoływał się także Leśniewski 

(1929, 14). 

Sam Ajdukiewicz zainteresował się pomysłem kategorii semantycznych 

wcześniej niż w przywoływanej pracy. Widać to np. w wydanych w 1928 roku 

Głównych zasadach metodologii nauk i logiki formalnej (1928, 24, 148). Artykuł 

z 1935 roku oprócz analizy spójności syntaktycznej wypowiedzi języka natural-

nego – jak sądzę – przede wszystkim dostarczył poglądowego opisu konceptu  

i przez to spopularyzował go. Źródłowa publikacja Leśniewskiego (Grundzüge 

eines neuen Systems der Grundlagen der Mathematik (1929, szczególnie 59–

79)), niestety, sama nie dawała takich możliwości. Napisana w skomplikowa-

nym języku formalnym, w istocie także nie przedstawiała samej koncepcji, a ra-

czej wykorzystywała ją, wkomponowując jej zasady w podstawowe reguły bu-

dowy teorii matematycznej. Mimo mojego zamiaru podkreślenia roli Leśniew-

skiego w powstaniu gramatyk kategorialnych, celem tekstu nie jest próba po-

mniejszania zasługi Ajdukiewicza
2
: był autorem poglądowego opisu konceptu, 

zastosował go do analizy języka naturalnego (Salguero-Lamillar 2016, 371), 

wzbogacił i spopularyzował. Bez tego pośrednictwa kategorie nie uzyskałby tak 

dużej popularności, podobnie jak nie osiągnęły jej inne ważne pomysły twórcy 

nowego systemu podstaw matematyki. 

W prezentowanym tekście spróbuję przedstawić sposób wprowadzenia przez 

Leśniewskiego koncepcji kategorii semantycznych do jego języka formalnego, 

który zaprojektował do wyrażania prototetyki. O nim – jak sądzę – mówił Ajdu-

kiewicz w przytoczonym wcześniej cytacie. Rozpocznę jednak od przypomnie-

nia poglądów Husserla. Następnie przejdę do uproszczonej prezentacji formal-

nego wykładu Leśniewskiego, aby chociaż pobieżnie zilustrować jego interpre-

tację kategorii i przy okazji podkreślić trudności uniemożliwiające bezpośrednie 

oddziaływanie tego pomysłu. Interpretacja Leśniewskiego wymaga zarysowania 

teoretycznego tła, w którym się pojawia. A ono wraz z całym formalnym kon-

tekstem, niestety, mocno oddala nas od podkreślanego przez Husserla wyraźne-

go związku słów, znaczeń, myśli. Leśniewski wprowadzał bowiem koncepcję 

                                                 
1  Poglądy twórcy fenomenologii nie tylko nie były obce uczonym ze szkoły lwowsko-

warszawskiej, ale nawet cieszyły się dużą estymą. Polemizował z nim Kazimierz Twardowski, 

jego krytykę psychologizmu podjął Jan Łukasiewicz. Ajdukiewicz, który spotkał fenomenologa 

w Getyndze, był także pod wrażeniem Badań. Jak można sądzić, powstanie mereologii Le-

śniewskiego także nie było wolne od wpływu rozważań Husserla o całościach i częściach 

(2000, 275–366).  
2  Chociaż Ajdukiewicz podkreślał wtórność wielu elementów własnej interpretacji względem 

Leśniewskiego, nie ograniczał się – jak zwracał na to uwagę – tylko do czystej transmisji roz-

wiązań twórcy mereologii. „Koncepcja kategoryj znaczeniowych powstała u filozofa niemiec-

kiego Husserla. Prof. Leśniewski przeprowadził ją bardzo dokładnie dla swego języka symbo-

licznego. My tu trzymaliśmy się intencyj Husserla. […] Nasze definicje są więc rozwinięciem 

myśli Husserla” (Ajdukiewicz 1928, 24).  
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kategorii semantycznych jako ważny element jego pomysłu „skrajnej” formali-

zacji matematyki (jak mówił – „radykalnej” (1929, 78)). Dążenie do takiego celu 

w powiązaniu z nominalistycznym nastawieniem uczonego prowadzić miało do 

wyeliminowania z formalnie zapisanych rozumowań wszelakich pozafizykal-

nych dodatków. Analiza intuicyjnych treści, która według Leśniewskiego sta-

nowiła istotę matematycznego myślenia, została w źródłowej pracy sprowadzo-

na do procedury operowania bezsensownymi napisami. Z tego punktu widzenia 

trudno dostrzec ciągłość między poglądami Husserla a ich formalnym wykorzy-

staniem przez Leśniewskiego. 

W przedstawianym tekście rezygnuję z odrębnej prezentacji Ajdukiewi-

czowskiej interpretacji pomysłu Leśniewskiego. Traktuję ją jako znaną. W rze-

czywistości trudno jednak od niej uciec, ponieważ prosta notacja ułamkowa ła-

two przedstawia dość skomplikowane zależności. Przykłady tego uzależnienia 

łatwo spotkać. Przypomnę tylko dwa: postępowanie Jana Woleńskiego w jego 

głośnej pracy o szkole lwowsko-warszawskiej. Wykład teorii Leśniewskiego 

przeprowadził, wykorzystując symbolikę Ajdukiewicza i poprzedzając go po-

chwałą „eleganckiego sposobu formalnej reprezentacji kategorii semantycz-

nych” (1985, 141). Z intuicyjnych zalet tego zapisu, przedstawiając myśl uczo-

nego, korzystał również autor współczesnego opracowania jego filozofii mate-

matyki, Rafał Urbaniak (2014, 61). 

Kategorie znaczeniowe Edmunda Husserla 

Leśniewski i Ajdukiewicz jako źródło swoich pomysłów wskazali rozważa-

nia Husserla nad kategoriami znaczeniowymi (Bedeutungskategorien). Powoły-

wali się na Badanie IV: O różnicy między znaczeniami samodzielnymi i niesa-

modzielnymi. Idea czystej gramatyki z drugiego wydania z I części II tomu Ba-

dań logicznych (1913 rok)
3
. (Obaj wskazywali dokładnie te same strony (Le-

śniewski 1929, 14; Ajdukiewicz 1960, 223): 294, 295, 305–312, 316–321 i 326–

342.) Moje streszczenie w zasadzie ogranicza się do przedstawionych tam po-

glądów. 

Husserl – jak sam przyznawał – podtrzymuje językowe zainteresowanie Kar-

tezjusza i jego kontynuatorów z Port-Royal (Antoine’a Arnaulda i Claude’a 

Lancelota), tj. kontynuuje popularne na przełomie XVII/XVIII wieku próby bu-

dowy uniwersalnej gramatyki filozoficznej. Według filozofa, każdy z historycz-

nych języków opiera się na pierwotnym „idealnym rusztowaniu”, które należy 

znaleźć i którego „[…] przebadanie […] musi stanowić jeden z fundamentów 

ostatecznego naukowego rozjaśnienia wszystkich języków w ogóle” (Husserl 

2000, 424). Zwykle uczeni nie dostrzegają tego wspólnego dla wszystkich języ-

                                                 
3  Wykorzystuję wydanie (Husserl 2000). 
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ków racjonalnego fundamentu, koncentrując się na rzucających się w oczy róż-

nicach wynikających z historycznie ukształtowanych warunków. Tłumacząc 

własności języka, odwołują się do psychicznych, społecznych itp. czynników, 

nie dostrzegając, a przez to bagatelizując rolę ogólnych, strukturalnych założeń. 

A to właśnie one – według Husserla – umożliwiają zasadnicze racjonalne wyja-

śnienie wielu istotnych cech języka. 

Pomijana sfera stanowi obszar poszukiwań wspominanej już uniwersalnej 

gramatyki filozoficznej. Do poznania jej prowadzić ma aprioryczna analiza 

transcendentalna, dochodząc do struktur głębszych niż powierzchniowe. Nieste-

ty, zwykle na tych ostatnich koncentrują się tradycyjne badania empiryczne. Jak 

zauważa fenomenolog: „W czystej logice wyodrębnia się czysta teoria form 

znaczeń, która rozpatrywana sama w sobie jest dyscypliną pierwszą i fundamen-

talną” (Husserl 2000, 424). Zadania projektowanych badań różnią się od speł-

nianych przez tradycyjnie pojmowaną naukę. Dotyczą relacji między głębokimi 

i istotnymi znaczeniami, przekraczają tradycyjnie językoznawcze zagadnienia 

gramatyczne. Chociaż powszechnie uznaje się badania logiczne za podstawowe 

dla zrozumienia ludzkiej wiedzy, to proponowana tutaj tematyka ma dotyczyć 

poziomu bardziej fundamentalnego niż nauka: ma sięgać samych założeń logiki. 

Należy zbadać aprioryczne przesłanki logicznych rozważań. Przeanalizować wa-

runki rozumienia formułowanych wypowiedzi. Z tym wiąże się konieczność 

określenia praw sensu związanych z występującymi w nich różnymi kategoriami 

znaczeniowymi. Z pierwotności czystej teorii form znaczeń wobec logiki wyni-

ka także brak zainteresowania jej tradycyjnymi problemami. Np. w postulowanej 

teorii w ogóle nie pojawiają się pytania o prawdę i fałsz. Wypowiedź, aby móc 

posiadać wartość logiczną, musi spełniać elementarne wymagania sensowności  

i to one właśnie mają stanowić podstawowe zagadnienie projektowanej dyscy-

pliny
4
. Niemiecki uczony na przykładach pokazywał, jak rozumie owo zadanie. 

Gdy porównamy dwa zestawienia słów „okrągły czworokąt” i „okrągłe albo”, to 

– jak łatwo zauważyć – pierwsze pojmujemy, chociaż zdajemy sobie sprawę  

z tego, że nie odpowiada mu żaden istniejący przedmiot. Drugiego nawet nie 

można zrozumieć. Pierwsze złożenie – jak mówił – jest niedorzeczne, absurdal-

ne, ale – dodawał – daje jednolite znaczenie w świecie znaczeń idealnych.  

W przypadku złożenia „okrągłe albo” znaczenia cząstkowe nie pozwalają na 

dojście do jednolitego znaczenia.  

Mamy wtedy tylko przedstawienie pośrednie, zmierzające do syntezy takich znaczeń 

cząstkowych w jedno znaczenie, a jednocześnie wgląd, że takiemu przedstawieniu nigdy 

nie może odpowiadać żaden przedmiot, tzn. że znaczenie tego rodzaju, jaki tu jest inten-

dowany, nie może istnieć. Sąd o niemożności pogodzenia tutaj dotyczy przedstawień, 

tam przedmiotów, tutaj w jego treści występują przedstawienia przedstawień w tym 

miejscu, gdzie tam występowały przedstawienia proste (Husserl 2000, 409).  

                                                 
4  Przeprowadzane przez Husserla odróżnienie czystej teorii form znaczeń od wąsko pojmowanej 

logiki antycypuje późniejszy podział Carnapa na reguły formowania i transformacji. 
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Głównym tematem rozwijanej przez Husserla czystej teorii form znaczeń nie 

będzie więc problem rzeczowego odniesienia wyrażeń (w pewien sposób zwią-

zany z zagadnieniem wartości logicznej), ale zadanie określenia podstawowych 

form znaczących, praw składania znaczeń i eliminacji form niedopuszczalnych. 

W tym celu najpierw  

[…] należałoby ustalić pierwotne formy znaczeń samodzielnych, pełnych zdań, wraz  

z ich immanentnym uczłonowaniem i strukturami w tym uczłonowaniu. Dalej, pierwotne 

formy komplikacji i modyfikacji […]. W dalszej kolejności chodzi o systematyczny 

przegląd nieograniczonej mnogości dalszych form, które można z nich wywieść przez 

[…] komplikację, resp. modyfikację (Husserl 2000, 421).  

Jak wspominałem, niemożliwość dokonania syntezy niektórzy tłumaczą 

zwyczajem językowym lub regułami gramatycznymi łączenia części mowy. 

Odwołują się przy tym do empirycznie dostrzeganych warunków (psychicznych, 

społecznych, historycznych itp.). Niestety, według Husserla, takie próby zary-

sowania obszaru możliwych przyczyn nie pozwalają dostrzec istotnych przesła-

nek racjonalnych. A to one stanowią zasadnicze wyjaśnienie wspomnianej nie-

możliwości. Podstawą dla zrozumienia praw syntezy znaczenia jest uchwycenie 

różnicy między znaczeniami samodzielnymi i niesamodzielnymi oraz ściśle  

z tym związanych praw łączenia znaczeń (Husserl 2000, 410). Teoria form zna-

czeń wymaga określenia nieograniczenie rozwijającej się całej hierarchii struk-

tur składanych znaczeń. Podstawą jednak jest ustalenie jej atomów: wskazanie 

znaczeń samodzielnych i – następnie – sformułowanie podstawowych praw łą-

czenia ich. W ten sposób niemiecki filozof chce gramatyczny podział znaczeń na 

kategorematyczne i synkategorematyczne sprowadzić do odróżnienia między 

znaczeniami samodzielnymi i niesamodzielnymi. 

Na podanym przykładzie składania znaczeń można sobie uświadomić, że 

otrzymanie harmonii lub jej brak nie są wynikiem arbitralnej decyzji czy subiek-

tywnego smaku. Przy podejmowanych próbach składania (Husserl 2000, 397) 

„[…] nie jesteśmy swobodni, i dlatego w danej sensownej jedności połączenia 

elementy nie mogą być dowolnie zestawiane ze sobą”. Niezależnie od woli cza-

sem otrzymamy „stertę znaczeń” zamiast jednolitego znaczenia. One. „[…] pasują 

do siebie tylko w pewne z góry określone sposoby, i tylko wtedy konstytuują 

znów sensowne jednolite znaczenia, podczas gdy pozostałe możliwości są wyklu-

czone przez prawo […]”. Zauważana przeszkoda utrudniająca otrzymanie harmo-

nii „[…] jest niemożliwością obiektywną, idealną, jest ugruntowana w «naturze», 

w czystej istocie dziedziny znaczeń i jako taka da się uchwycić w apodyktycznej 

oczywistości” (Husserl 2000, 398). Tu nie idzie także o jakieś jednostkowe, 

szczegółowe przypadki znaczenia. W nich ujawniają się ogólne prawa. Niemożli-

wość występowania przeczących im szczegółowych przypadków związana jest  

[…] z istotnymi rodzajami, pod które one podpadają, tj. z kategoriami znaczeniowymi. 

[…] Gdziekolwiek więc w przypadku danych znaczeń naocznie rozumiemy niemożli-

wość połączenia, niemożliwość ta wskazuje pewne bezwarunkowo ogólne prawo, zgod-
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nie z którym w ogóle połączenie znaczeń odpowiedniej kategorii znaczeniowej, w tym 

samym porządku i stosownie do tej samej czystej formy, nie może prowadzić do jakiegoś 

jednolitego wyniku – jednym słowem, jest apriorycznie niemożliwe (Husserl 2000, 398).  

Te same własności dają się mutatis mutandis zauważyć przy rozważaniu 

możliwości łączenia znaczeń. 

Konstatowane wyżej podobieństwa znaczeń i, w konsekwencji, także speł-

nianie możliwych funkcji stanowi kryterium określające przynależność do tej 

samej kategorii znaczeniowej. Chcę podkreślić wyraźnie widoczną w poglądach 

Husserla wtórność funkcji znaczeń względem ich „materii”. Ta cecha uzasadnia 

mówienie o kategoriach znaczeniowych. Ich jednorodność stanowi podstawę 

wypełniania podobnych funkcji. Pozwala to tłumaczyć podobieństwo syntak-

tycznych funkcji spełnianych przez znaczenia należące do jednej kategorii.  

Określenie kategorii pozwala przejść do formułowania ogólnych praw wy-

znaczających połączenia znaczeń w nowe. Husserl przedstawił następujący 

przykład formułowania owych praw. Wyrażenie o jednolitym znaczeniu „to 

drzewo jest zielone” ma następującą formę samodzielnego wyrażenia „to S jest 

p”. Można je z powrotem uszczegóławiać na nieskończenie wiele sposobów, np. 

„to złoto jest niebieskie”. Nie można jednak „[…] przestać przestrzegać katego-

rii materii znaczeniowych” (Husserl 2000, 399) Wtedy bowiem znika jedność 

sensu. Jeśli dokonujemy odpowiednich zmian w ramach tej samej kategorii zna-

czeniowej, mogą powstawać wyrażenia fałszywe, głupie, śmieszne, ale zawsze 

będą jednolite (Husserl 2000, 400). Wychodząc ze zmianami poza kategorie 

znaczeniowe, zwykle tracimy ów jednolity sens. 

Podział na kategorie znaczeniowe daje możliwości określenia praw wiązania 

znaczeń w budowanej teorii form. Jak Husserl wielokrotnie podkreślał – funda-

mentalne znaczenie dla realizacji tego zadania ma odróżnienie między znacze-

niami samodzielnymi i niesamodzielnymi. Ogólną definicję znaczenia niesamo-

dzielnego można wyczytać z odpowiedniego określenia przedmiotu, który, bę-

dąc niesamodzielny, należy do „[…] takich czystych gatunków, w odniesieniu 

do których zachodzi z istoty płynące prawo, że jeśli w ogóle istnieją, to tylko ja-

ko części szerszych całości pewnego przyporządkowanego gatunku” (Husserl 

2000, 295). Nieco zaś dalej pojawia się kontynuacja wyjaśnienia:  

[…] są one częściami, które istnieją tylko jako części i nie mogą być pomyślane jako coś 

istniejącego dla siebie. Zabarwienie tego oto papieru jest jego niesamodzielnym momen-

tem; […] zgodnie ze swym czystym gatunkiem jest predestynowane do bycia częścią 

[…]5 (Husserl 2000, 295).  

Znaczenie niesamodzielne występuje tylko jako moment znaczenia samo-

dzielnego. Musi więc być włączone w inne, aby wspólnie uzyskać charakter sa-

                                                 
5  Chociaż, nad wyraz skrupulatny w przedstawianiu swych źródeł, Leśniewski nie wspomina  

w tym kontekście o Gottlobie Fregem to, czytając przytaczane wypowiedzi o samodzielności  

i niesamodzielności znaczeń, trudno nie pomyśleć o wykorzystywanym przez słynnego logicy-

stę odróżnieniu wyrażeń nasyconych i nienasyconych. 
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modzielny. To włączenie się nie odbywa się tylko dzięki prostemu zestawieniu 

(Husserl 2000, 369): „[…] W ogóle nie ma złożenia znaczeń w nowe znaczenia 

bez łączących je form, które same znów mają charakter znaczeń, i to niesamo-

dzielnych […]” (Husserl 2000, 397). Z tego powodu fenomenolog bardzo moc-

no podkreślał konieczność odróżnienia formy od materii połączenia:  

[…] w konkretnej jedności znaczenia czystych momentów formy nigdy nie da się zastą-

pić momentami, które podlegają formowaniu, tymi, które nadają znaczeniu odniesienie 

do rzeczy […] (Husserl 2000, 401).  

Pod koniec swego rozważania Husserl jeszcze raz ustalił nieprzekraczalną 

granicę: „[…] w ogóle w całości formy nie mogą pełnić funkcji materii i materie 

nie mogą pełnić funkcji form, i to w oczywisty sposób przenosi się na sferę zna-

czeń” (Husserl 2000, 401). 

Według Husserla często wykorzystywany podział wyrażeń na kategorema-

tyczne i synkategorematyczne jest niejasny, o ile nie zostanie odpowiednio 

ufundowany w dziedzinie znaczeń (Husserl 2000, 388–389). Tylko przy takim 

odniesieniu można mówić o wyrażaniu, o samodzielności i jej braku. Sam roz-

biór wyrażeń dotyczy tylko obiektów zmysłowych i trudno w tej sytuacji mówić 

o samodzielności bądź jej braku.  

[…] Jeżeli język ma w swym materiale werbalnym wiernie odzwierciedlać a priori moż-

liwe znaczenia, to musi dysponować formami gramatycznymi, które wszystkim dającym 

się odróżnić formom znaczeń umożliwiają nadanie dającego się odróżnić „wyrazu” […] 

(Husserl 2000, 383). 

Normatywna forma przytoczonej wypowiedzi nie gwarantuje paralelizmu obu 

sfer. Język jest refleksem struktury znaczeń. Jego własności są funkcją praw kieru-

jących ich związkami. Organizacja wypowiedzi jest w dużym stopniu determino-

wana przez strukturalne relacje między znaczeniami. Brak pełnej odpowiedniości 

obu struktur może powodować różnice między wynikami apriorycznych badań 

nad istotnymi znaczeniami i efektami analizy gramatycznej. Husserl mówi to wy-

raźnie: analiza „[…] nie może polegać tylko na rozróżnianiu wyrażeń jako zjawisk 

zmysłowo zewnętrznych; raczej jest ona z zasady określona przez wzgląd na róż-

nice znaczeń” (Husserl 2000, 19). Podkreślam tę uwagę, ponieważ wymagana 

subtelność analiz nie daje się prosto zapisać w czysto formalnym języku. 

Niemiecki fenomenolog niejednokrotnie wyraźnie odwoływał się do języ-

kowego obrazu owych związków. Ponieważ znaczenia wiązane są za pomocą 

odpowiednich form, w podobny sposób, tj. wtórnie względem znaczeń, powstają 

w języku związki wyrażeń kategorematycznych i synkategorematycznych. To 

łączenie odbywa się jedynie w pewnych dopuszczalnych i niesamodzielnych 

formach językowych (Husserl 2000, 396).  

Spróbuję podsumować przedstawione wyżej wyniki zaczerpnięte z Badań:  

Istnieją prawa czystej teorii form znaczeń określające schematy dopuszczal-

nych związków między nimi. Dzięki temu można podzielić wszystkie znaczenia 
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na pewne kategorie znaczeniowe, których elementy spełniają podobne role  

w związkach między znaczeniami. Pozwala to wymieniać znaczenia należące do 

tej samej kategorii znaczeniowej, nie niszcząc znaczenia całości. Zamiana zna-

czeń należących do różnych kategorii prowadzi do destrukcji znaczenia całości.  

Wśród wszystkich znaczeń można wyróżnić dwie grupy: samodzielne, pod-

stawowe, i niesamodzielne, wtórne. Znaczenia niesamodzielne mogą występo-

wać tylko w kontekście znaczenia samodzielnego. Forma wiążąca znaczenia jest 

zawsze niesamodzielna. Nie można form zastępować znaczeniami formowany-

mi. Ustalenie pierwotnych i wtórnych form pozwala na określenie praw opisują-

cych strukturę uczłonowania całości znaczenia. Te prawa analizy mogą być tak-

że wykorzystane jako matryce do tworzenia coraz bardziej skomplikowanych 

nowych struktur.  

Wyrażenia są zawsze ufundowane w strukturze znaczeń. Między obu sferami 

nie ma ścisłej odpowiedniości. Podstawową jest jednak zawsze sfera znaczeń. 

Semantyczne kategorie Stanisława Leśniewskiego 

Leśniewski włączył do swego systemu koncepcję semantycznych kategorii, 

aby chroniła go przed antynomiami
6
. Zadanie to miała wypełniać w sposób po-

dobny do teorii typów
7
. O ile jednak narzędzie użyte w Principia Mathematica – 

jak twierdził polski uczony – było zupełnie nieintuicyjne (więc mógł uznać je za 

remedium niedopuszczalne, sztuczne), to jego pomysł góruje nad tamtym swym 

związkiem z tradycją, np. zbliżeniem do Arystotelesowskich kategorii (Leśniew-

ski 1929, 14–16). Jego intuicyjność stanowi ważną i – jak uważał Leśniewski – 

wystarczającą rekomendację do włączenia go do swego projektu formalizacyj-

nego. Nie przeszkadzała nawet spowodowana tym istotna komplikacja w proce-

sie formalizacji teorii. Istotna, chociaż nie uniemożliwiająca realizacji zadania. 

Efektem była zdecydowana deklaracja Leśniewskiego o włączeniu koncepcji 

semantycznych kategorii do systemu: „Czuję się zobligowany do zaakceptowa-

nia jej, nawet gdyby nie było żadnych antynomii” (1929, 14). 

Gorącym przekonaniem o intuicyjnej sile przedstawionej koncepcji i jej wa-

gi w zadaniu formalizacji podstaw nauki nauczyciel zaraził swego ucznia Alfre-

da Tarskiego. Gdy ten cztery lata później przedstawiał rozważania nad możliwo-

ścią zbudowania formalnej definicji prawdy, z dużym uznaniem odniósł się do 

                                                 
6  Sformułowana została w wykładzie prototetyki (Leśniewski 1929, 13–15), ale obowiązuje we 

wszystkich teoriach. 
7  Nawet pierwszą jej wersję z 1921 roku nazwał „teorią typów” (podczas odczytu o „O stopniach 

funkcji gramatycznych”) (Leśniewski 1929, 13). Tarski następująco wyjaśniał tę tezę o podo-

bieństwie: „Pod względem formalnym teoria kategorii semantycznych jest dość daleka od 

pierwotnej teorii typów z Principia Mathematica […], natomiast mało się różni od tzw. uprosz-

czonej teorii typów […]” (1995, 93).  
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pomysłu nauczyciela o konieczności wykorzystania omawianej koncepcji. W za-

sadzie swoimi słowami powtórzył jego deklarację wyłożoną w Grundzüge 

(1929, 14), mówiąc:  

Z formalnego punktu widzenia rola tego pojęcia przy budowie nauki jest analogiczna do 

roli pojęcia typu w systemie Principia Mathematica pp. Whiteheada i Russella, natomiast 

ze względu na swą genezę i treść intuicyjną odpowiada ono raczej (z pewnym przybliże-

niem) pojęciu części mowy, znanemu z gramatyki języka potocznego. Podczas gdy teoria 

typów pomyślana była głównie jako pewnego rodzaju środek zapobiegawczy, mający na 

celu uchronienie nauk dedukcyjnych przed ewentualnymi antynomiami – teoria kategorii 

semantycznych jest tak głęboko wrośnięta w podstawowe intuicje, dotyczące sensowno-

ści wyrażeń, że niepodobna sobie wyobrazić języka naukowego, którego zdania posiada-

łyby wyraźny intuicyjny sens, a którego budowa nie dałaby się uzgodnić z rozważaną 

teorią w tym lub innym ujęciu (1933, 93)8. 

W dalszej części swego tekstu spróbuję przedstawić w uproszczony sposób 

metodę wprowadzania podstawowych pojęć koncepcji kategorii semantycznych 

w pracy Grundzüge eines neuen Systems der Grundlagen der Mathematik 

(1929). Przedstawiając wyjaśnienia, chcę także przybliżyć narzędzie, za pomocą 

którego Leśniewski przeprowadzał swoją formalizację. Jak już wspominałem, 

uczony w rzeczywistości nigdy nie opublikował żadnej pracy poświęconej 

omawianemu tematowi. Poruszał go jednak podczas uniwersyteckich wykładów 

z podstaw prototetyki, np. w roku akademickim 1932–1933 (Choynowski 1988, 

15–17). Opublikowane krótkie notatki studenckie przypominają charakterystyki 

znane z przywoływanego już artykułu Ajdukiewicza. Np. funktor opisywany jest 

za pomocą kategorii otrzymanej funkcji i charakterystyk wykorzystywanych ar-

gumentów: ich ilości, porządku i ich kategorii. Ta zbieżność, jak się wydaje, 

świadczy o zgodności wykładu Ajdukiewicza z ogólnym spojrzeniem Leśniew-

skiego na kategorie semantyczne. W Grundzüge zostały wykorzystane w kon-

strukcji dość szczególnego języka logiki.  

Przed prezentacją sposobu wykorzystania ich do formalizacji prototetyki 

chcę wrócić do omawianych już, badanych przez Husserla, niesamodzielnych 

form, które łącząc znaczenia, tworzą nowe samodzielne byty. Fenomenolog 

podkreślał ich sztywność, tj. konieczność przestrzegania kategorii znaczenio-

wych: ich naruszanie prowadziło do utraty jednolitego sensu. Jak już wspomina-

łem wcześniej, funkcja formy wiążącej znaczenia samodzielne lub niesamo-

dzielne daje się dobrze ująć za pomocą pary terminów Fregego funkcja – argu-

ment. Za ich pomocą niemiecki uczony z powodzeniem zastąpił Arystotelesow-

ski podmiotowo-orzecznikowy schemat zdania. Funkcja jest nienasycona, wy-

magająca uzupełnienia. Jej dopełnieniem jest argument, obiekt (nasycony). Po-

jęcie funkcji zostało rozszerzone na większą liczbę argumentów, pojawiły się 

                                                 
8  W Postscriptum dołączonym do pracy w 1935 roku Tarski wycofał się z końcowej deklaracji, 

mówiąc: „Dziś już nie mogę stanowczo bronić przyjętego wówczas w tej materii poglądu” 

(Tarski 1995, 159). 
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funkcje wyższego rzędu (Besler 2010, 47–61). To podejście Fregego do zdania 

pozwoliło traktować je jako funkcję odpowiednio kategorialnie scharakteryzo-

wanych swoich argumentów f(a, b, c,…). 

Zespół precyzyjnych definicji wprowadzających zasady omawianej koncep-

cji do reguł formalizowania języka prototetyki pojawia się wśród wyrażonych  

w języku symbolicznym „Terminologische Erklärungen” (T.E.) (zob. np. Misz-

czyński 2014), których zadaniem jest wyjaśnienie dyrektyw rządzących protote-

tyką σ5. Na formalizację przeprowadzoną przez Leśniewskiego – jak sądzę – 

można patrzeć jak na próbę przedstawienia prototetyki w postaci mechanicznej 

gry formuł pozbawionych towarzyszących im myśli. Przedstawione za pomocą 

symbolicznego języka reguły owej gry, precyzyjnie prezentują projekt formali-

zmu do wyrażenia treści twierdzeń systemu podstaw matematyki. Leśniewski 

charakteryzował swój formalizm określeniem „radykalny”: omawiał zasady 

konstrukcji języka budowanego z czystych formuł pozbawionych wszelakiej tre-

ści. To wyjaśnia, dlaczego przedmiotem T.E. jest wyłącznie morfologia wyra-

żeń: kształty wykorzystywanych formuł i występujące między nimi relacje. Jak-

by Leśniewski zupełnie zapominał o intuicyjnych treściach, które mają być wy-

rażane za pomocą owych napisów. Ten paradoks jest charakterystyczny dla ra-

dykalnego formalizmu uczonego: z fizykalnie pojmowanych wyrażeń zbudować 

taką strukturę językową, której reguły w pełni pozwolą odtworzyć intuicyjne ro-

zumowania prototetyki. Dalsze prace prowadzić miały do konstrukcji formalne-

go języka dla ontologii i mereologii. Skomplikowany i precyzyjny opis mecha-

nicznej gry formuł przedstawia reguły ustawiania napisów towarzyszących intu-

icyjnym rozumowaniom. Ich geometryczne kształty odpowiadają określonym 

znaczeniom. Kto rozumie sens zapisanych aksjomatów, ten w przekształceniach 

formuł dokonywanych zgodnie z dyrektywami dostrzeże związane z nimi opera-

cje dokonywane na odpowiednich intuicyjnych treściach. Dlatego zamiast po-

szukiwać znaczeń, które według Husserla stanowiły fundament semantycznych 

kategorii, Leśniewski będzie się koncentrował na geometrycznej charakterysty-

ce, na ich cechach fizykalnych. 

Zreferowana w pierwszej części analiza Husserla stanowi w rzeczywistości 

pierwszą warstwę jego logiki: studia nad unikaniem nonsensu. Analizy drugiej 

są skoncentrowane na formalnej sprzeczności zdań, mówiąc ogólnie, dotyczą 

praw formalnej dedukcji. W późniejszym czasie Husserl z drugiej warstwy wy-

odrębnił jeszcze jedną, semantyczną – logikę prawdy (Haddock 2012, 97–98). 

Tytułowy temat mojego tekstu dotyczy rozwiązania problemu stanowiącego tyl-

ko fragment rozważań Husserla nad logiką. Leśniewski włącza jednak ten po-

mysł w szerszy kontekst formalnej prezentacji teorii, w którym, dbając o sen-

sowność wyrażeń, jednocześnie musi zapewnić prawdziwość formułowanym te-

zom. W Grundzüge nie są odróżniane obie warstwy, ich zadania realizowane są 

jednocześnie. Z tego powodu pewne rozwiązania mogą włączać dodatki – jak 

można sądzić – nieuzasadnione koncepcją kategorii semantycznych. Artykuł 
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prezentujący metodę formalizacyjną zupełnie nie wiąże się z trzecim z wymie-

nionych zadań. 

Pierwotne wyrażenia teorii wprowadzone są za pomocą aksjomatów. Ich 

liczba nie zmienia istotnie sposobu rozbudowy teorii. W pracy z 1929 roku jako 

pierwszy występuje aksjomat A1 (Leśniewski 1929, 33) 

 

Według Leśniewskiego, powyższy napis stanowiący zbiór „znaczków” 

(zgodnie z koncepcją radykalnego formalizmu jest to kolektywny zbiór, np. roz-

łożonych na kartce papieru śladów atramentu, którym nie należy przypisywać 

żadnej treści) odpowiada tradycyjnej tezie, którą za pomocą symboliki z Principia 

Mathematica można przedstawić następująco (p,q,r){[(p≡r) ≡ (q≡p)] ≡ (r≡q)}. Po-

czątkowe wyrażenie A1 „⌞pqr⌟” to kwantyfikator wiążący zmienne „p”, „q”, „r”. 

Po nim następuje kolejne wyrażenie rozpoczynające się i kończące górnymi na-

rożnikami „⌜…⌝”. Ono jest zasięgiem tego kwantyfikatora. Kwantyfikator razem 

z następującym bezpośrednio po nim zasięgiem to uogólnienie. Jego ogólną po-

stać można zapisać następująco „⌞pqr…⌟⌜φϹpqr…Ͻ⌝”. Do zapisanej formuły 

wrócę, omawiając T.E. XXVII. 

Pod aksjomatami dopisuje się kolejne wyrażenia – tezy. Każda jest dołącza-

na zgodnie z odpowiednimi dyrektywami. Dla nominalistycznie zorientowanego 

Leśniewskiego tak budowany kolektywny zbiór napisów stanowi teorię protote-

tyczną. Teoria kategorii semantycznych wprowadza podział tych materialnych 

obiektów (napisów) na pewne grupy. Dokonuje się go w sposób odpowiadający 

wyznaczeniu klas abstrakcji względem równoważnościowej relacji homosemp 

(T.E. XXXV). Podstawową kategorią (odpowiadającą Husserlowskim znacze-

niom samodzielnym) prototetyki jest frp(B). Charakteryzuje ją T.E. XXXIII. Le-

śniewski tylko w kilku T.E. podał sposób odszyfrowania przyjętych przez niego 

skrótów. Dlatego wśród czytelników pojawiają się różnice. Audöenus Owen 

Vincent Le Blanc proponuje odczytywać go jako „oczywiste zdanie ze względu 

na B” (1991, 75). Eugene Luschei (1962, 199) posługiwał się terminem „pod-

stawowa fraza zdaniowa ze względu na B”. Józef Stuchliński (2002, 80) mówi  

o „podstawowej formule zdaniowej” i wskazuje na łacińskie źródła skrótu.  

W dalszym ciągu będę wykorzystywał jego informacje. W tym przypadku poda-

je: łac. frasa, forma.  

Pojawienie się w opisywanym wyrażeniu litery „B” jest zabiegiem specy-

ficznym dla nominalizmu Leśniewskiego. Bardzo często terminy definiowane za 

pomocą T.E. są relatywizowane do aktualnego zespołu wypisanych tez. Litera 

„B” zwykle oznacza przyjętą na końcu tezę empirycznie istniejącej teorii. Pierw-

szą był rozpoczynający ją aksjomat A1, „B” to ostatni napis z istniejącego zbio-

ru. W ten sposób zostało wyznaczone odniesienie wprowadzanego terminu i tym 

samym sprecyzowane jego rozumienie.  
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Warto może jeszcze wyjaśnić pojawienie się litery „p” na końcu wyrażenia 

„frp”: termin charakteryzuje system prototetyki. Uczony zapowiadał użycie od-

powiednich końcówek w T.E. dla ontologii „fro” i mereologii „frm”. Niestety, ta 

ostatnia formalizacja nie została nigdy opisana. 

Frazę zdaniową Leśniewski scharakteryzował w następującym wyjaśnieniu 

(1929, 67): 

 

Używając języka naturalnego, można powiedzieć: A jest
9
 podstawową frazą 

(formułą) zdaniową ze względu na twierdzenie B należące do tego systemu pro-

totetyki wtedy i tylko wtedy, gdy 1) A jest tezą prototetyki ze względu na B lub 

2–3) jest poprzednikiem lub następnikiem jakiejś równoważności zawartej w ja-

kiejś tezie ze względu na B (połączyłem drugi i trzeci człon alternatywy stano-

wiącej explanans omawianego wyjaśnienia), lub 4) jest złożeniem wyrazów na-

leżących do wnętrza zasięgu jakiegoś kwantyfikatora (Ajdukiewicz za Leśniew-

skim używał terminu „rdzeniec” (Ajdukiewicz 1928, 74, 149)). Przykładem 

rdzeńca może być funkcja zdaniowa znajdująca się między górnymi narożnika-

mi aksjomatu A1
10

). 

Przedstawiona wyżej T.E. pozwala Leśniewskiemu wyróżnić wśród zapisa-

nych tez wyrażenia uznawane za zdania „frp(B)”. One stanowią podstawową ka-

tegorię prototetyki. Jak łatwo zauważyć, wbrew możliwym nieporozumieniom 

wynikającym z dosłownego odczytania sformułowaniu Le Blanca, fraza wcale 

nie musi odpowiadać tradycyjnie rozumianemu zdaniu. Oczywiście, może nim 

być (np. będąc, jak aksjomat A1, tezą teorii poprzedzoną kwantyfikatorem: wte-

dy wszystkie występujące w niej zmienne są związane). Frazą będzie funkcja 

zdaniowa (jeśli, zgodnie z warunkiem 3, weźmiemy pod uwagę tylko wnętrze 

zasięgu kwantyfikatora występującego na początku jakiejś tezy, czyli jej rdze-

niec). Frazą może nawet być sama zmienna (np. gdy zgodnie z warunkiem 2, 

skoncentrujemy się na literach „p”, „q” znajdujących się na trzeciej lub czwartej 

pozycji w wyrażeniu „ߦ(p r)”. Intuicyjne uzasadnienie traktowania tych liter ja-

ko zdań wynika z umieszczenia ich na miejscu argumentów funktora odpowia-

dającego tradycyjnie rozumianej równoważności rachunku zdań). 

Zapowiadaną relację równoważności określającą przynależność do tej samej 

kategorii semantycznej Leśniewski zdefiniował w dwu krokach. Pierwszy pole-

                                                 
9  W symbolicznym wyrażeniu występuje tzw. „epsilon” ontologii Leśniewskiego. Ma on odpo-

wiadać polskiemu słowu „jest” w wyrażeniu „a jest b”. Według Leśniewskiego znaczy to  

„a istnieje i jest jedno, ponadto: jeśli coś jest a, to jest b”.  
10  Nie podaję dokładnej definicji rdzeńca. W przypadku zdania, które nie jest uogólnieniem ono 

samo jest swoim rdzeńcem (Ajdukiewicz 1928, 74–75). 
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ga na określeniu wyrażenia „A ε 1homosemp(B, C)” (łac. z gr. homoeomeria  

i semanticus. -a, -um) (Stuchliński 2002, 81), (Leśniewski 1929, 67–68): 

 

Wyrażenie A jest bezpośrednio tej samej kategorii semantycznej co B ze 

względu na dowolne twierdzenie C należące już do tego systemu prototetyki 

(Stuchliński 2002, 81) wtedy i tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warun-

ków następującej alternatywy: 1) A i B stanowią dwie podstawowe frazy zda-

niowe ze względu na C; lub 2) istnieje jakaś teza D poprzedzająca C lub iden-

tyczna z nią. W skład D wchodzi jakieś uogólnienie E, w którym A i B występu-

ją jako dwa terminy współzmienne (tj. dwie zmienne równokształtne z wiążą-

cym je terminem znajdującym się w kwantyfikatorze tego uogólnienia
11

  

(T.E. XV)); lub 3) A i B są dwoma wzajemnie podobnymi argumentami wyra-

żeń nawiasowych (T.E. XXV) bądź dwoma wzajemnie podobnymi funktorami 

funkcji należących do jakichś tez tego systemu (T.E. XXVI). 

Pierwsze dwa warunki nie powinny budzić większych wątpliwości. Szeroko 

rozumianemu zdaniu odpowiada kategoria frazy. Dlatego można uznać, że dwie 

frazy należą bezpośrednio do tej kategorii semantycznej. Naturalnym jest także 

uznanie, iż podobne funkcje spełniają dwie zmienne wiązane przez ten sam ter-

min występujący w kwantyfikatorze
12

.  

Aby bardziej unaocznić te metajęzykowe wyjaśnienia, chcę nieco miejsca po-

święcić zapisanemu wcześniej kształtowi uogólnienia: (*) „⌞pqr…⌟⌜φϹpqr…Ͻ⌝”. 

Objęty górnymi narożnikami zasięg kwantyfikatora tego wyrażenia składa się  

z funkcji, tj. funktora „φ”, i następującego bezpośrednio po nim wyrażenia na-

wiasowego
13

 „Ϲpqr…Ͻ”, które rozpoczyna się od lewego nawiasu i kończy 

prawym, symetrycznym do niego. Oprócz konieczności symetrii obu znaków 

Leśniewski nie wyznaczył z góry ich dopuszczalnych kształtów. Pewne zostały 

wykluczone ze względów omawianych niżej. Swoje dalsze wyjaśnienia uprasz-

czam, rezygnując np. z mówienia o funktorach wieloogniwowych, o funkcji 

tworzącej. 

                                                 
11  Nominalistyczne nastawienie Leśniewskiego wiąże się z odróżnianiem np. litery „a” występu-

jącej w różnych miejscach. Każda z nich – jak twierdzi – to zupełnie inny obiekt, chociaż rów-

nokształtny. Występujące w zasięgu kwantyfikatora różne zmienne „a” wiązane przez „a” wy-

stępujące w kwantyfikatorze to nie ta sama zmienna, a współzmienne.  
12  Rickey zwraca uwagę na czysto techniczne (formalne) znaczenie tego warunku (1973, 27). 
13  Zdaję sobie sprawę z symplifikującego charakteru tych wyjaśnień. Precyzyjna definicja wyra-

żenia nawiasowego podana jest w T.E. XVI (Leśniewski 1929, 65). Podana reguła liczenia na-

wiasów koncentruje uwagę na kombinatorycznych związkach, a odwraca ją od intuicji, na któ-

rej mi zależy. Między nawiasami znajdują się argumenty wyrażenia nawiasowego. Nie są od-

dzielane żadnymi znakami przestankowymi (T.E. XXI) (Luschei 1962, 191). 
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Gdyby spojrzeć na A1 jako szczególny przypadek wyrażenia (*), to po funk-

torze „φ” (odpowiadającym równoważności, która jest funktorem głównym 

rdzeńca aksjomatu A1) jako otwierającego nawiasu celowo użyłem znaku gra-

ficznego przypominającego trzecią literę alfabetu. Zwykle rola nawiasów spro-

wadza się do bycia pomocniczym znakiem interpunkcyjnym. Leśniewski wy-

znaczył im spełnianie także innej funkcji: charakteryzują kategorie semantyczne 

argumentów umieszczonych między nimi. Z tego powodu pojawienie się w ak-

sjomacie A1 znaków „(”, „)” obejmujących argumenty równoważności dopro-

wadziło do zarezerwowania tych kształtów do wyrażania tej właśnie charaktery-

styki, jednocześnie uniemożliwiając inną
14

.  

Rola tej „nawiasowej” charakterystyki jest wykorzystywana w kolejnym  

z przedstawianych przeze mnie wyjaśnień, opisującym A jako wyrażenie nawia-

sowe podobne do B (similis parenthesis) (Stuchliński 2002, 74) (Leśniewski 

1929, 66): 

 

W tej relacji pozostają dwa wyrażenia nawiasowe A i B wtedy i tylko wtedy, 

gdy pierwsze składniki obu wyrażeń (lewe nawiasy) są równokształtne i między 

nawiasami znajduje się tyle samo argumentów. 

Trzeci warunek bezpośredniego należenia wyrażeń A i B do tej samej kate-

gorii semantycznej (T.E. XXXIV) oznaczał konieczność istnienia takich dwu 

tez, w których skład wchodzą podobne wyrażenia nawiasowe C, D i zachodzi 

następująca relacja A ε An(B, C, D) (łac. analogum) (Stuchliński 2002, 77). 

Mimo znaczenia kategorii wyrażenie nawiasowe dla Leśniewskiego spełnia tyl-

ko funkcję pomocniczą. Zauważenie podobieństwa takich dwóch obiektów 

(pewnych wyrażeń) jest ważne jako możliwość dostrzeżenia bezpośredniej 

przynależności do tej samej kategorii semantycznej pewnych związanych z nimi 

obiektów: odpowiadających sobie argumentów A ε Anarg(B, C, D) lub funkto-

rów funkcji A ε Ansgnfnct(B, C, D) (Leśniewski 1929, 67). 

 

                                                 
14  Omawiana własność nawiasów stanowiła podstawę dla uwagi Leśniewskiego, aby kształt zna-

ków obejmujących argumenty epsilonu w aksjomacie ontologii różnił się od kształtu tych, które 

otaczają argumenty równoważności w aksjomacie A1 (Leśniewski 1930, 116). Podkreślana 

jednoznaczność związku między kształtem nawiasów a kategorią argumentów nie musi doty-

czyć wyrażeń o różnej liczbie argumentów (zob. np. Rickey 1973, 40). Komplikacja przedsta-

wionego przez Leśniewskiego „rachunku nawiasów” wymaga omówienia, którego szczegóły 

daleko wykraczają poza zakres planowanego tekstu.  
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Znaczenie wyrażeń pojawiających się w obu członach alternatywy tłumaczą 

wyjaśnienia (Leśniewski 1929,67): 

 

znaczenie wyrażenia „A ε Anarg (B, C, D)” (łac. analogum argumentum) (Stu-

chliński 2002, 76). A jest argumentem wyrażenia nawiasowego C analogicznym 

(strukturalnie podobnym) do B (w wyrażeniu nawiasowym D) wtedy i tylko 

wtedy, gdy 1) C jest wyrażeniem nawiasowym podobnym do D, 2) A jest argu-

mentem wyrażenia nawiasowego C, 3) B jest argumentem wyrażenia nawiaso-

wego D, 4) liczba argumentów C poprzedzających A równa się liczbie argumen-

tów D poprzedzających B. 
Wyjaśnienie T.E. XXV pozwala uznać dwa argumenty za należące bezpo-

średnio do tej samej kategorii semantycznej, jeśli znajdują się na tych samych 
pozycjach w podobnych wyrażeniach nawiasowych (T.E. XXIII). Np. ponieważ 
w A1 znajdują się następujące wyrażenia ߦ(p r),ߦ(r q), można do tej samej ka-
tegorii semantycznej zaliczyć następujące zmienne: „p” w pierwszym wyrażeniu 
oraz „r” w drugim, „r” w pierwszym wyrażeniu oraz „q” w drugim.  

Bezpośrednio do tej samej kategorii według Leśniewskiego należą także dwa 

funktory (T.E. XXVI), bezpośrednio po których następują podobne wyrażenia 

nawiasowe. Np. wśród funkcji φϹpqrxϽ, §ϹsutkϽ, Ψ<pqrx>, ω<sut> podobne 

są tylko funktory φ i §. 

Alternatywny warunek z T.E. XXVII wyjaśnia T.E. XXVI, określając zna-

czenie wyrażenia „A ε Ansgnfnct (B, C, D)” (łac. analogum signum functionis) 

(Stuchliński 2002, 76). (Leśniewski 1929, 67): 

 

A jest funktorem funkcji C podobnym do funktora B w D wtedy i tylko wte-

dy, gdy 1) A jest funktorem funkcji C, 2) B jest funktorem funkcji D, 3) istnieją 

E, F takie, że E jest wyrażeniem nawiasowym C, E następuje po A, F jest wyra-

żeniem nawiasowym D, F następuje po B, E jest wyrażeniem nawiasowym po-

dobnym do F. 

Jak łatwo zauważyć, podane określenie bezpośredniego należenia do tej sa-

mej kategorii semantycznej zapewnia tej relacji zwrotność (zarówno w przypad-

ku frazy, argumentu, jak i funktora; nie ma także istotnych kłopotów w przypad-

ku współzmiennych). Łatwo widać symetrię omawianej relacji. Niestety, nie jest 

spełniony warunek przechodniości. Rickey, wykorzystując wyjaśnienia charak-
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teryzujące definiowanie (T.E. IL), doprowadził do sprzeczności (1973, 27–28). 

Powodowało ją wykorzystanie dwu różnych warunków z trójelementowej alter-

natywy cech charakteryzujących przynależność obiektów do tej samej kategorii 

semantycznej: 1) współzmienność, 2) podobieństwo. Tę trudność musiał do-

strzegać wcześniej Leśniewski. W swym kolejnym wyjaśnieniu T.E. XXXV 

przedstawił znaczenie sformułowania „A jest tej samej kategorii semantycznej 

co B, ze względu na dowolne twierdzenie C należące już do tego systemu proto-

tetyki”, które przypisuje związkowi własności poprzedniej relacji oraz nadaje 

także pożądany warunek przechodniości (Leśniewski 1929, 68): 

 

Nie będę dosłownie odczytywał zapisanych w nim wymagań. Wyjaśnienie 

wykorzystuje opracowany przez Fregego schemat tzw. definicji ancestralnej 

(Ajdukiewicz, 1928, 118–124). Określa ona związek, który można intuicyjnie opi-

sać następująco: wyrażenia A i B należą do tej samej kategorii semantycznej, ze 

względu na twierdzenie C wtedy i tylko wtedy, jeśli istnieje taki skończony ciąg 

wyrażeń A0, …, An w którym A0=A, … An=B i w którym między dwoma kolej-

nymi wyrażeniami A k-1 i A k (1≤k≤n) zachodzi relacja Ak-1 ε 1homosemp(Ak,C). 

Tak sformułowana przynależność do tej samej kategorii semantycznej ma wła-

sność przechodniości, a więc jest równoważnością. W podanym przez Leśniew-

skiego wyjaśnieniu nie występuje użyte przeze mnie sformułowanie „itd.”. Dla-

tego uczony uznał swój sposób charakterystyki za wystarczająco precyzyjny.  

W prezentowanym tekście starałem się odtworzyć sposób, w jaki Leśniewski 

zdefiniował pojęcie semantycznych kategorii dla prototetyki. Jak już wspomina-

łem: za podstawową kategorię uznał frazę (frp), następnie w oparciu o „należe-

nie bezpośrednio do tej samej kategorii semantycznej” (1homosemp) zdefinio-

wał ostateczną formułę „przynależności do tej samej kategorii semantycznej” 

(homosemp). Tak zdefiniowana relacja jest równoważnością. Alternatywa leżąca 

u podstaw tej relacji umożliwia określenie przynależności do tej samej kategorii 

semantycznej za pomocą kryterium bycia frazą, podobnym funktorem i podob-

nym argumentem wyrażenia nawiasowego. Funktory nie muszą tworzyć jednej 

kategorii semantycznej. Zauważalnym przy czytaniu T.E. potencjalnym czynni-

kiem różnicującym jest np. określające je wyrażenie nawiasowe. Warto zauwa-

żyć, że liczba kategorii zależy od stopnia rozwoju teorii. Inna jest na poziomie 

aksjomatów, inna, gdy zgodnie z dyrektywami definiowania zostają wprowa-

dzone nowe wyrażenia (np. nowe funktory). Łatwo zauważyć, że relacja homo-

semp nie dopuszcza kategorii semantycznej dla kwantyfikatora. Mimo podsta-

wowej roli wyrażeń nawiasowych w wyznaczaniu kategorii semantycznych tak-

że one nie podlegają tej kwalifikacji.  
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Jak widać, definicja nie jest prosta, mimo pewnego ubóstwa kategorialnego 

uogólnionego rachunku zdań. Jedna kategoria podstawowa i szereg pochodnych 

(funktorów). Nie ułatwiła jej także mocno upraszczająca interpretacja pewnych 

rozwiązań. Kłopot z rekonstrukcją przedstawionych definicji nie wynikał jednak 

z liczby kategorii, ale z dość specyficznego kontekstu, w którym się pojawiły: 

budowy formalnego języka dla wyrażenia twierdzeń prototetyki. Wykorzystanie 

pomysłu Husserla przez polskiego logika w Grundzüge było w pełni realizowa-

ne w wymiarze syntaktycznym. Jednak – jak podkreślał Łukasiewicz – ta pozor-

na koncentracja na samych słowach i związkach między nimi, jakby nie towa-

rzyszyła im żadna myśl, to tylko „nominalistyczna szata”
15

 (Łukasiewicz 1961, 

198). W rzeczywistości celem jednak było takie operowanie słowami, aby mogła 

towarzyszyć im myśl, aby mogły mieć znaczenie. To nastawienie było wspólne 

wszystkim reprezentantom szkoły lwowsko-warszawskiej. Z tego powodu – jak 

sądzę – warto pozostać przy używanym przez Leśniewskiego określeniu katego-

ria semantyczna. Określeniu, z którego zrezygnował np. V. Federico Rickey, 

przedstawiając własny formalny wykład T.E. Leśniewskiego. 
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Semantical Categories – Edmund Husserl, Stanisław Leśniewski 

Summary 

Husserl formulated the concept of semantic categories in Logische Untersuchungen (1901), which 

were later used by Leśniewski to construct a formal language for the foundations of mathematics.  

The author focuses on the language Protothetic described in Grundzüge eines neuen Systems 

der Grundlagen der Mathematik (1929), presenting in clearly defined language, how Leśniewski 

used so-called. “Terminological clarification” (Terminological Explanation) characterised by se-

mantic categories. 

Keywords: Leśniewski, Husserl, semantical categories, Terminological Explanation, Protothetic. 
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Dawid DZIURKOWSKI 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

[rec.] Wiesław Szuta (2015), Tadeusz Ślipko SJ,  

Wydawnictwo Petrus, Kraków, ss. 378 

Etyka jest częścią aksjologii, która z kolei jest jedną z trzech gałęzi filozofii. 

Zajmuje ona ważne miejsce w każdej rozwiniętej cywilizacji. Etykę najogólniej 

możemy zdefiniować jako filozofię moralności. Niemniej jednak tak ogólne wy-

jaśnienie niewiele nam mówi, dlatego warto przytoczyć definicję użytą przez 

światowej sławy naukowca z zakresu etyki, któremu poświęcona została recen-

zowana przeze mnie książka: „Etyka jest to nauka filozoficzna, która formułuje 

ogólne zasady moralne oraz szczegółowe normatywy ludzkiego działania za 

pomocą wrodzonych człowiekowi zdolności poznawczych” (Ślipko 2004, 35).  

Z kolei jednym z jej rodzajów jest etyka chrześcijańska, która – według Feliksa Ko-

necznego – stanowi fundament cywilizacji łacińskiej, do której należy także Polska. 

Truizmem byłoby stwierdzenie, że nie istnieje państwo bez prawa, lecz mo-

że istnieć prawo bez państwa. Warto jednak zwrócić uwagę, iż każde regulacje 

prawne ustanawiane przez legalne organy władzy są nader często bezpośrednią 

wypadkową kultury, w jakiej dane społeczeństwo się znajduje. Etyka obowiązu-

jąca w danym kraju nie jest więc sprawą indywidualną danej jednostki, a istot-

nym składnikiem funkcjonowania całego społeczeństwa zamieszkującego na 

określonym terytorium. 

Obojętnie czy przyjmiemy postawę etnocentryzmu (w Europie – europocen-

tryzmu), czy też jego przeciwieństwo, zwane relatywizmem kulturowym, to 

zawsze pod groźbą sankcji represyjnej musimy zaakceptować prawa pozytywne 

wynikające z danej kultury, które w znacznej mierze mają swoje korzenie  

w określonej etyce. 

Książka, o czym już wcześniej była mowa, poświęcona została etyce wybit-

nego teologa i filozofa o międzynarodowej sławie – ks. prof. Tadeusza Ślipki. 

Niemalże każda współczesna polska monografia z zakresu etyki chrześcijańskiej 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.18
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zawiera w swojej bibliografii dzieła wielkiego duchownego. Ślipko poza wielką 

erudycją posiadał także umiejętność precyzyjnego rozstrzygania kwestii „wraż-

liwych etycznie”, do których należą aborcja, eutanazja czy kara śmierci. Jezuita 

pozostawił po sobie obszerną spuściznę naukową, której syntezą i interpretacją 

zajmuje się autor recenzowanego przede mnie dzieła – Wiesław Szuta. 

Szuta jest doktorem nauk humanistycznym w zakresie filozofii. Poza opu-

blikowaniem recenzowanej publikacji jest także autorem książki Potrójnie o su-

mieniu (2013) oraz redaktorem i współautorem pozycji zwartej Cierpienie, sta-

rość, śmierć i rola sumienia w pracy pielęgniarki (2012). 

Ponadto Szuta jest uczniem Romana Darowskiego oraz Tadeusza Biesagi  

u których przygotował rozprawę doktorską o etyce ogólnej Ślipki. Mając na 

uwadze dorobek naukowy autora oraz tematykę obronionej pracy doktorskiej, 

można z powodzeniem domniemywać, że znajomość etyki oraz poglądów księ-

dza nie jest autorowi monografii obca. 

Praca Tadeusz Ślipko SJ została wydana w 2015 roku w Krakowie przez 

Wydawnictwo Petrus. W naturalny sposób została ona zaklasyfikowana do serii 

wydawniczej: „Wielcy Ludzie Nauki i Kultury”. Recenzowana książka składa 

się z przedmowy, wstępu, pięciu rozdziałów, podsumowania oraz posłowia. Ca-

łość liczy 378 stron. Dzieło Tadeusz Ślipko SJ jest najnowszą pozycją zwartą 

Szuty, a także jedną z najnowszych publikacji w Polsce podejmujących zagad-

nienia etyki w myśli Ślipki. 

Książka Szuty została zrecenzowana przez dr. hab. Ireneusza Mariana Świta-

łę z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz przez dr. hab. prof. Aka-

demii im. Jana Długosza w Częstochowie Macieja Woźniczkę. Prof. Świtała jest 

także autorem przedmowy, w której dokonując krótkiej charakterystyki publika-

cji, pochlebnymi słowy zachęca do zapoznaniem się z jej treścią. 

Tytuł książki sugeruje potencjalnym czytelnikom, że mamy do czynienia  

z biografią Ślipki (jako jezuity). Dopiero podtytuł Wprowadzenie do etyki Tade-

usza Ślipki naprowadza odbiorców na właściwy sens treści publikacji. Wydawca 

postanowił nadać tytuł monografii samym imieniem i nazwiskiem jezuity, praw-

dopodobnie z uwagi na fakt, że wszystkie pozycje Wydawnictwa Petrus z serii 

wydawniczej „Wielcy Ludzie Nauki i Kultury” są nazywane w podobny sposób. 

Z jednej strony jest to nieadekwatność tytułu pracy względem jej treści, natomiast 

z drugiej – zrozumiała konsekwencja Wydawcy (z danej serii wydawniczej). 

Praca składa się z pięciu rozdziałów, przy czym trzy pierwsze przybliżają 

czytelnikom pojęcia z zakresu antropologii (rozdział I), deontologii (rozdział II) 

i aksjologii (rozdział III). Dwa ostatnie rozdziały poświęcone zostały zagadnie-

niom godności ludzkiej (rozdział IV) i natury ludzkiej (rozdział V). Nader istot-

ne w filozofii Ślipki są pojęcia z powyższego zakresu (antropologii, deontologii 

i aksjologii), z czego autor zdaje sobie sprawę i dlatego poświęca im aż trzy roz-

działy swojej publikacji. Dwa ostatnie są esencją książki, gdyż dotyczą najbar-

dziej fundamentalnych zagadnień dla człowieka (tj. jego godności i natury). 
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Właściwe zrozumienie terminów jest warunkiem sine qua non do zrozumienia 

przywołanych kwestii, w związku z czym kolejność pojęciowo-problemowa pu-

blikacji zastosowana przez Szutę jest w mojej opinii właściwa. Niemniej jednak 

zarzut, jaki można postawić autorowi, dotyczy zbytniego skupienia na podsta-

wowych pojęciach stosowanych przez Ślipkę, kosztem skrócenia zagadnień naj-

istotniejszych w filozofii jezuity (IV i V rozdział). 

W pierwszym rozdziale autor przybliża czytelnikowi poglądy wielkiego pol-

skiego etyka dotyczące rozważań antropologicznych. Ponadto klasyfikuje myśl 

Ślipki do nurtu klasycznego/tradycyjnego tomizmu oraz wprowadza nader istot-

ne w filozofii jezuity słowa klucze – definicję osoby i godności osoby ludzkiej. 

„Kluczowymi pojęciami wypływającymi z założeń antropologicznych inspiro-

wanych tomizmem, istotnych we wprowadzeniu w etykę Ślipki, są: definicja 

osoby i godność osoby ludzkiej, owe dwa «klucze» będą zaprezentowane  

w dwóch podrozdziałach” (Szuta 2015, 17). Drugi rozdział dzieli się na trzy 

podrozdziały: 1) prawo naturalne, 2) powinność moralna i 3) norma. Autor 

książki na początku omawianego rozdziału uzasadnia ważkość pierwszego pod-

rozdziału, uznając prawo naturalne za istotne z punktu widzenia dalszych roz-

ważań. Nie sposób nie zgodzić się z autorem, z uwagi na fakt, iż prawo natural-

ne stanowiło niezwykle ważny element teologiczny u św. Tomasza z Akwinu, 

którego admiratorem jest przecież Ślipko. 

W drugim rozdziale Szuta analizuje trzy kolejne pojęcia kluczowe, zastoso-

wane do opisu teorii moralnej opartej na prawie naturalnym. Autor słusznie 

wskazuje, że zrozumienie „pojęć deontologicznych” jest wprowadzeniem do 

ostatniego rozdziału dotyczącego natury ludzkiej. „W rozdziale zostaną przed-

stawione trzy kolejne «klucze» ułatwiające zrozumienie etyki ks. prof. Tadeusza 

Ślipki. Chodzi o teorię moralną opartą na niezmiennym prawie naturalnym” 

(Szuta 2015, 59).  

Trzeci rozdział, oprócz wprowadzenia dzieli się na dwa podrozdziały:  

1) szczęście – cel, 2) dobro – wartość. Autor we wstępie recenzowanego roz-

działu wprowadza czytelnika do dalszych zagadnień etyki Ślipki i konsekwent-

nie przybliża kolejny zestaw pojęć kluczy: „Nauka o wartościach moralnych jest 

nieodzowna w każdym zwartym systemie moralnym, dlatego sprawą ważką jest 

przybliżyć w niniejszej pozycji choć kilka «kluczy» o charakterze aksjologicz-

nym, które dobrze wprowadzają w chrześcijańską etykę aksjodeontologiczną 

krakowskiego jezuity” (Szuta 2015, 109). 

Rozdziały czwarty i piąty dotyczą najbardziej podstawowych kwestii – tj. 

osoby i godności jako podstawy etyki oraz natury jako jej fundamentu. Godność 

człowieka jest terminem niezwykle trudno definiowalnym, lecz nader istotnym 

przede wszystkim ze względu na swój bezwzględny, przyrodzony, uniwersalny  

i niezbywalny charakter. Na fundamencie godności opiera się cały system 

współczesnych praw człowieka, szczególnie silnie akcentowanych przez Unię 

Europejską i Radę Europy. W związku z powyższym podjęcie zagadnienia kon-
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solidacji myśli Ślipki w zakresie godności uważam za niełatwe zadanie, lecz wyko-

nalne, co również należy oddać autorowi recenzowanej przeze mnie publikacji. 

Recenzowana książka w przeważającej większości swojej treści jest napisa-

na na zasadzie: cytat – interpretacja, własny komentarz. Świadczy to o dobrej 

znajomości tekstów Ślipki. Autor z dużą estymą analizuje poszczególne myśli 

wielkiego polskiego etyka, przy czym całość napisana jest ze skrupulatną konse-

kwencją. Unika własnych ocen, a w ich miejsce przytacza poglądy innych auto-

rów. Taki zabieg, w mojej opinii, można uznać za właściwy, ponieważ książka 

Tadeusz Ślipko SJ napisana jest z dużą dozą bezstronności. 

Publikacja stanowi istotną wartość dla czytelników, którzy chcieliby poznać 

myśl etyczną Ślipki bez konieczności odwoływania się do źródeł. W związku  

z powyższym recenzowana przeze książka ma bardziej charakter podręcznika 

niż odkrywczego dzieła. Szuta spójnie zestawia w niej myśli wybitnego teologa, 

wyczerpująco korzystając z wielu jego prac filozoficznych. 
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Religia jest faktem. Faktem społecznym, kulturowym, psychologicznym; 

jednym słowem jest zjawiskiem empirycznym, tak jak do pewnego stopnia 

czymś empirycznym jest religijność wśród ludzi, nie wiara czy przeży-

cia/doświadczenia religijne, ale właśnie religijność, zarówno w sensie zewnętrz-

nym, jak i wewnętrznym (a więc to, co uznawane i rozumiane jest jako akty wia-

ry i przeżycia/doświadczenia religijne). Owa empiryczna faktyczność religii jest 

niezwykle dynamiczna i zmienna, czego świadectwem jest postępująca wprost  

z niezwykłą szybkością dezaktualizacja teorii, prognoz, hipotez dotyczących re-

ligii i tego, co z nią związane. Jest to wynik nie tylko złożoności i zmienności 

kontekstów kulturowych, w których to, co religijne występuje, ale i coraz bar-

dziej wyraźnej świadomości pluralizmu religijnego, wewnętrznego spluralizo-

wania tego, co bywa określane mianem religii. Mimo iż pluralizm religijny nie 

jest interpretacją, ale – przynajmniej w pierwszym oglądzie – trudnym do zane-

gowania stanem rzeczy, wyrażonym w słynnym stwierdzeniu, iż „nie istnieje re-

ligia, istnieją religie”, to oddanie sprawiedliwości temuż, stanowi nadal dla wie-

lu myślicieli zajmujących się kwestią religii nie lada kłopot. Spowodowane jest 

to m.in. mającym pokaźną tradycję (od której niezwykle trudno się uwolnić) 

rozpatrywaniem tejże kwestii z perspektywy wyznaczonej bądź to określoną tra-

dycją religijną, bądź określonym paradygmatem kulturowym, ufundowanym 

zawsze w jakiejś mierze na kategoriach dominującej w danej kulturze religii – 

jako że namysł nad zjawiskiem religii jako taki był przez dłuższy okres właści-

wy myśli zachodniej, osadzonej na kategoriach chrześcijańskich, stąd to właśnie 

chrześcijaństwo stanowiło paradygmat, przez pryzmat którego rozpatrywano 

problem religii. Pluralizm religijny w jego radykalnym potraktowaniu zdaje się 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.19
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skupiać jak w soczewce klasyczną problematykę dotyczącą zjawiska religii,  

a zarazem podnosić ją na wyższy poziom, wszak w zradykalizowanej formie 

wyłania się tu zagadnienie ontologicznego statusu już nie tyle zjawiska religii, 

ile poszczególnych religii zarówno w ich odniesieniu do siebie nawzajem, jak  

i do rzeczywistości rozpatrywanej tak z perspektywy filozofii, jak i nauk szcze-

gółowych, rzeczywistości ujmowanej w aspekcie bytowo-poznawczym oraz 

działaniowo-praktycznym. Postępująca globalizacja i multikulturalizacja świata, 

fundamentalizmy (także, a może zwłaszcza, te o proweniencji religijnej), współ-

przenikające się zjawiska sekularyzacji i desekularyzacji, zmniejszające się zna-

czenie religii instytucjonalnych i wzrost zainteresowania duchowością/duchowo- 

ściami (mówi się o zjawisku nowej duchowości) stanowią kontekst dla posta-

wienia na nowo fundamentalnych pytań o miejsce, znaczenie, rolę religii  

w ich/jej pluralności (zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej) na początku XXI 

wieku. Nie jest i nie będzie to jednakowoż możliwe bez pogłębionej analizy  

i zrozumienia samego pluralizmu religijnego dokonanego metapoziomowo (za-

równo spoza określonej perspektywy religijnej, jak i spoza przestrzeni religij-

nej), a więc na gruncie filozofii religii. 

W powyższą problematykę znakomicie wpisuje się książka Dawida Rogacza 

zatytułowana W stronę radykalnego pluralizmu religijnego. Rogacz jest świeżo 

upieczonym magistrem filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-

znaniu, a wskazana pozycja stanowi „poszerzoną i uzupełnioną wersję pracy 

magisterskiej, napisanej pod kierunkiem prof. Tadeusza Buksińskiego w Insty-

tucie Filozofii […]” (s. 12) tegoż uniwersytetu. Autor jest obecnie doktorantem 

w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii UAM oraz 

studentem sinologii tejże uczelni. Na swoim koncie ma kilkanaście artykułów 

naukowych dotyczących m.in. filozofii chińskiej, buddyzmu, filozofii religii – 

zwłaszcza w wydaniu analitycznym, filozofii historii. Już na samym początku 

naszych refleksji należy podkreślić, że praca ta, a nie tylko samo jej wydanie, 

świadczy o tym, że ważne rzeczy można pisać także nie posiadając (jeszcze) 

epistemologicznego uwiarygodnienia w postaci stopni i tytułów naukowych. 

Książka składa się z czterech rozdziałów, poprzedzonych wstępem, oraz  

z zakończenia. 

Już na wstępie autor wskazuje filozoficzną (filozoficzno-analityczną) per-

spektywę badawczą faktu pluralizmu religijnego, którą to wyznacza filozoficzna 

wyjątkowość religii ze względów ontologicznych, epistemologicznych i etycz-

nych (por. s. 7–8). Tym samym  

spotkanie religii stanowi sytuację szczególną. Dochodzi bowiem nie tylko do konfronta-

cji różnych wizji Absolutu i zbawienia, lecz również i przede wszystkim – do konfronta-

cji różnych prawd absolutnych (s. 8).  

I, jak stwierdza Rogacz, eksplikując podstawowe zagadnienie swojego 

przedłożenia, to właśnie  
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spotkanie religii będzie głównym tematem nieniejszej pracy. Jego wielowymiarowość: 

zderzenie odmiennych wizji Absolutu, wizji zbawienia, odmiennych etyk religijnych, 

wzorców świętości i doświadczenia mistycznego – wszystko to będzie stanowić przed-

miot filozoficznego namysłu (s. 8–9).  

Na przedłużeniu tego zostaje sformułowany śmiały – jak sam go określa au-

tor – cel pracy, którym jest „próba wypracowania adekwatnego filozoficznego 

modelu spotkania religii” (s. 10). Ponieważ wyrażenia „filozoficzny model” oraz 

„spotkanie religii” są niezwykle wieloznaczne, dlatego niezbędne jest dookre-

ślenie zarówno perspektywy badawczej, jak i przyjętej metodologii. Stąd czyta-

my, co następuje:  

Z uwagi na przyjętą w pracy perspektywę analitycznej filozofii religii, przez spotkanie reli-

gii rozumieć będę przede wszystkim relacje zachodzące pomiędzy różnymi systemami 

przekonań religijnych. Perspektywa antropologiczna, koncentrująca się na uczestniku owe-

go spotkania religii, zostanie uwzględniona w rozdziałach o etyce religijnej czy komunika-

cji międzyreligijnej. Jej właściwe rozwinięcie wybiega jednak poza ramy tej pracy (s. 10).  

W pierwszym momencie nieco trudno zorientować się, co autor ma na myśli, 

mówiąc o analitycznej filozofii religii (nigdzie w pracy nie znajdziemy bliższego 

wyjaśnienia tegoż podejścia); więcej światła na tę kwestię rzuca wskazanie in-

spiracji, a zarazem kontekstu, który wyznacza prezentowaną refleksję, a którym 

jest pluralizm religijny Johna Hicka, wobec którego zostaje zadeklarowane kry-

tyczno-konstruktywne podejście, mające – poprzez nawiązanie zarówno do 

współczesnych adwersarzy Hicka, przywódców religijnych, a także filozofów 

Wschodu – doprowadzić do stworzenia modelu określonego mianem radykalne-

go pluralizmu religijnego (autor używa skrótu RPR) i w jego ramach ocenić 

szanse na owocny dialog międzyreligijny (por. s. 10). Autor jest przy tym świa-

dom nie tylko naukowej, ale także społeczno-kulturowej oraz światopoglądowej 

roli i wartości podejmowanych przez siebie rozważań (por. s. 7–9), mogących  

i mających także na celu sformułowanie pewnych praktycznych postulatów  

w analizowanym zakresie (por. s. 12). 

Pierwszy rozdział zorientowany jest na ukazanie możliwych form interakcji 

między religiami, które w nawiązaniu do Ryszarda Kapuścińskiego zostają skla-

syfikowane w trzy modele: wojnę, dialog i tolerancję (por. s. 15–16). Każdy  

z nich został zaprezentowany w oparciu o wybranych przedstawicieli, którzy ów 

preferują. I tak zagadnienie wojny między religiami zostało omówione w kon-

tekście poglądów Huntingtona na zderzenie cywilizacji oraz Sloterdijka, który 

odpowiedzialność za konflikty międzyreligijne lokuje w znacznej mierze w ra-

mach struktur monoteistycznych, wraz z ich tendencją do przybierania kształtu 

monarchistycznego. Jak podkreśla Rogacz,  

powyższe teorie wojen religii nie zostały wybrane przypadkowo, gdyż mimo odmien-

nych perspektyw podzielają ogólne ograniczenia. Huntington dostrzega przyczynę wojen 

religii w ich zewnętrzu – w konstytutywnym związku z przemianami cywilizacyjnymi, 

Sloterdijk – w immanentnej strukturze ideowej religii (s. 23).  
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Pierwszy uwzględnia przy tym wszystkie religie, drugi konfliktogenność re-

ligii umiejscawia „w cieniu góry Synaj”. Jak zaznacza autor  

oba ujęcia są jednak wyraźnie uproszczone i tendencyjne, nie grzeszą również optymi-

zmem, chyba że traktować na poważnie propozycje Sloterdijka (s. 23)1. 

Dalej wskazuje, że  

przeciw tezom tego ostatniego, jak w przypadku Amerykanina, można podać sporo histo-

rycznych i współczesnych kontrprzykładów, zapewne nieprzypadkowo przemilczanych. 

Także sama struktura ideowa monoteizmu nie przesądza o wojnie religii: jeden Bóg jest 

także Ojcem wszystkich ludzi bez wyjątku (s. 23).  

Model dialogiczny przeanalizował autor, odwołując się do żydowskich 

przedstawicieli filozofii dialogu, tj. głównie Bubera i Rosenzweiga oraz Panikka-

ra, myśliciela katolickiego wyrosłego w tradycji hinduistycznej. Jak się okazuje,  

Rosenzweig zakłada […], iż ceną zgody między dwiema religiami jest uznanie ich prawd 

za komplementarne, wzajemnie uzupełniające się w zależności od różnych aspektów jed-

nego i tego samego zagadnienia (s. 24),  

co prowadziłoby w gruncie rzeczy do rezygnacji przez religie ze swoich osta-

tecznościowych roszczeń, z kolei u Panikkara, zdaniem Rogacza, niezwykle 

mocno dochodzi do głosu chrześcijańska proweniencja w jego koncepcji i po-

dejściu do dialogu międzyreligijnego, choćby w postaci założenia u źródeł 

wszystkich religii swoistej transcendentalnej wiary:  

Swój chrześcijański rodowód zdradza [w tym modelu dialogu – M.P.] wreszcie rzekome 

ponadkulturowe jądro wierzeń, jako że wiara i jej przedmiot w postaci transcendencji są 

pojęciami typowymi dla religii abrahamowych (s. 28). 

Ostatecznie jednakowoż, zdaniem autora, propozycja Panikkara ma sporo 

zalet, dokonuje bowiem „[…] wyjątkowo wyważonej i kompleksowej charakte-

rystyki tego, czym jest dialog międzyreligijny, a przede wszystkim – czym być 

powinien”. Rogacz wyciąga z tego wniosek, że „teoretycznie możliwe jest więc 

utrzymanie koncepcji wojen religii na płaszczyźnie deskryptywnej, zaś wizji 

dialogu religii na poziomie normatywnym” (s. 29). Model tolerancji między re-

ligiami uzyskał swą eksplikację poprzez nawiązanie do koncepcji Locke’a, Spi-

nozy i Woltera. Zdaniem autora, u tychże trzech filozofów kolejno  

wizja tolerancji przyjęła zatem trzy zasadnicze postaci: ideę rozdziału państwu od ko-

ścioła, wizję powszechnej religii rozumowej, wreszcie koncepcję laickości, która jest 

wrogiem religijności. […] W taki oto sposób nowoczesność odziedziczyła wieloznaczne 

pojęcie tolerancji. Wieloznaczność ta ma charakter zasadniczy i dotyczy tego, czy przez 

tolerancję rozumiemy kompromis (Locke), zgodę (Spinoza) czy izolację od kwestii spor-

nych (Wolter) (s. 32–33). 

                                                 
1 Wszak Sloterdijk, owszem, proponuje pewne rozwiązanie mające zapobiec wojnom religijnym, 

które w gruncie rzeczy sprowadza się poprzez radykalny apofatyzm, ironizm i uznanie wielo-

wartościowości objawienia do liberalizmu i porzucenia idei zelotyzmu (por. s. 22–23), a z któ-

rym – jak się wydaje – duża część religii nie będzie się w stanie pogodzić.  
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Każda z tych postaci tolerancji obciążona jest ograniczeniami, które do pew-

nego stopnia czynią ją nietolerancyjną. 

Drugi rozdział został poświęcony prezentacji pluralizmu religijnego Johna 

Hicka, z uwzględnieniem – w stopniu koniecznym dla właściwego nakreślenia 

podstawowej idei, a także oddania znaczenia i wkładu Hicka we współczesną, 

nie tylko analityczną, filozofię religii – pokrewnych aspektów jego myśli, takich 

jak koncepcja teodycei, weryfikacji eschatologicznej czy doświadczenia religij-

nego rozumianego w kategoriach „doświadczenia-jako”. Jako że sam Hick 

umiejscawia pluralizm religijny jako trzecią drogę, pomiędzy ekskluzywizmem
2
 

i inkluzywizmem
3
, nasz autor poświęca sporo uwagi nakreśleniu i analizie tych-

że stanowisk, odwołując się do podziału rodzajów ekskluzywizmu, pluralizmu  

i inkluzywizmu (ze względu na poglądy dotyczące doktryny i te dotyczące zba-

wienia) zaproponowanego przez N.L. Kinga, podając przy tym przykłady ich 

obecności w ramach poszczególnych religii. Jak wskazuje, ekskluzywizm i in-

kluzywizm mogę być różnorako rozumiane i pozostawać względem siebie  

w różnorakich odniesieniach ze względu na różnorakie kwestie, jednak dla Hic-

ka obydwa podejścia są nie do zaakceptowania i właściwie nie różnią się aż tak 

bardzo, gdyż ostatecznie ekskluzywizm jest zawoalowanym inkluzywizmem, 

jedną z jego wersji, i dlatego jego wybór pada na pluralizm, którego  

naczelnym twierdzeniem jest przekonanie, iż różne tradycje religijne wypracowały swoje 

własne odpowiedzi na wezwanie Boga – ostatecznej Rzeczywistości (the Real). Odpo-

wiedzi te, choć powstałe w różnych kulturach na drodze odmiennego rozwoju historycz-

nego, są równoważnymi reakcjami na boskie wezwanie. Hick często posługuje się sło-

wem response, aby podkreślić, iż nie są to tylko zwykłe interpretacje, lecz rezultaty au-

tentycznego doświadczenia Boga. Ponieważ ludzie operują kategorią doświadczenia-

jako, nic nie stoi na przeszkodzie, aby doświadczenie to przyjmowało alternatywne for-

my, uzależnione od historyczno-kulturowego kontekstu. W tej samej mierze różne trady-

cje oferują odmienne drogi do tego samego celu – zbawienia (s. 41–42). 

Jak zaznacza Rogacz, centrum hipotezy pluralistycznej (jak ją określa) Hic-

ka jest rozumienie doświadczenia religijnego w kluczu napięcia między Rze-

czywistością w sobie, znajdującą się poza zasięgiem ludzkiego poznania, i Rze-

czywistością doświadczaną i pojmowaną na ludzki sposób (por. s. 54). Poszcze-

gólne religie jawią się tym samym jako ludzkie, kulturowo uwarunkowane spo-

                                                 
2 „Dla ekskluzywisty tylko jego religia jest prawdziwa, pozostałe są fałszywe, a ponieważ reli-

gia, którą wyznaje, posiada prawdę w stopniu pełnym, innym religiom nie pozostaje nic innego, 

jak tylko uznać wyższość jego wyznania. W efekcie zbawienie/wyzwolenie przysługuje jednej, 

wybranej tradycji religijnej: co więcej, stanowi to artykuł wiary. Reszta ludzkości zostaje wy-

kluczona bądź pozostawiona samej sobie” (s. 40).  
3 „Inkluzywiści wierzą, że ich religia jest prawdziwa”, ale przyjmując stopniowalność prawdy 

dopuszczają obecność prawdy w innych religiach i w tym sensie „inne religie mogą być  

w pewnym stopniu prawdziwe, rzecz jasna w takim, w jakim pokrywają się z religią inkluzywi-

sty. […] Ostatecznie nie wyklucza się zbawienia innowierców, żywiąc nawet otwarcie nadzieję, 

że wszyscy zostaną zbawieni” (s. 41) na zasadach religii inkluzywisty. 
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soby odpowiedzi na boskie wezwanie, które nie dosięgają jednakowoż nigdy te-

go, co Ostateczne inaczej niż Ostateczne dla-nas, którego formy ujmowania wy-

znaczane są zapośredniczonym kulturowo doświadczaniem-jako. Związana jest 

z tym także dyferencjacja twierdzeń prawdziwościowych w religiach na histo-

ryczne i transhistoryczne, przy tym te drugie zostają uznane za mityczne,  

które choć nie są prawdziwe w sensie mitologicznym, tj. przybliżają człowieka do zba-

wienia i otwierają go na wezwanie Rzeczywistości w ramach tradycji, w której żyje (s. 66). 

Następnie autor omawia realizm krytyczny
4
 Hicka w stosunku do rozumie-

nia zbawienia, doświadczenia mistycznego i etyki religijnej, który  

na wzór przeddavidsonowskiej epistemologii zakłada dualizm formy i treści doświadcze-

nia, tu: religijnego, uznając kulturową formę i nadprzyrodzoną treść za dobrze rozróż-

nialne aspekty jednolitego fenomenu (s. 71). 

Przez realizm krytyczny  

Hick rozumie aktywność umysłu w akcie poznawczym, a więc i determinację treści po-

znania przez strukturę umysłu. Strukturyzacja rzeczywistości do postaci porządku zna-

czeń przebiega na wszystkich poziomach form świadomości: fizycznym, moralnym, este-

tycznym i wreszcie religijnym (s. 69), 

tak jednak, że wolność interpretacyjna wzrasta na każdym kolejnym poziomie.  

W tym kontekście autor ukazuje wyodrębnienie przez Hicka w ramach religijnych 

koncepcji zbawienia, doświadczenia mistycznego i etyki wspólnego ponadkultu-

rowego jądra
5
, które przynależy do wszystkich religii, a zarazem je wszystkie 

przekracza, oraz kulturowo zdeterminowanych elementów, co do których religie 

się różnią, ale które nie stanowią w nich tego, co istotne. Rogacz reasumuje, iż  

realizm krytyczny Hicka jest projektem wynikającym wprost z hipotezy pluralizmu reli-

gijnego. Swoim zasięgiem obejmuje koncepcje zbawienia, mistyki i etyki religijnej z 

koncepcją świętego włącznie. Stanowi konsekwentny, dualistyczny schemat istotowej 

jedności religii oraz peryferyjnych, kulturowych determinant (s. 83). 

Ostatnia część drugiego rozdziału stara się znaleźć antycypacje i inspiracje 

pluralizmu Hicka. Rogacz skupia się na trzech postaciach: Kancie, Ramakrisznie 

i Ibn al Arabïm, a tę część swoich rozważań kończy stwierdzeniem, że  

podobieństwa te pokazują, iż koncepcja Hicka stanowi rozwinięcie i uzupełnienie wielo-

wiekowej, zarówno wschodniej, jak i zachodniej, tradycji myślenia o wielości religii. 

Błędem byłoby zatem sądzić, iż również współcześnie stanowi ona jedyną formę plurali-

zmu religijnego (s. 92).  

                                                 
4 W którym Hick upatruje złotego środka pomiędzy irrealizmem, negującym prawdziwość twier-

dzeń religijnych i realność religijnych doświadczeń, a tym samym uznającym religię za w cało-

ści empiryczną lub historyczno-społeczny fenomen, a realizmem naiwnym, przyjmującym do-

słowne podejście do pism objawionych – por. s. 70. 
5 Zdaniem Hicka, zbawienie, doświadczenie mistyczne i etyka religijna są ostatecznie jedne, 

mimo że w perspektywie kulturowej manifestują się różnorako w poszczególnych religiach. 
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To ostatnie stwierdzenie stanowi pomost do kolejnego rozdziału, poświęco-

nego wielości form pluralizmu religijnego. Rogacz dokonuje w nim pozytywnej 

krytyki pluralizmu religijnego Hicka, porusza nieporuszone posady jego myśli, 

w tym poprzez pluralizację kategorii, które w jej obrębie przyjęły esencjalno-

uniwersalny charakter (por. s. 93). Rozpoczyna jednak od wskazania i krótkiej 

analizy alternatywnych koncepcji pluralizmu religijnego, wyróżniając wśród 

nich ich teologiczne, socjologiczno-religijne, jak i filozoficzno-religijne  

(a wśród nich dalekowschodnie i analityczne) formy. Kolejno jako przykłady 

przywołuje poglądy H. Künga wraz z jego projektem Weltethos, następnie  

A. Pierisa i L. Newbinga, wreszcie W.C. Smitha, P. Kinittera, J. Cobba. Konsta-

tuje przy tym, że  

jak widać, pluraliści religijni nie są zgodni co do podstawowych kwestii. Jeśli istotą reli-

gii jest wiara, to jest ona jedna (Hick) czy jest ich wiele (Smith)? Jeśli istotą religii jest 

Rzeczywistość, do której się odnoszą, to jest ona jedna (Hick) czy nie (Cobb)? A może 

ani wiara, ani Absolut, lecz wyzwolenie stanowi łączącą je kategorię (Knitter)? A jeśli 

tak, to czy ma ono charakter publiczny (Pieris) czy prywatny (Newbing)? Można zatem 

mówić o pluralizmie form samego pluralizmu religijnego (s. 101). 

Przywołuje następnie klasyfikację stanowisk pluralistycznych zaproponowa-

ną przez Legenhausena
6
, dokonując jej pogłębienia i dalszej parcelacji. W kolej-

nej części rozdziału oscyluje wokół ukazania koncepcji pluralizmu form zba-

wienia – w kontekście propozycji M. Heima, co do której zostaje wysunięta 

wątpliwość, czy nie pozostaje mimo wszystko na pozycjach inkluzywistycznych 

(por. s. 105–111), pluralizmu mistyk – w odwołaniu do m.in. G. Scholema, Ru-

dolfa Otto, B. Lonergana (por. s. 111–118), wreszcie pluralizmu etyk religijnych 

(por. s. 118–125). 

Cel czwartego rozdziału w dużej mierze pokrywa się z celem całej pracy, 

gdyż jest nim określenie  

czym mógłby być RPR oraz jaka wizja międzyreligijnego porozumienia może się z niego 

wyłonić. Radykalizacja postulatów pluralizmu religijnego ma tu na celu sprawdzenie nie-

jako na próbę teoretycznych możliwości i praktycznej aplikowalności samego pluralizmu 

religijnego. Radykalizacji podlegają wszystkie opisane wymiary pluralizmu, włącznie  

z główną hipotezą o istnieniu (jednego) Real an sich, leżącego u podstaw wszystkich re-

ligii (s. 127–128). 

Rogacz rozpoczyna jednak od krytyki zasadniczej hipotezy pluralistycznej  

w ujęciu Hicka, wskazując, że  

choć odmienia przez wszystkie przypadki termin «religia», jest hipotezą zasadniczo filozo-

ficzną, optującą za konkretnymi rozwiązaniami w dziedzinie ontologii, epistemologii i etyki. 

Rozmach Hickowskiej konstrukcji oraz jej quasi-neoplatoński schemat, przebiegający od nie-

poznawalnego Real an sich poprzez osobowe i nieosobowe Real pro nobis, na zwykłym micie 

kończąc, sprawiają, iż pluralizm Hicka ma cechy systemu filozoficznego (s. 128). 

                                                 
6 Wyróżnił on siedem pluralizmów religijnych pod względem przyjmowanego kryterium warto-

ściowania. 



296 Michał PŁÓCIENNIK 

Przytacza 12 głównych zarzutów, które zostały wysunięte wobec propozycji 

Brytyjczyka, z których każdy – zdaniem Rogacza – jest silny, zaś razem wzięte 

obalają ją definitywnie (por. s. 129–135). Dadzą się one pogrupować w następu-

jąco: pierwsze trzy wskazują albo na kryptoekskluzywizm Hicka, albo na brak 

epistemologicznej przewagi względem ekskluzywizmu, kolejne trzy poddają 

krytyce apofatyzm Real an sich, zwracając uwagę na jego niezgodność z samym 

pluralizmem Hicka bądź nieadekwatność w stosunku do istniejących religii, na-

stępne trzy zarzuty są krytyką arbitralności i redukcjonizmu w podejściu do dok-

tryn religijnych, ostatnie trzy wreszcie dezawuują instrumentalizację religii, któ-

ra skutkuje bądź to eliminacją tego, co specyficznie religijne, bądź też rozmy-

ciem pojęcia religii (por. s. 125–136). Wiele z tych zarzutów jest również zasad-

nych wobec innych pluralistów, niektórych zaś ich koncepcje unikają. Autor 

podnosi w tym kontekście kwestię  

czy odrzucając naczelny postulat o istnieniu jednej Rzeczywistości, można jednak stwo-

rzyć pluralizm religijny pozbawiony wymienionych powyżej słabości? (s. 136), 

przechodząc do eksplikacji swojej koncepcji pluralizmu religijnego w jego wer-

sji zradykalizowanej, przez którą rozumie  

pluralizację wszystkich kategorii filozoficznych, którymi operuje pluralizm religijny, 

włącznie z główną hipotezą pluralizmu religijnego (s. 136), 

a więc wizję ostatecznej Rzeczywistości. Chcąc odróżnić swój projekt od innych 

form pluralizmu religijnego, Rogacz posługuje się graficznymi prezentacjami 

tychże w wersji zaproponowanej przez kolejno: Hicka (zostaje tu użyte określe-

nie „monizm religijny”), Heima, Legenhausena, by wreszcie poprzez pluraliza-

cję „punktu archimedesowego” wszystkich pluralizmów, a więc jednej Rzeczy-

wistości, przedstawić także w formie graficznej RPR, który następnie uzyskuje 

pojęciową artykulację. Zarówno zbawienie, mistyka, jak i etyka zostają ściągnię-

te z metapoziomu do sfery pluralizmu ich form (zarówno w wersji zewnętrznej, 

a więc interreligijnej, jak i wewnętrznej, a więc intrareligijnej), co ostateczne 

ugruntowanie uzyskuje w ramach spluralizowania Real, wszak  

punktem religijnego odniesienia jest za każdym razem pewne Real, pewien byt. W po-

rządku logicznym każde Real wyznacza zakres form zbawienia oraz doświadczenia mi-

stycznego, a poprzez cel soteriologiczny kształtuje daną etykę religijną, w tym wzorce 

osobowe, a ostatecznie – życie osób naśladujących te wzorce, tj. gdy mamy do czynienia 

z religią publiczną – życie całych wspólnot. W porządku faktycznym jest zgoła odwrot-

nie: to człowiek wybiera poszczególną drogę, akceptując daną etykę, wizję zbawienia  

i Absolutu (s. 141), 

choć wybór ten jest i może być różnorako uwarunkowany. Rogacz jest przy tym 

świadomy, że wobec głównego założenia jego koncepcji pluralizmu religijnego 

można wysunąć podstawowy zarzut filozoficzny dotyczący możliwości, czy też 

raczej niemożliwości, istnienia wielości Real, który to właśnie skłonił Hicka do 

opowiedzenia się na rzecz jego jedności. Argument ten w formie, w jakiej re-
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konstruuje go autor, brzmi następująco: „nie mogą istnieć dwa byty doskonałe, 

jeden z nich posiadałby bowiem cechę, której tamten nie ma, a zatem nie byłby 

doskonały”, i zostaje przez niego określony mianem powielonego scholastycz-

nego „dowodu” na istnienie jednego Boga (por. s. 141–142). Zdaniem Rogacza, 

argument ten jest nietrafny i przytacza wobec niego trzy możliwe kontrargumen-

ty. W pierwszym, dokonuje rozróżnienia na maksymalne posiadanie cech oraz 

maksymalne posiadanie konkretnej cechy, zaznacza, że w tym przypadku  

rozmaite Real sytuują się obok siebie, niejako na płaszczyźnie natury horyzontalnej,  

a każda Rzeczywistość wyraża w stopniu najwyższym wybraną własność. Są to cechy 

różne radykalnie, tj. zasadniczo nieporównywalne (s. 142). 

Drugi kontrargument zwraca uwagę na to, iż koncepcja jednego Absolutu  

w gruncie rzeczy nie przypisuje mu faktycznego posiadania wszystkich możli-

wych własności, i to w stopniu najwyższym, wszak np. mowa jest jedynie o ce-

chach wartościowanych jako dobre, a nie o tych, które są uznawane w danym 

przypadku za złe bądź neutralne. Autor wskazuje przy tym na problematyczność 

„ucieczki w prywatywność”, poprzez uzasadnienie np. pozorności wartości, któ-

rych przypisania odmawia się Absolutowi, odwołując się z jednej strony do teo-

rii mnogości, z drugiej do możliwości przeprowadzenia argumentacji à rebours 

– a więc zamiany miejsc wartości uznanych za realne i tych uznanych za pozor-

ne (por. s. 142–143). Trzeci kontrargument podkreśla, iż ewentualne uznanie 

jednego, najdoskonalszego Real nie wyklucza możliwości istnienia innych nie-

perfekcjonistycznych Real, mało tego,  

każde Real może tworzyć raczej swoją (wewnętrzną) hierarchię bytów, której jest zwień-

czeniem z uwagi na daną rozpatrywaną cechę. Na tej samej zasadzie mogą ze sobą koeg-

zystować natura Buddy, Allach i Dao (s. 143). 

Rogacz następnie reasumuje, iż „powyższe trzy argumenty miały na celu, 

jak wskazuje na to częste użycie zwrotów modalnych, wykazać teoretyczną 

możliwość koegzystencji różnych Real. Próba wykazania faktyczności, a tym 

bardziej konieczności takiego stanu rzeczy, leży poza zasięgiem ludzkich zdol-

ności poznawczych”. Konstatuje przy tym, że próba taka nie jest  

potrzebna do celów zwięzłego skonstruowania możliwej radykalizacji pluralizmu religij-

nego. Zarzut logicznej niemożliwości jest wszakże zbyt silny. Gdy tylko ujawnimy towa-

rzyszące dotychczasowym dowodom przedsądy oraz horyzont nieuświadamianych alter-

natywnych rozwiązań zagadnienia sacrum, okaże się, iż w przestrzeni logicznej tego, co 

możliwe, znajduje się jeszcze wiele miejsca dla innych Real, jeśli nie całe miasta i pań-

stwa, w których mogłyby zamieszkać (s. 143–144). 

Kolejny zarzut, który może zostać sformułowany wobec RPR, autor sytuuje 

w perspektywie teologicznej. Idzie w nim o relację między poszczególnymi 

koncepcjami Real i o to, czy są one w gruncie rzeczy tym samym, czy też nie – 

jest to w znacznej mierze zarzut, którego treścią są koncepcje Real wysuwane 

przez religie monoteistyczne z ich ekskluzywistycznymi roszczeniami. Kryje się 
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za tym pytanie, czy w ramach RPR nie dochodzi czasem do dostosowywania 

treści poszczególnych religii do teorii pluralistycznej, co było jedną z podsta-

wowych słabości wizji Hicka. Zarzut ów jednak nie trafia w RPR, gdyż nie ma 

on charakteru normatywno-postulatoryjnego, ale fenomenologiczno-analityczny, 

czy innymi słowy propozycjonalno-deskryptywny:  

W żadnym razie nie postuluje się tu nowej synkretycznej, politeistycznej religii, plura-

lizm religijny jest bowiem teoretyczną interpretacją religii, a nie jednym z partykular-

nych wyznań. Dla każdej z tych religijnych dróg ich Bóg jest Bogiem jedynym. Dla ra-

dykalnego pluralisty religijnego mamy zatem trzech jedynych (w tym jeden Trójjedyny) 

Bogów. […] Co za tym idzie, w RPR nadal jest miejsce dla ekskluzywizmu na poziomie 

przedmiotowym. Wyznawca danej drogi uznaje wtedy własną drogę za jedyną słuszną,  

a pozostałe za zwodnicze. Sam pluralizm religijny jest jednak stanowiskiem metateore-

tycznym, który zawiesza tego typu przekonania o własnej słuszności. Pragnie on niejako 

zanotować wszystkie drogi religijne, przyjąć je w takiej postaci, w jakiej same się przed-

stawiają (postulat fenomenologiczny), i zachować w całości, nie deformując ich. Mówiąc 

jeszcze inaczej. 

Zestawiając swój model pluralizmu religijnego z koncepcją Hicka, Rogacz 

konstatuje, iż  

Hick pragnął sprowadzić do monoteizmu nawet religie politeistyczne, podczas gdy RPR 

ujmuje w horyzoncie politeizmu nawet monoteizmy. Uważam, iż tylko taki politeizm 

analityczny zasługuje na miano pluralizmu religijnego w wersji radykalnej. Unika on re-

dukcjonizmu, gdyż wyraźnie odróżnia metapoziom od warstwy przedmiotowej (s. 145). 

W kolejnym kroku Rogacz konfrontuje RPR z zarzutami, które zostały wy-

sunięte wobec pluralizmu Hicka, wskazując, że jego koncepcja unika krytyki 

sklasyfikowanej uprzednio w cztery grupy argumentacyjne. Pierwsza grupa za-

rzutów nie trafia, jego zdaniem, w RPR ze względu na jego metareligijny cha-

rakter, który bynajmniej nie upoważnia go do krytyki innych religii i selektyw-

nego podejścia do prezentowanych przez nie doktryn. Druga grupa także okazu-

je się chybiona, wszak RPR nie przyjmuje rozróżnienia na Real an sich i Real 

pro nobis, uznając, że  

każda religia ma własne Real, które jest takie, jak ta religia opisuje i jak przeżywają je 

dani wyznawcy. […] Real w RPR nie jest zatem ani bezzasadnym postulatem, ani wyra-

zem transcendentalnego agnostycyzmu, ani wewnętrznie sprzecznym konstruktem my-

ślowym. Nie przyjmuje się tu Hickowskich rozróżnień substancjalne/funkcjonalne, oso-

bowe/nieosobowe, gdyż deformują one treść religijną. Kryteria wiarygodności doświad-

czeń ustalają natomiast poszczególne Kościoły, nie filozof-pluralista (s. 146–147). 

Według autora RPR unika także trzeciej grupy zarzutów, gdyż ów  

zachowuje religie w ich zastanej postaci. […] Odrzucone zostają zatem roszczenia czy-

stego rozumu do osądzania danych religii i metafizyk jako prawdziwych bądź fałszy-

wych. Żaden człowiek z osobna i rozum ludzki w ogóle nie są w stanie ze swojej ograni-

czonej i uwarunkowanej perspektywy określić, które wizje Absolutu i życia pośmiertne-

go są prawdziwe. […] RPR jest stanowiskiem fenomenologicznym, przyjmując wizje 

Real, mistyki, zbawienia i etyki w zgodzie z nastawieniem wyznawców. Poprawność da-
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nej wizji jest co najwyżej kryterium wewnątrzreligijnym, rezultatem konsensusu danej 

wspólnoty religijnej w oparciu o uznawany kanon pism i akceptowalne doświadczenie 

religijne (s. 147–148). 

W końcu i ostatni zestaw argumentów krytycznych względem pluralizmu 

Hicka zostaje uznany za nieadekwatny wobec RPR, mimo iż także on przyjmuje 

kryterium pragmatyczne, gdyż w tym przypadku nie ma ono charakteru ponadre-

ligijnego, ale wewnątrzreligijne, nie prowadząc tym samym do rozmycia pojęcia 

religii, mało tego, ukazując się jako zdolne objąć w sobie wewnętrzne zróżnico-

wanie religii, a także nowe ruchy religijne oraz ewentualne przyszłe wyznania  

i kulty, jako wynik czysto formalnego podejścia RPR, z czym związana jest jego 

moc heurystyczna. Dotyczy ona, według autora, zarówno możliwości określenia 

wewnętrznej granicy religii, a więc progu wewnętrznego jej zróżnicowania  

i wskazania, od kiedy mamy do czynienia z nową religią wraz z nowym Real  

i z opartą na nim koncepcją zbawienia, mistyki i etyki, a także wskazuje na  

rozwiązanie problemu granicy zewnętrznej religii, [jako że granica ta – M.P.] została 

zdefiniowana w kategoriach równoważności, tj. warunku wystarczającego i koniecznego. 

Wystarczy zatem, iż mamy do czynienia z jakąś wizją zbawienia, mistyki i etyki religij-

nej, mówimy o religii. W przypadku obu granic spójnik „i” został użyty w sensie, w ja-

kim operuje nim logika, tj. wskazuje na koniunkcję własności. Jeśli brak któregoś z wy-

mienionych elementów, np. mistyki, mówimy co najwyżej o fenomenie zbliżonym do re-

ligii (s. 149–150). 

Ostatecznie to sami wyznawcy ustalają granice zewnętrze i wewnętrze reli-

gii, co jest także efektem konstytutywnej roli języka w ramach doświadczenia 

religijnego (por. s. 155–156). Rogacz zaznacza zarazem, że „cechą RPR jest 

otwartość na […] dyskusje” nad możliwością uznania za religię fenomenów, 

które na pierwszy rzut oka wydają się z nią mieć niewiele wspólnego, a więc ta-

kich jak marksizm czy libertarianizm, wszak RPR  

w wyniku szczegółowych, dookreślających go debat może ulec zmianie, ale nie odwrot-

nie. Nie będzie nigdy modyfikował istniejących fenomenów religijnych w imię spójności 

i nietykalności własnej struktury logicznej (s. 150–151). 

Kończąc prezentację RPR, Rogacz stara się wykazać, że nie jest on stanowi-

skiem tak egzotycznym, jakby się mogło wydawać, przywołuje przykłady jego 

inspiracji filozoficznych pochodzące ze starożytnej Grecji i Rzymu, w tym póź-

nego neoplatonizmu, tj. Jamblicha i Proklosa, średniowiecznej hinduskiej we-

danty, oraz współczesnej filozofii analitycznej w osobach L. Nowaka czy  

J. Wisdoma. Niezwykle istotne są przy tym uwagi, podsumowujące RPR od 

strony metafilozoficznej, a mianowicie, iż RPR nie rości sobie pretensji do fak-

tycznego odpowiadania Rzeczywistości religijnej i rzeczywistości w ogóle, jak 

było to w przypadku modelu Hicka, wszak o ile „w imię prawdziwości systemu 

Hick dokonał instrumentalizacji religii”, o tyle tutaj jest odwrotnie, a mianowi-

cie „w imię zachowania prawdziwości religii dokonuje się instrumentalizacji 

modelu”, co pozwala odróżnić RPR od naturalizmu. RPR spełnia tym samy trzy 
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warunki, jakie wobec wszelkiego pluralizmu postawił Byrne, a mianowicie 

uznaje realizm religii co do przedmiotu, zachowuje egalitaryzm poznawczy 

względem wszystkich religii, a także zakłada agnostycyzm w kontekście per-

spektyw konfesyjnych. Wszak RPR „jest stanowiskiem filozoficznym, nie reli-

gijnym” (s. 154–155). 

Jest to jednak, zdaniem jego autora, stanowisko mogące dać teoretyczne 

podstawy dialogu międzyreligijnego, integrujące trzy strategie relacji między re-

ligiami wskazane w rozdziale pierwszym. Na czym miałby polegać dialog mię-

dzyreligijny w kontekście RPR, zostaje zaprezentowane poprzez odwrócenie 

schematu komunikacyjnego zaproponowanego przez J. Habermasa, na który 

składałyby się następujące etapy: eksplikacyjny, terapeutyczny, ewaluatywny, 

praktyczny i teoretyczny. Zdaniem Rogacza,  

schemat ten stanowi idealną granicę, do której zbliżać się mogą rzeczywiści uczestnicy 

komunikacji międzyreligijnej (s. 165).  

Ta być może przydługa prezentacja zasadniczych zrębów treści książki Ro-

gacza, w której staraliśmy się dość często oddawać głos samemu autorowi, była 

konieczna ze względu na niezwykłą gęstość tekstu przy stosunkowo niewielkiej 

liczbie stron, a której to gęstości nie sposób wyrazić niekiedy lepiej niż poprzez 

przywołanie odnośnych fragmentów. Praca to jednakowoż warta zachodu, 

wszak publikacja poznańskiego filozofa zasługuje na najwyższą uwagę, stano-

wiąc, w naszym przekonaniu, jeden z najciekawszych i najodważniejszych pro-

jektów na gruncie, nie tylko rodzimej, filozofii religii. 

Pewien niedosyt może pozostawiać nieco suchy styl, chwilami wręcz spra-

wozdawczy, w jakim utrzymana jest książką, wszak kwestie związane ze zjawi-

skiem religii budzą z reguły wiele emocji. Wynika to jednak z przyjętej fenome-

nologiczno-analitycznej metodologii, a w ostatecznym rozrachunku wydaje się 

bardziej zaletą niż wadą, gdyż umożliwia rzeczowe i krytyczne rozpatrzenie po-

dejmowanej problematyki, a zarazem uniknięcie zarzutu „fabrykowania świato-

poglądu” (J.M. Bocheński), w tym przypadku religii czy też choćby czegoś na 

jej modłę, co niestety nie udało się analizowanemu Hickowi. Nie oznacza to, że 

autor aspiruje do jakiegoś neutralnego światopoglądowo podejścia, wszak takie 

wydaje się niemożliwe do zrealizowania. Owszem Rogacz zakłada specyfikę fe-

nomenu religii, który powinien być rozpatrywany przynajmniej częściowo  

z wnętrza jego samego, a nie redukowany do innych zjawisk. Tym samym także 

filozofii, choć nie tylko bo m.in. nauce, zostają odebrane roszczenia do ostatecz-

nego wyjaśnienia faktu religii, co nie znaczy, że nie ma ona w tej problematyce 

nic do powiedzenia
7
. W oparciu o przyjęte podejście i metodologię Rogacz eks-

                                                 
7 Oczywiście dochodzą tu mocno do głosu, z jednej strony, przyjęta koncepcja filozofii, a ponie-

kąd także religii, a z drugiej – sposób rozumienia ich wzajemnych relacji. Należy podkreślić, że 

w ujęciu Rogacza filozofia w mniejszym stopniu niż religia pełni funkcje światopoglądowe, 

ponadto odżegnuje się od zdolności filozofii do zajęcia metastanowiska względem religii, co 
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ponuje szczególnie te wymiary religii, które mają specyficznie filozoficzny cha-

rakter, mało tego, zaznacza, że „wyjątkowość religii ma charakter głęboko filo-

zoficzny” (s. 7). Idzie tu o wymiar ontologiczny (postulowanie istnienia pew-

nych rodzajów bytów, jak np. Bóg, duchy, nadprzyrodzone miejsca i czasy), epi-

stemologiczny (roszczenia do dysponowania prawdą pełną i ostateczną, postu-

lowanie nowych rodzajów poznania oraz władz poznawczych, silny akcent na 

doświadczenie mistyczne) i wreszcie etyczny (wskazywanie określonego kodek-

su moralnego). Równie głęboko filozoficzny charakter ma fakt pluralizmu religii 

i spotkanie religii w kontekście, z jednej strony, ich wzajemnych roszczeń  

(w znacznej mierze absolutnych i wyłącznych, choć dopuszczających niekiedy 

inkluzywność), z drugiej – roszczeń podejść areligijnych czy wręcz wyraźnie an-

tyreligijnych. Powyższe podejście uwzględnia, jeśli nie wręcz szczególnie eks-

ponuje w perspektywie filozoficznej, kognitywne wymiary i roszczenia religii, 

przeciwstawiając się silnym nonkognitywnym nurtom w filozofii religii, które 

zdają się nie oddawać sprawiedliwości specyfice fenomenu/fenomenów religii 

poprzez filozoficzną dezawuację ich kognitywnego wymiaru oraz osadzonych 

na tymże wymiarze roszczeń (także o charakterze filozoficznym), stępiając tym 

samym ostrze wyzwania rzuc(o)anego przez religie zarówno filozofii (przy-

najmniej w jej klasycznych uniwersalno-metafizycznych aspiracjach), jak i po-

niekąd nauce
8
. Próba zrozumienia fenomenu/fenomenów religii z pominięciem, 

deprecjacją czy wręcz destrukcją wymiarów kognitywnych i roszczeń wysuwa-

nych w tym zakresie nie tylko nie odpowiada temu, jak religie rozumieją same 

siebie (tym samym mamy poniekąd do czynienia z próbą wygenerowania meta-

                                                 
jest jednym z bardzo silnych zarzutów wysuwanych pod adresem Hicka: „Protestancki teolog 

Lesslie Newbing uważa, że hipoteza pluralistyczna to teoria arogancka i redukcjonistyczna. Za-

rzuca jej, że prawdziwe w zasadzie zdanie głoszące, iż nikt nie może ująć całej prawdy, obraca 

ona w wymówkę dyskwalifikującą jakiekolwiek roszczenie do posiadania choćby małego po-

czątku rozumienia rzeczy. Hipoteza pluralistyczna to tylko pozornie stanowisko pełne pokory, 

w istocie jest to aroganckie roszczenie do posiadania wiedzy wyższej niż ta, która jest dostępna 

słabym ludzkim istotom. Newbing pyta, skąd pluraliści wiedzą, że prawda o Bogu jest inna niż 

to, co zostało objawione ludziom w Jezusie. Jaki jest ten wyższy i uprzywilejowany punkt wi-

dzenia, który pozwala pluralistom relatywizować tradycyjne chrześcijańskie przesłanie w imię 

niepoznawalnej Boskiej Rzeczywistości, której nie można utożsamić z żadnym specyficznym 

religijnym imieniem, formą, obrazem czy opowiadaniem? Stanowisko pluralistyczne zawiera, 

zapewne nieumyślnie, roszczenie do wszechwiedzy i znalezienia Archimedesowego punktu,  

z którego możliwa jest całościowa ocena wszystkich religii. Ten poznawczy punkt Archimede-

sowy jest osią całej «rewolucji kopernikańskiej»” (Chrzanowski 2005, s. 22–23).  
8 Jak zauważa P. Sikora, u podstaw podejścia nonkognitywnego wobec dyskursu religijnego leży 

„przekonanie o istnieniu dychotomii pomiędzy sferą «nagich», obiektywnych faktów a sferą 

subiektywnych interpretacji i ocen”, konkludując, iż: „Upadek redukcjonistycznego obiektywi-

zmu, który zakładał dychotomiczny podział świata naszego doświadczenia na rzeczywistość 

samą w sobie i naszą subiektywną projekcję, otwiera zatem możliwość uznania religii za dzia-

łalność nie tylko sensowną, ale i poznawczą, podobnie jak nauki empiryczne”, przy zachowaniu 

rzecz jasna specyfiki dyskursu religijnego (Sikora 2004, s. 236–230, por. tamże s. 239 i nn.). 
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religijnego stanowiska, w pewnym sensie abstrahującego od faktycznie istnieją-

cych religii), przy uwzględnieniu oczywiście faktu, że w ramach religii można 

zarejestrować obecność podejść i nurtów nonkognitywnych, które jednakowoż 

zdecydowanie nie stanowią na przestrzeni ich historii głównego nurtu ortodoksji 

ani ortopraksji; ponadto religie zostają zredukowane do arbitralnie wskazanych 

aspektów bądź to samych siebie, bądź innych fenomenów. Religie to, owszem, 

coś więcej niż ich wymiar kognitywny, ale zarazem nie mniej. Religie definiują  

i osadzają własną funkcjonalność esencjalnie (na tym, jak według nich się rze-

czy mają, jak jest naprawdę), ich funkcjonalność jawi się zatem jako pochodna 

przyjmowanego stanu rzeczy. Inna kwestia, że ów przyjmowany stan rzeczy jest 

w religiach często pochodny względem doświadczeń-wydarzeń fundacyjnych 

dla tychże religii, jednakowoż same te doświadczenia-wydarzenia miały i mają 

miejsce zawsze wewnątrz jakiejś koncepcji rzeczywistości, nawet jeśli w ich 

wyniku zostaje ona zmodyfikowana bądź w niektórych wymiarach odrzucona. 

Perspektywa przyjęta przez poznańskiego filozofa sprzeciwia się w tym punkcie 

rozpowszechnionej dziś, zwłaszcza w postluckmannowskiej socjologii religii, 

tendencji do jedynie funkcjonalnego rozumienia religii, którą to funkcjonalność 

analizowany Hick próbuje pod względem etycznym usankcjonować i weryfiko-

wać (kryterium są dobre skutki czy też ich przewaga nad skutkami złymi)
9
. Zda-

niem Rogacza, wystarczy wskazać jakąś wizję zbawienia, mistyki i etyki religij-

nej, aby można było dany fenomen uznać za religię, zaś w przypadku braku któ-

regoś z tychże elementów mamy do czynienia z fenomenem co najwyżej zbliżo-

nym do religii (por. s. 150). Wskazane kryteria, owszem, są funkcjonalne, ale 

wewnątrz esencjalnej podstawy: 

jasne, a zarazem niedyskryminujące, określenie takiej granicy jest szczególnie potrzebne 

w czasach rozmycia pojęcia religii, kiedy przymiotnika „religijny” używa się w opisie 

obyczajów subkultur czy też „tajemniczego” zachowania fikcyjnych postaci literackich. 

Pytanie czy np. marksizm jest religią, nabiera postaci pytania rozstrzygalnego. Jeśli 

wskażemy zbawienie marksistów, ich mistykę i etykę religijną (co jest teoretycznie wy-

konalne), możemy odpowiedzieć na tak postawione pytanie twierdząco. W ramach takich 

roztrząsań należy również wskazać Real danej religii (s. 150)10, 

                                                 
9 Dla Hicka religie „stanowią kontekst zbawczej transformacji od naturalnego skupienia na sobie 

do zorientowania na Boskość” (s. 54), zaś istotą-funkcją religii jest właśnie owa transformacja. 

Jak jednak zauważa Rogacz, „jeśli sprawdzianem autentycznej odpowiedzi na wezwanie Real 

ma być wyzbycie się ego, to religią stają się także rewolucyjny marksizm czy nazizm, w sensie 

Frommowskim […] coaching, wolontariat i jakikolwiek przejaw społecznej solidarności” (s. 135). 
10 Na miejscu wydaje się przywołanie uwag L. Dupré w tej kwestii: „Ponieważ cel wędrówki jest 

transcendentny, język religii jest zawsze dialektyczny, tzn. jego terminy nie mają ustalonego 

znaczenia, lecz tylko w z g l ę d n e  w stosunku do innych. Z tego samego powodu nie ma 

definiowalnej «istoty» religii, bowiem religia nigdy nie j e s t  – zawsze się staje. Niewątpliwie 

każda religia prezentuje pewną ilość o b i e k t y w n y c h  właściwości, które mogą być opi-

sane i sklasyfikowane, ale nigdy nie wydedukowane z jakiejś formuły a priori, czy sprowadzo-

ne do wspólnego mianownika. Uniwersalne określenie, zacieśniające religię do pewnych 

szczegółowych formuł, próbuje powiedzieć zbyt wiele. Natomiast definiowanie religii w opar-
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wszak ostatecznie przyjmowany stan rzeczy, koncepcja rzeczywistości wypływa 

z niego i nadbudowana jest właśnie na nim
11

. Wydaje się, że takie rozumienie 

religii z zachowaniem jej kognitywnego wymiaru, z jednej strony, pozwala za-

chować specyfikę jej/ich fenomenu, z drugiej – uznaje i pozostawia otwartą 

sprawę napięć między poznawczymi roszczeniami religii, filozofii i nauki. Mało 

tego, pozwala zachować otwartą sprawą napięcia wypływające z poznawczych 

roszczeń religii w ich wzajemnych relacjach i ewentualnym dialogu, wskazując 

jedynie formalne warunki takiego spotkania i dialogu, których treściowe wypeł-

nienie, a także szczegółowa realizacja i konkretyzacja tychże warunków musi się 

wydarzyć wewnątrz tegoż spotkania i dialogu, i nie jest możliwe jakiekolwiek 

ustalenie tego z zewnątrz, gdyż takowa zewnętrzna perspektywa normatywna 

(nie fenomenologiczno-analityczna, o silnym zabarwieniu opisowym) nie istnieje. 

Poza treścią książki na uwagę zasługuje sposób prowadzenia myśli przez 

Rogacza, jasny i klarowny, precyzyjny charakter wywodu, owszem wymagający 

od czytelnika pewnego obeznania filozoficznego i religioznawczego, ale zara-

zem nieprzespecjalizowany (co się niestety często zdarza w przypadku prac filo-

zoficznych) i niehermetyczny, co sprawia, że książkę można śmiało polecić za-

równo zawodowym filozofom religii, jak i wszystkim, którzy interesują poru-

szanymi zagadnieniami. Warto także docenić i jeszcze raz podkreślić, wspo-

mnianą już powyżej, dużą kondensację i wyważenie myśli w ramach stosunko-

wo niewielkiej liczby stron, przez co – z jednej strony – nie mamy do czynienia 

z dyskursem przegadanym, rozwleczonym, ale z drugiej – nie sposób posądzić 

autora o niewyczerpującą prezentację tematu czy zbyt pobieżne jego potraktowanie. 

Waga problematyki podnoszonej przez Rogacza jest na tyle istotna, a zara-

zem zaproponowane przez niego podejście na tyle nowatorskie i okraszone 

prawdziwie filozoficznym pazurem, że należałoby sobie życzyć, aby książka 

odbiła się szerokim echem zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim, 

jako że mamy do czynienia z kwestiami, które daleko wykraczają poza li tylko 

akademickie aporie. Pracę poznańskiego filozofa odbieram także poniekąd jako 

filozoficzną prowokację w arcyważnej sprawie, i do takiego jej potraktowania 

zachęcam, które to domaga się reakcji, a uprzednio dostrzeżenia… 

                                                 
ciu o jedną uniwersalną, obiektywną cechę, a mianowicie relację do pewnego rodzaju transcen-

dentnej rzeczywistości, mówi za mało, taka relacja nie jest bowiem wyłącznie religijna. Nie jest 

również możliwe zdefiniowanie religii poprzez subiektywne a priori, tak jak to uczynił Rudolf 

Otto, ponieważ kantowskie a priori formalnie określa wszelkie doświadczenie w identyczny 

sposób, a zatem jest również nie do pogodzenia z autentycznym pluralizmem religijnym”  

(Dupré 1991, s. 21–22). 
11 Jednakowoż samo Real, jakkolwiek byłoby rozumiane, nie stanowi jeszcze religii, a jedynie on-

tologiczną presupozycję do jej zaistnienia, więcej: istnienia i dziania się. 

 

 

 

 



304 Michał PŁÓCIENNIK 

Bibliografia 

Chrzanowski G. (2005), Filozofia pluralizmu religijnego Johna Hicka, [w:]  

J. Hick, Piąty wymiar. Odkrywanie duchowego królestwa, tłum. J. Grzegor-

czyk, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.  

Dupré L. (1991), Inny wymiar. Filozofia religii, tłum. S. Lewandowska, Znak, 

Kraków.  

Rogacz D. (2016), W stronę radykalnego pluralizmu religijnego, Wydawnictwo 

Libron, Kraków.  

Sikora P. (2004), Słowo i zbawienie. Dyskurs religijny w perspektywie filozofii 

Hilarego Putnama, Universitas, Kraków. 

 



PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czę stochowie  
Filozofia 2016, z. XIII, s. 305–310 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.20  

Dawid DZIURKOWSKI 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 
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„Apokryficzność (w) filozofii. 

Nie/anty/pozaortodoksyjne dyskursy filozoficzne”, 

Częstochowa, 29–30 września 2016 roku 

W dniach 29–30 września 2016 roku na Wydziale Filologiczno-Histo- 

rycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie odbyła się konferencja 

naukowa „Apokryficzność (w) filozofii. Nie/anty/pozaortodoksyjne dyskursy fi-

lozoficzne”
1
. Zaliczana jest ona do cyklicznej serii spotkań

2
 organizowanych co-

rocznie jesienią przez Zakład Filozofii AJD
3
. Jej pomysłodawcami byli: dr hab. 

Maciej Woźniczka oraz dr Marek Perek. Celem przedsięwzięcia było zwrócenie 

uwagi na apokryficzną twórczość intelektualną stanowiącą dopełnienie interpre-

tacji przyjmowanych w dziejach filozofii oraz wprowadzenie nowej perspekty-

wy wobec kwestii dotychczas przemilczanych lub pomijanych. 

                                                 
1  Organizatorzy konferencji zdecydowali się w jej tytule wprowadzić zabieg redakcyjny, który 

łączył kilka różnych wariantów rozumienia tematu. Tytuł: „Apokryficzność (w) filozofii. 

Nie/anty/pozaortodoksyjne dyskursy filozoficzne” w oczach odbiorców mógł być postrzegany 

w kategoriach apokryficzności w filozofii lub apokryficzności samej filozofii. Niemniej termin 

„apokryficzność” rozumiany jest jako odbiegający od powszechnie przyjętych standardów. 
2  Warto przypomnieć, że wcześniejsze konferencje naukowe z cyklu spotkań organizowanych przez 

filozofów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zaaranżowano w dniach 25–26 września 

2014 r. i w terminie 24–25 września 2015 r. oraz zatytułowano: „Niepomyślane – nie do pomyślenia. 

Rozpadliny, uskoki i zatory w tektonice dyskursu filozoficznego i naukowego” i „Negacja – kontek-

sty logiczne, antropologiczne, metafizyczne”. Odbyły się one w ośrodku „Orle Gniazdo Hucisko”. 
3  1 września 2016 r. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie została dokonana zmiana 

nazw niektórych jednostek organizacyjnych na Wydziale Filologiczno-Historycznym. Zakład 

Filozofii formalnie przestał istnieć, ponieważ został przekształcony w Instytut Filozofii, z trze-

ma zakładami: 1. Zakład Historii Filozofii, 2. Zakład Etyki i Erystyki, 3. Zakład Logiki, Meto-

dologii i Epistemologii. 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.20
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Konferencja rozpoczęła się w czwartek o godz. 12.50 skierowanymi do jej 

uczestników słowami powitalnymi dr. hab. Janusza Spyry – Prodziekana ds. Na-

uki Wydziału Filologiczno-Historycznego AJD. Następnie głos zabrali także: 

Dyrektor Instytutu Filozofii dr hab. Adam Olech, który podziękował organizato-

rom za trud włożony w przygotowanie spotkania, oraz dr Perek, akcentujący 

znaczenie tematu obrad. 

Niniejsze sprawozdanie zostało napisane wyłącznie z mojego subiektywnego 

punktu widzenia. W związku z powyższym odczucia autorów oraz czytelników 

względem treści opisywanych przeze mnie referatów mogą w mniejszym bądź 

większym stopniu różnić się od zamierzeń prelegentów. Ponadto postanowiłem 

wyszczególnić i krótko opisać tylko część wystąpień, na których byłem osobi-

ście i które uznałem za interesujące. 

W pierwszym dniu wygłoszono dwanaście wystąpień podzielonych na czte-

ry panele dyskusyjne. Kryterium selektywności wystąpień opierało się na pod-

stawie stopnia ogólności poruszanego problemu oraz uwzględnienia specyfiki 

gałęzi naukowej. Przewodniczenie rozpoczynającym się obradom przypadło dr. 

hab. Arturowi Żywiołkowi. 

Pierwszy referat, Błędne etymologie, fałszywe genealogie, chybione skoja-

rzenia oraz ich pożytki dla filozofii, wygłosił dr hab. Marcin T. Zdrenka, repre-

zentujący Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Filozof odniósł się 

do fundamentalnych aspektów problemowych mieszczących się na płaszczyźnie 

metodologii filozoficznej. Zaznaczył konieczność wzmożonej uwagi nad etymo-

logiami, które bywają piękne, lecz często fałszywe. Co istotne, jego zdaniem nie 

mają one zastosowania w analizach językoznawców i historyków idei. Drugie 

wystąpienie, Filozofia jako apokryf, zaprezentował dr Stanisław Buda z Podha-

lańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Wyraził on 

przekonanie, że apokryficzność i kanoniczność są wpisane w daną kulturę, któ-

rej immanentną cechą jest reinterpretacja tekstów, bowiem to właśnie treści nie-

kanoniczne w głównej mierze wpływają na jej kształt. U podstaw niniejszego 

twierdzenia pojawiło się pytanie o trwałość tradycji cywilizacyjnej, innymi sło-

wy – dlaczego tożsamość kulturowa nie może być dana raz na zawsze? Trzecią 

prelekcję, Ludzkość u progu ideologicznej jaskini, wygłosił dr hab. Mieczysław 

Murat, reprezentujący Wyższą Szkołę Komunikowania, Politologii i Stosunków 

Międzynarodowych w Warszawie. Wedle przekonania filozofa apokryf jest 

czymś na pograniczu prawdy. Autor próbował walczyć ze sztywnością metodo-

logiczną, przy czym jednocześnie uczciwie uznał, że jest ona niezwykle ważna. 

W opinii profesora najistotniejszy w rozważaniach filozoficznych jest zwykły 

człowiek. Na zakończenie swojego wystąpienia autor referatu postawił istotne 

pytanie: czy język naukowców zamkniętych w swoich książkach może dać coś 

„zwykłemu człowiekowi”? 

Na uwagę zasługuje stwierdzenie, że pierwsza część spotkania miała charak-

ter ogólny i wprowadzający do problemu apokryficzności (w) filozofii. Następ-



 Sprawozdanie z konferencji naukowej… 307 

nie, po 30-minutowej dyskusji oraz krótkiej przerwie, dalszym rozważaniom 

przewodniczył ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn. I tak czwarty referat, Apokry-

ficzne a midraszowe czytanie literatury, zaprezentował dr hab. Adam Regiewicz, 

pracownik naukowy AJD. Co istotne, jako pierwszy w trakcie przedmiotowej 

konferencji zwrócił uwagę na filozoficzno-apokryficzny aspekt literatury będący 

sposobem jej interpretacji. Piąty referat, Tristanowskie apokryfy, odczytał dr 

hab. Żywiołek, także pracownik naukowy wymienionej Uczelni. Podczas swoje-

go wystąpienia odtworzył i omówił tzw. akord Tristanowski, jednocześnie 

twierdząc, że jego autor, Richard Wagner, jest patronem nowoczesnych prze-

mian kultury. Nie mogło także umknąć uwadze stwierdzenie profesora, iż ele-

ment początku, będący rozpadem pewnej konwencji, nierzadko później staje się 

kanoniczny. Szósty referat, Czy poeta może filozofować? – Mickiewicz, Słowac-

ki, Krasiński, był autorstwa dr hab. Wiesławy Sajdek, także pracownika nauko-

wego AJD. W jego treści prelegentka przytoczyła poglądy wybranych histo-

rycznych uczonych na temat relacji filozofii względem sztuki. Omawiana pro-

blematyka semantyczna relacji między powyższymi nazwami nadała meritum 

całemu wystąpieniu. Nie ulega wątpliwości, że druga część konferencji była wy-

raźnie interdyscyplinarna. Łączyła w sobie filozofię z literaturą i sztuką. Warto 

odnotować, że atrybutem spotkania były różnice metodologiczne wyrażające 

znaczącą odmienność w formułowanych problemach badawczych. 

Po krótkiej przerwie trzecią cześć obrad rozpoczął dr hab. Zdrenka. Siódmy 

referat, Logika na ławie oskarżonych, przedstawił ks. dr hab. Pawliszyn z Uni-

wersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Podczas głównej części swoje-

go wystąpienia rozważał możliwość negacji zasad logiki, przytaczając Bierdia-

jewa krytykującego Arystotelesa. Autor próbował także odpowiedzieć na pyta-

nie: czy logika opiera się jego argumentom? Ósmy referat, Antypozytywistyczny 

charakter filozofii Hoene-Wrońskiego, omówił dr hab. Wiesław Wójcik, repre-

zentujący AJD. W słowie wstępnym nawiązał do filozofii Augusta Comte’a. Da-

lej zwrócił uwagę na kwestie roli filozofii, będącej narzędziem stosowanym  

w celu pogodzenia skrajnych poglądów, w tym politycznych. Dziewiąty referat, 

Przyczyny i przejawy deprecjacji filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza, za-

prezentował dr Mariusz Oziębłowski, również pracownik naukowo-dydaktyczny 

AJD. W swoim odczycie dokonał ostrej krytyki twórczości Witkiewicza wzorem 

wielu uznawanych polskich uczonych, w tym Ingardena oraz Błońskiego. Na 

zakończenie swojego wystąpienia autor podkreślił, że analogiczne zarzuty sta-

wiane Witkiewiczowi można skierować wobec każdej innej teorii filozoficznej. 

Znamienne z punktu widzenia istoty tej konferencji naukowej były kolejne 

referaty. Ich treść wygłaszana w trakcie trzeciej części pierwszego dnia wpisy-

wała się w nurt filozofii analitycznej i filozofii społecznej. Spotkaniu i dyskusji 

przewodniczył dr hab. Zdrenka. I tak, dziesiąty referat, Kanoniczna czy apokry-

ficzna pozycja teorii continuum w ontologii i teorii ruchu Arystotelesa?, przed-

stawił dr Perek – pracownik naukowo-dydaktyczny AJD – akcentując metafizy-
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kę Arystotelesa. Zdaniem filozofa, była ona zdeterminowana myśleniem czasów, 

w których filozof egzystował. Prelekcja stała się próbą zestawienia różnych teo-

rii fizycznych z metafizyką wielkiego filozofa greckiego – Arystotelesa. Jedena-

sty referat, Tomasz z Akwinu; persona non grata Uniwersytetu Paryskiego, wy-

głosił dr Paweł Milcarek
4
. W swej zasadniczej części autor przytaczał przesłanki 

braku aprobaty św. Tomasza w środowisku Uniwersytetu Paryskiego. Dwunasty 

referat, Na styku kanonu i apokryfu – A.N. Whiteheada próba odpowiedzi na 

pewne problemy filozofii nowożytnej, zaprezentował lic. Maciej Olszowski  

z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który podjął się obrony myśli Whiteheada, dość 

wnikliwie przytaczając jego poglądy dotyczące problemów filozofii nowożytnej. 

Równie ważne dla tematyki podjętej w trakcie zorganizowanej konferencji na-

ukowej okazały się obrady podjęte drugiego dnia spotkań. W piątek odbyło się 14 

prelekcji podzielonych na trzy panele. Warto dodać, że referaty były prezentowane 

równolegle w odrębnych salach. Rozpoczęły się one o godzinie 9.00 słowami powi-

talnymi dr. hab. Murata oraz dr. hab. Wójcika, którzy przewodniczyli panelom. 

Pierwszą referentką była mgr Patrycja Kowalik z Uniwersytetu Śląskiego, 

goszcząca z referatem Sokrates w zupełnie nowej odsłonie, czyli filozofia tańca 

drogą do mądrości. W mojej opinii autorka postawiła niekonwencjonalną tezę  

o filozofii tańca, który miałby być drogą do mądrości. Następnie dr Sebastian 

Gałecki, pracownik naukowo-dydaktyczny AJD, występujący z referatem The 

Great Books i tradycja, przedstawił projekt tożsamy z pierwszą częścią nazwy 

tematu wystąpienia, który jest realizowany od kilku dekad na najlepszych uni-

wersytetach w Stanach Zjednoczonych. Jego podstawowym założeniem jest te-

za, iż współcześnie nie da się być przedstawicielem elity intelektualnej, nie zna-

jąc podstawowych dzieł własnej cywilizacji. Następnie głos zabrał mgr Jerzy 

Krzakowski z Uniwersytetu Śląskiego, który wygłosił referat zatytułowany Ato-

pia Sokratesa a misja Jezusa – parallela czy curiosum? Wypada podkreślić, że 

treść tego wystąpienia koncentrowała się wokół postaci Sokratesa i Jezusa, przy 

czym autor podjął się próby weryfikacji oraz falsyfikacji różnych poglądów, 

wraz z wyciągniętymi przez siebie wnioskami, jakoby analogia między życiem 

Jezusa i Sokratesa nie była przypadkowa. Jako kolejny wypowiedział się dr Ry-

szard Miszczyński z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, prezentując 

temat W stronę nieklasycznej koncepcji podstaw matematyki Stanisława Leś- 

niewskiego. Referent dokonał analizy zagadnień logiczno-matematycznych  

u Leśniewskiego. Zdaniem autora, prezentowane symbole logiczne u filozofa 

kryją głębsze rozważania filozoficzne. Był to jedyny odczyt, którego treść wy-

raźnie separowała się względem nauk humanistycznych i przyrodniczych,  

a skoncentrowała się na zagadnieniach z zakresu nauk ścisłych. 

Trzecią serię rozpoczął mgr Maksym Adamczak z Uniwersytetu Wrocław-

skiego – Antoni Kępiński – filozof prowadzący praktykę psychiatryczną. Przybli-

                                                 
4  Prelegent nie wskazał afiliacji. 
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żył on poglądy zapomnianego oraz pozaortodoksyjnego w swoich przemyśle-

niach filozofa i psychiatry – Kępińskiego. Nie może umknąć uwadze fakt, że au-

tor próbował ukazać wątki etyczne oraz niedocenianą w Polsce antropologię 

medyczną Kępińskiego. Następnie wystąpił mgr Krzysztof Habdas
5
 z referatem 

Potencjalna, wzajemna pomocniczość science-undergroundu, filozofii i biznesu 

na przykładzie nestinarstwa. Autor zwrócił uwagę na eksperymentalność cho-

dzenia i tańczenia na czerwonych żarach jako części programu „undergroundo-

wych” badań nad osobliwościami fizycznymi zainicjowanymi w 1976 roku 

przez młodych astrofizyków z Uniwersytetu Warszawskiego. W dalszej kolejno-

ści głos zabrał dr Stanisław Ciupka z Akademii Techniczno-Humanistycznej  

w Bielsku-Białej, prezentując referat Stosunek Ojców Kościoła i manichejczy-

ków do apokryfów w czasach schizmy pryscyliańskiej. W swoim opracowaniu 

przybliżył on poglądy Rosi Bandotti, przedstawicielki apokryficznej coraz czę-

ściej sięgającej do etyki posthumanistycznej. Cenne uwagi wniosła także mgr 

Daria Chibner z Uniwersytetu Warszawskiego w referacie Nowość jako katego-

ria kierująca życiem – droga Juliana Ochorowicza od szanowanego filozofa do 

wyklętego szaleńca. Przedmiotowe wystąpienie wzorem wcześniejszego odczytu 

dotyczyło treści apokryficznych. Przybliżyło ono kierunek rozwoju koncepcji fi-

lozoficznych Juliana Ochorowicza. Według prelegentki, była to postać zapo-

mniana i „wyklęta” ze względu na swoje zainteresowania niekanonicznymi dys-

cyplinami badawczymi, w tym mediumizmem czy hipnologią. Dalej w krótkim 

wystąpieniu wykład wygłosiła mgr Dorota Halina Kutyła z Uniwersytetu War-

szawskiego, omawiając temat „Utrzymanek własnego lokaja” i inni, czyli rzecz 

o Saint-Simonie i Proudhonie i kapitalizmie. Uczestniczka konferencji przybli-

żyła słuchaczom intelektualną i życiową drogę dwóch „nadnormalnych” zbo-

czeńców
6
, do których należeli: Klaudiusz Henryk de Rouvroy de Saint-Simon 

oraz Pierre-Joseph Proudhon. 

Przedostatni referat, Od futurologii do metafizyki nauki – Aleksandra Bołda-

czewa filozofia temporalna, przedstawił mgr P. Lechowski, ostatni, zatytułowa-

ny Urodzeni i nieujawnieni przestępcy w filozofii Cesare’go Lombroso i Bogu-

sława Wolniewicza, należał do mgr. Dawida Dziurkowskego. Wymienieni 

uczestnicy spotkania reprezentowali AJD. Pierwszy z nich omówił filozofię ro-

syjskiego myśliciela Aleksandra Bołdaczewa, który w 2011 roku opublikował 

swoją teorię temporalności uwzględniającej syntezę subiektywizmu z relatywi-

zmem. Drugi natomiast wykazał podobieństwa i różnice pomiędzy naukowym 

stanowiskiem Lombroso oraz prywatnymi poglądami Wolniewicza na temat 

urodzonych przestępców. 

Przedsięwzięcie podsumował dr hab. Olech, który w słowach końcowych  

w imieniu organizatorów podziękował gościom za udział. 

                                                 
5  Prelegent nie wskazał afiliacji. 
6  Według autorki referatu termin ten został wprowadzony przez Znanieckiego i dotyczy ludzi 

„atypowych”, których trudno zaklasyfikować społeczne i naukowo. 
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Podczas zorganizowanego spotkania przedstawicieli nauki poruszone zostały 

zagadnienia filozoficzne niejednokrotnie daleko odbiegające od treści wykłada-

nych na polskich uczelniach. W trakcie wygłaszanych referatów uczestnicy wie-

lokrotnie próbowali dokonywać metodologicznych syntez kilku nauk. Uznać za-

tem trzeba, że konferencja spełniła postawione przez organizatorów cele. Wyra-

żam także głębokie przekonanie, że w przyszłości podobne przedsięwzięcia będą 

inicjowane przez filozofów z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Mam także nadzieję, że w kolejnych latach zagadnienia, którymi zajmuje się fi-

lozofia, wywołają jeszcze większe zainteresowanie, także wśród przedstawicieli 

innych, pozafilozoficznych nauk. 
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Applications of Algebra in Logic and Computer 

Science XX (Zastosowania Algebry w Logice  

i Informatyce), Zakopane, 7
th

–13
th

 March 2016 

Między 7 a 13 dniem marca 2016 roku w Zakopanem odbyła się XX konfe-

rencja „Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce”. Co prawda jej tytuł nie 

zachęca do referowania omawianych tematów w czasopiśmie filozoficznym, ale 

możliwość uczestnictwa w obradach pozwala dostrzec organizacyjne i meryto-

ryczne otwarcie tego szczególnego środowiska naukowego na bardziej humani-

styczne treści. Piszę o tym, chociaż to zainteresowanie nie powinno budzić 

zdziwienia żadnej osoby, która chociaż w minimalnym stopniu potrafi spojrzeć 

na matematykę jako na historycznie rozwijający się proces poznania rzeczywi-

stości. Bardzo często podstawą podejmowanych przez wielu uczonych prób opi-

sywania świata było ich filozoficzne stanowisko wykraczające daleko poza re-

fleksję nad ich dyscypliną badawczą. Przykładem takich postaci mogą być wy-

bitni myśliciele kładący podstawę pod nowożytną filozofię i naukę: Rene De-

scartes, Gotfried Wilhelm Leibniz czy Isaac Newton. Warto w tym kontekście 

wymienić także wybitnego polskiego logika Stanisława Leśniewskiego, który 

swe zainteresowanie naukami dedukcyjnymi osadził na głębokiej refleksji onto-

logicznej. (Nota bene dwa tygodnie po zakończeniu obrad miała miejsce sto 

trzydziesta rocznica jego urodzin.) Do tej postaci wrócę w dalszej części swego 

sprawozdania.  

Organizowane przez częstochowską Akademię im. Jana Długosza konferen-

cje charakteryzują się dość otwartą formułą, a od pewnego czasu w ostatnim 

dniu mogą się wypowiedzieć uczestnicy wygłaszający referaty, których istotna 

treść nie musi być wyrażona za pomocą właściwego dla nauk ścisłych języka 

formalnego.  

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.216
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Chociaż swoje sprawozdanie chcę ograniczyć tylko do tego filozoficznego 

dnia konferencji, to nie sposób jednak zapomnieć przede wszystkim o jej mate-

matycznym wymiarze. Spotkania uczonych pod przytoczonym na wstępie ha-

słem odbywają się już od dwudziestu lat. Mają wyraźnie międzynarodowy cha-

rakter. W tym roku wśród trzydziestu siedmiu przedstawionych referatów dzie-

sięć powstało poza Polską. Uczestnikami spotkania poza rodakami byli uczeni  

z Anglii, Czech, Estonii, Indii, Japonii, Kanady, Słowacji, Tajlandii, Węgier. 

Podkreślam to, bo uczelniane konferencje rzadko gromadzą tak różnorodne gro-

no osób. M.in. z tego powodu obrady są prowadzone w języku angielskim. Nie-

stety, niechlubnym wyjątkiem od tej reguły był referat autora przedstawianego 

sprawozdania. Spiritus movens całego przedsięwzięcia jest Prof. Joanna Grygiel. 

W tym miejscu składam jej podziękowanie za możliwość uczestnictwa w obra-

dach. Mimo pojawiających się zapowiedzi, że jest to już ostatnie spotkanie, or-

ganizatorka zadeklarowała chęć kontynuowania ich, a tym samym organizacyjne 

przekształcenia AJD (Zakład Logiki został włączony do Instytutu Filozofii) nie 

zakłócą ustalonego już porządku.  

Zanim przejdę do krótkiego przedstawienia treści prezentowanych podczas 

sobotnich obrad, najpierw chcę zwrócić uwagę na mającą miejsce w tym dniu 

pożądaną – jak sądzę – możliwość konfrontacji bardzo różnych źródeł i metod 

refleksji filozoficznej: od prowadzonej środkami nauki analizy sformalizowa-

nych pojęć humanistyki, przez ogólną refleksję nad treściami i metodami nauki, 

aż po nieco zewnętrzne spojrzenie na jej język i treści. Krótkie streszczenia 

przedstawianych referatów poprzedzę tytułami umieszczonymi w programie 

konferencji. 

Ryszard Miszczyński, Stanisław Leśniewski’s Two Formal Languages. 

Pierwszym był mój referat dotyczący formalistycznych poglądów wspominane-

go już wcześniej Stanisława Leśniewskiego. Uczony ten starał się przedstawić 

intuicyjne poglądy logiczne za pomocą języka formalnego. Jego – jak sam to 

określał – radykalne nastawienie wiązało się nie tylko ze sformalizowaniem ję-

zyka logiki, ale także z symbolicznym ujęciem metajęzyka, w którym bardzo 

precyzyjnie scharakteryzował wszystkie dopuszczalne operacje. Ten specjalnie 

przygotowany do tego celu system znaków często prezentowany jest jako jedna 

z alternatywnych notacji logicznych XX wieku. 

Gabriela Besler, Gottlob Frege’s Logic and Boolean algebra. Profesor z In-

stytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego podjęła temat różnicy między logiką 

Gottloba Fregego przedstawioną w Begriffschrift (1879) a algebrą Boole’a  

z Laws of Thought (1854). Odwołała się przy tym do opisu, za pomocą którego 

niemiecki uczony scharakteryzował obie teorie. Uznał, że jego system nie jest 

wyłącznie calculus ratiocinator (w ten sposób określił koncepcję sławnego An-

glika), lecz jest także lingua charakteristica. Referentka zestawiła ujęcie aksjo-

matów Fregego z ich algebraicznym opisem w języku Boole’a, podkreślając 

odmienność obu interpretacji. 
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Yurij Povstenko, Mechanics and geometry. Part III. Profesor z Instytutu Ma-

tematyki i Informatyki AJD poruszył ważny temat związku między fizyką a ma-

tematyką stosowaną. Referent opisał kilka charakterystycznych relacji zacho-

dzących między nimi, wskazując wyraźnie na związane z nimi problemy mate-

matyczne: omawiał więź geometrii z dynamiką (m.in. problemy symetrii), od-

wołując się do twierdzenia Emmi Noether; ogólna teoria Einsteina była dla auto-

ra wykładu przykładem zastosowań geometrii różniczkowej w fizyce; inny ro-

dzaj matematycznych problemów powstawał podczas opisu niedoskonałości sie-

ci krystalicznej. Erudycyjny wykład wyraźnie wskazywał na związek obu nauk, 

w którym tkwi ważne źródło ich dynamicznego rozwoju. 

Jerzy Pogonowski, Famous Mistakes in Mathematics. Przed krótką prezen-

tacją kolejnego referatu przywołam następującą myśl Leśniewskiego, który 

zniechęcony do rozpowszechnionej pseudofilozoficznej refleksji miał powie-

dzieć: „Filozofia jest zbiorem głupstw, ale historiografia głupstw sama nie jest 

głupstwem” (Jadacki 249). Na nieco podobnym spostrzeżeniu opierała się wy-

powiedź Profesora Jerzego Pogonowskiego z Zakładu Logiki i Kognitywistyki 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zastanawiał się nad za-

gadnieniem błędów w matematyce. Podjął więc temat dla większości nauk 

szczegółowych trudny, bo w pewien sposób osłabiający ich wiarygodność i po-

wagę. Z tego powodu zdecydowana większość dyscyplin zwykle wstydzi się 

swoich niedociągnięć, ukrywa je. Takie obawy nie stoją przed dyscpliną, której 

naukowość nie podlega najmniejszym wątpliwościom. Według referenta, analiza 

błędów może prowadzić do wartościowych wyników i – co więcej – błędem jest 

nie analizować swoich błędów. Królowa nauk nie obawia się tego tematu,  

a przeciwnie: jest on przedmiotem bardzo dużej liczby publikacji. Świadczy to – 

jak sądzę – jak najlepiej o samoświadomości dyscypliny. Pozwala ona wady 

uczynić źródłem nowych odkryć. Referent przytoczył kilka takich sławnych błę-

dów (np. prace nad udowodnieniem V postulatu geometrii Euklidesa, antynomię 

Russella). Zwrócił uwagę na kłopoty z konstrukcją odpowiedniej klasyfikacji te-

go zjawiska. Są one często wynikiem niemożliwości dokładnego opisania oma-

wianego problemu. Konieczny jest bowiem pewien dystans czasowy: szczególnie 

gdy wcześniejszy błąd okazuje się później bardzo poprawnym rozumowaniem. 

Joanna Grygiel i Katarzyna Grygiel, Counting tolerances on chains. Ostatni 

referat na zakopiańskiej sesji był wynikiem pracy dwu autorek: jednej, już 

przedstawionej, oraz dr Katarzyny Grygiel z Wydziału Matematyki i Informaty-

ki Uniwersytetu Jagiellońskiego (prywatnie matki i córki). Wystąpienie poświę-

cone było możliwościom ilościowych badań nad relacją tolerancji zdefiniowanej 

na algebraiczno-mnogościowej strukturze zwanej łańcuchem. O ile wcześniej 

wspominane referaty należały do nurtu refleksji nad szeroko pojmowaną mate-

matyką, to ostatni prezentował podejście przeciwne: logik za pomocą narzędzi 

matematycznych analizuje bardzo ważną kategorię filozoficzną. Przede wszyst-

kim chcę jednak zwrócić uwagę na wielokrotnie podkreślane przez badaczy za-

gadnienia epistemologiczne znaczenie tytułowej kategorii tolerancji. 
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Tradycyjna teoria poznania jako jedną z podstawowych kategorii porządku-

jących opis rzeczywistości przyjmuje relację równoważności, która dzieli anali-

zowane dane na rozłączne klasy abstrakcji, zbiory obiektów nieodróżnialnych ze 

względu na pewną cechę wspólną. Można – jak sądzę – mówić w tej sytuacji  

o klasycznym stanowisku epistemologicznym, skoro niektórzy myśliciele uznają 

ową umiejętność za atrybutywną cechę człowieka. Logicznie pojmowana relacja 

tolerancji rezygnuje z tranzytywności, charakteryzującej równoważność (a to 

m.in. na niej opiera się możliwość tworzenia klas abstrakcji). Definiowana tole-

rancja bliższa jest codziennemu doświadczeniu, relacji podobieństwa, które cho-

ciaż łączy kolejne następujące po sobie obiekty, wcale nie musi w ten sam spo-

sób wiązać pierwszego i ostatniego. Powyższe doświadczenie logicy werbalizują 

w definicji relacji tolerancji, którą ma charakteryzować zwrotność i symetrycz-

ność. Relacja ta podobnie jak równoważność dzieli zbiór na pewne bloki, które 

jednak niekoniecznie są rozłączne. Autorki badały własności przedstawianej re-

lacji w specyficznej strukturze algebraiczno-mnogościowej zwanej łańcuchem. 

Charakterystyki definiowanego obiektu (liniowy porządek, dla każdych dwu 

obiektów istnieje ich kres górny i dolny) pozwalają często na poglądowe, iko-

niczne przedstawienia omawianej relacji i umożliwiają poddawanie jej bada-

niom ilościowym, tzw. zliczaniu. 

Zdaję sobie sprawę z powierzchowności przedstawionych streszczeń. Spra-

wozdanie z kolejnej konferencji nie będzie miało tej wady. 
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Sprawozdanie z ogólnopolskiej studencko- 

-doktoranckiej konferencji naukowej III edycji 

„Górskiego Filozofowania”: Filozofować  

w kontekście współczesności – Współczesność  

w kontekście filozofii, 20–22 maja 2016 r., 

Schronisko PTTK „Strzecha Akademicka” 

(Karkonosze) 

„Górskie Filozofowanie” to coroczna, ogólnopolska konferencja naukowa 

dla studentów oraz doktorantów wszelkich nauk humanistycznych i społecz-

nych, ze szczególnym uwzględnieniem: filozofów, politologów, historyków  

i pedagogów. Najnowsza, już III, edycja odbyła się między 20 a 22 maja 2016 

roku w Schronisku PTTK „Strzecha Akademicka”, które mieści się przy głów-

nym szlaku prowadzącym na Śnieżkę – najwyższy szczyt Karkonoszy. 

Inicjatywa powstała dzięki wspólnym wysiłkom przedstawicieli dwóch or-

ganizacji akademickich: Koła Naukowego Studentów Filozofii Uniwersytetu 

Wrocławskiego (studenci: mgr Maksym Adamczak, Arkadiusz Kubiak, opiekun 

naukowy: dr hab. Roman Konik) oraz Koła Naukowego Filozofów Akademii 

im. Jana Długosza w Częstochowie (opiekunowie: mgr Michał Płóciennik,  

dr hab. prof. AJD Maciej Woźniczka). Po raz pierwszy edycja została objęta pa-

tronatem medialnym, którego udzieliło czasopismo popularnonaukowe „Filozo-

fuj!”
1
. Ponadto, dwa towarzystwa naukowe zdecydowały się poprzeć nietypową 

formę konferencji: Polskie Towarzystwo Filozoficzne – Oddział w Częstocho-

wie oraz Polskie Towarzystwo Etyczne – Sekcja Metaetyki. 

                                                 
1 Źródło: http://filozofuj.eu/tag/gorskie-filozofowanie/ [dostęp: 25.10.2016]. 

http://dx.doi.org/10.16926/fil.2016.13.22
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Organizatorom udało się zebrać blisko 50 uczestników, z czego 22 osoby 

miały wygłosić swój referat (2 referaty nie zostały wygłoszone) w czasie ok. 15 

minut. Zarejestrowani uczestnicy czynni reprezentowali w sumie 7 uczelni z ca-

łej Polski: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski, Akade-

mię im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To-

runiu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Papieski 

im. Jana Pawła II. Spośród wygłaszających referaty 12 osób posiadało ukończo-

ne studia magisterskie lub status doktoranta, pozostałe 10 osób status studenta 

lub ukończone studia pierwszego stopnia. 

Warto dodać, iż „Górskie Filozofowanie III” odbyło się przy hojnym wspar-

ciu finansowym prof. AJD dr hab. Agnieszki Czajkowskiej – Dziekana Wydzia-

łu Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Otrzymane środki pokryły konieczną, ze względu na regulamin przebywania du-

żą grupą w parku narodowym, opłatę za usługi przewodnickie. 

Tematem wiodącym obrad było hasło: „Filozofować w kontekście współ-

czesności – Współczesność w kontekście filozofii”. Tak sformułowany tytuł 

miał dwa zbieżne ze sobą cele: 1) maksymalnie poszerzyć refleksję o właści-

wym miejscu filozofii (w murach Uniwersytetu, czy poza?), jej charakterze (fi-

lozofia naukowa, czy poza głównym nurtem?) oraz roli, jaką pełni ona (ma do-

piero zacząć pełnić?) we współczesnym dyskursie naukowym, społecznym  

i w osobistym rozwoju; 2) organizatorzy poprzez rozbicie tytułu na dwie odwró-

cone części chcieli poddać pod dyskusję dzisiejszy status filozofii akademickiej  

i zapytać – jaka jest obecna kondycja współczesnego filozofowania
2
? Jak, zda-

niem prelegentów, realizuje się i przejawia współczesność z punktu widzenia 

różnych, najnowszych nurtów filozoficznych? 

Organizatorzy, przypominając założenia ideowe konferencji
3
, w zaproszeniu 

następująco nakreślili tematykę spotkania:  

                                                 
2 Zgodnie z deklaracją i zaproszeniem organizatorów: „Jesteśmy przekonani, że theoria i praxis 

tworzą w filozofii swoiste compositum, stąd nasze myślowe wyzwanie chcemy osadzić  

w klimacie górskiej wędrówki, innymi słowy zapraszamy na wspólne wędrowanie górskim 

szlakiem, połączone z filozoficzną ucztą i noclegiem w schronisku”. 
3 „Filozofować w kontekście współczesności – to zarówno zaproszenie, jak i wyzwanie, które 

chcemy postawić uczestnikom III edycji Górskiego filozofowania. Zapraszamy wszystkich 

chętnych studentów oraz doktorantów studiów filozoficznych do udziału w III odsłonie Gór-

skiego Filozofowania. Celem naszego przedsięwzięcia jest zjednoczenie w jednej przestrzeni, 

zarówno fizycznej, jak i myślowej, przedstawicieli różnych ośrodków akademickich z Polski. 

Spotykamy się już po raz trzeci w miejscu wyjątkowym, które winno sprzyjać kontemplacji – 

w górach, tym razem w Karkonoszach. Uważamy, że byt i warunki, jakie on stwarza również 

wyznaczają możliwy zakres ludzkiej świadomości. Dlatego jako organizatorzy chcemy przygo-

tować wszystkim uczestnikom możliwość wspólnotowego zmierzenia się ze szczytami górski-

mi w atmosferze zarówno indywidualnego namysłu, jak i wspólnego dyskursu. Całe przedsię-

wzięcie jest wyjątkowe, ponieważ udział w nim dostarcza wyczerpującego uczucia intelektual-

nego dialogu, którego rzadko kiedy uczestnicy «klasycznych» konferencji mogą doświadczyć 

przy okazji innych wydarzeń w Polsce. Ponadto, trzy dni wspólnych debat oraz rozmów po-
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Wierzymy, że historia to nie tylko archiwum faktów, ale również potężne źródło inspira-

cji, które w umysłach młodych i twórczych ludzi uobecnią propozycje odpowiedzi na 

najnowsze, być może nigdy wcześniej niestawiane, pytania. Zatem interesują nas naj-

nowsze koncepcje, stanowiska, poglądy, metody oraz współcześnie odczytane rozwiąza-

nia istotnych problemów – dla społeczeństwa, dla jednostki, dla poszczególnych nauk, 

kultury oraz cywilizacji i oczywiście dla samej filozofii. 

Pytamy o kondycję filozofii współczesnej – najnowszej. Czy zostało jeszcze coś do 

pomyślenia? Co powinno być na nowo przemyślane? Co być może należy przypomnieć? 

Z jakimi problemami musimy się zmierzyć – z jakimi jesteśmy wstanie? Co stoi na prze-

szkodzie? 

W obliczu wciąż zawężającego się warsztatu filozoficznego pytamy: jaką rolę i funk-

cję pełni/ma pełnić filozof w dzisiejszym dyskursie naukowym oraz kulturowym? Z ja-

kimi problemami musimy się zmierzyć? Czy współcześnie filozofia ma coś jeszcze do 

zaoferowania? 

Towarzyszyły temu dwie myśli zaczerpnięte kolejno od Mariusza Zaruskie-

go, założyciela TOPR-u, oraz o. Seweryna Lubeckiego, profesora filozofii  

w seminarium duchownym w Betlejem, które nie pełniły funkcji ornamentacyj-

nej, ale stanowiły także swoiste wprowadzenie w klimat, w jakim odbywać się 

miało spotkanie, stąd stosowne wydaje się ich przywołanie: 

Istotą alpinizmu jest poczucie szczęścia, wynikające z samego faktu pobytu w wysokich 

górach, uwarunkowane jednak tym, ażeby człowiek czuł się uzdolniony do poruszania 

się w nich z zupełną pewnością i swobodą4. 

Bo też filozofia oznacza po grecku „umiłowanie mądrości” i nikt nie studiuje tej wiedzy 

dla pieniędzy. Zastanawiałem się kiedyś, co skłania ludzi do zainteresowania się filozo-

fią. Myślę, że poza umiłowaniem mądrości, także umiłowanie prawdy. Filozofia zmusza 

ludzi do myślenia i refleksji tak samo jak w starożytności i w średniowieczu. Zmusza do 

zastanowienia się nad sprawami podstawowymi dla ludzkiej egzystencji5. 

Filozofia jest poniekąd specyficznym klimatem, specyficznym podejściem  

i doświadczeniem rzeczywistości, a zarazem sama wyrasta ze specyficzności rze-

czywistości i człowieka wobec niej, stąd dbałość organizatorów nie tyle o stwo-

rzenie swoistej enklawy czy ezoterycznej atmosfery, ile raczej inicjacyjna zachę-

ta do dostrzeżenia tego, co każdorazowo dane w jego swoistości filozoficznej, ze 

świadomością, że filozoficzna postawa jest, choć nie musi być, niekiedy łatwiej 

dostępna w pewnych przestrzeniach (stąd góry) oraz inspirującym współbyciu.  

Wszystko przebiegało we współistnieniu i współprzenikaniu się wędrowa-

nia, filozofowania i bycia. Podczas atmosfery wspólnego filozofowania i bycia 

razem doszło do wymieszania tego, co formalne i oficjalne, z tym, co nieformal-

ne i nieoficjalne. 

                                                 
zwala zacieśnić więzi między przedstawicielami różnych ośrodków akademickich. Pozwoli to 

każdemu uczestnikowi zobaczyć i na własnej skórze doświadczyć stylu/perspektyw oraz prio-

rytetów filozoficznych stosowanych w murach innych uczelni niż własna”. 
4 M. Zaruski, Na bezdrożach tatrzańskich: wycieczki, wrażenia i opisy, Wydawnictwo „Sport  

i Turystyka”, Warszawa 1958, s. 26. 
5 Za: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/F/umilowanie_madrosci.html [dostęp: 10.03.2016]. 
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Pierwszy dzień rozpoczął się od umówionej we Wrocławiu zbiórki większo-

ści uczestników, mającej na celu wspólne wyruszenie pociągiem do Jeleniej Gó-

ry. Następnie autobusami do Karpacza Górnego pod Świątynię Wang, gdzie za-

planowano spotkanie z przewodnikiem
6
. 

Przewidziana na pierwszy dzień trasa była krótka, a jej celem było dotarcie 

do Schroniska PTTK „Strzecha Akademicka”
7
. Na miejscu, po zakwaterowaniu, 

odbyło się oficjalne powitanie uczestników, uroczyste rozpoczęcie konferencji 

oraz pierwsze obrady. Ze względu na nieprzewidziane warunki w schronisku
8
, 

tego wieczoru udało się przeprowadzić jedynie 6 prelekcji oraz dyskusję nad po-

ruszaną przez referentów problematyką. Obrady jednakowoż trwały do późnych 

godzin nocnych, w mniej oficjalnym tonie i klimacie. Referatom wygłoszonym 

podczas całej konferencji poświęcimy nieco uwagi poniżej. 

Drugi dzień rozpoczęły obrady, tym razem prowadzone już w sekcjach, któ-

re zostały rozdzielone w wyznaczonych, większych pokojach. Trwały ok. do go-

dziny 13. Następnie odbyła się wycieczka na szczyt Śnieżki oraz do czeskiego 

schroniska-hotelu Luční Bouda
9
. Po powrocie ze szlaku uczestnicy, którzy nie 

byli aż tak zmęczeni, rozpoczęli prawdziwy grecki sympozjon – obfitujący  

w grupowe, nieoficjalne dyskusje, poświęcone nie tylko tematom referatów, ale 

również innym filozoficznym zainteresowaniom. 

Trzeci dzień otworzyło kilka ostatnich wystąpień konferencyjnych wraz  

z dyskusją, po których nastąpił wymarsz na wycieczkę, a jednocześnie drogę 

powrotną. Oficjalne zakończenie konferencji i pożegnanie uczestników miało 

miejsce w punkcie rozpoczęcia górskiej wędrówki – pod Świątynią Wang. 

Każdy otrzymał zaświadczenie uczestnictwa (odpowiednio: biernego bądź 

czynnego – w wypadku wygłoszenia referatu, bo o bierność nie sposób którego-

kolwiek z uczestników „Górskiego Filozofowania” posądzać) wraz z zawartą  

w nim myślą przewodnią Alexa Lowe’a, którego ciało 27 kwietnia 2016 r. po 17 

latach znaleziono na południowej ścianie Shishapangmy: „Najlepszym wspina-

czem jest ten, kto czerpie ze wspinania najwięcej radości”. 

Na konferencji zostały zaprezentowane i przedyskutowane następujące refe-

raty: Marcin Jakubas (UŚ) O współczesnych obliczach interpretacji – hermeneu-

tyka a pragmatyczny interpretacjonizm; Magdalena Pacewicz (UWr) Hipoteza 

                                                 
6 Warto zaznaczyć, że przewodnikiem pierwszego i trzeciego dnia wyjazdu był Radek Jęcek, ra-

townik GOPR-u oraz burmistrz Karpacza, zaś drugiego dnia Wioleta Kaszunia, tworzyli oni 

fantastyczną atmosferę wycieczek górskich. 
7 Trasa pierwszego dnia przebiegała następująco: Karpacz Górny – Świątynia Wang – Polana  

w Karkonoszach – Schronisko PTTK „Samotnia” – Schronisko PTTK „Strzecha Akademicka”. 
8 Pierwszego dnia obrady miały miejsce w dużej jadalnianej sali schroniska, powodem przerwa-

nia ich oficjalnego tonu była konieczność dyspozycyjności sali także dla innych mieszkańców 

Strzechy. 
9 Przebieg trasy dnia drugiego był następujący: Schronisko PTTK „Strzecha Akademicka” – 

Spalona Strażnica – Śnieżka – Schronisko Luční Bouda – Równia pod Śnieżką – Spalona 

Strażnica – Schronisko PTTK „Strzecha Akademicka”. 
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Uncanny Valley – analiza fenomenu Doliny niesamowitości w perspektywie este-

tycznej i epistemologicznej; Norbert Bociański (AJD) Czy Filozofowie mogą dą-

żyć do poznania rzeczywistości z perspektywy przeszłej i współczesnej?; Kamil 

Cekiera (UWr) Czy filozofia może być autonomiczna? Analiza pojęciowa we 

współczesnej filozofii analitycznej; Oleg Fedyk (UŚ) Nowa kalokagathia czy 

psychofizyczny galimatias? Leona Cyborana koncepcja Aharamy; Marek al Sofij 

Han Ardabili (UMK) Policja, emancypacja i stan wyjątkowy. Szkic Agambena  

i Ranciere’a; Marek Barton (AJD) Sens filozofii w perspektywie indywidualnego 

życia. Nie-filozoficzne inspiracje jako źródło filozofowania; Paulina Piasecka 

(AJD) Współczesne relacje rodzinne. Kategoria skryptu życiowego na podstawie 

filmu „Sierpień w hrabstwie Osage”; Dawid Dziurkowski (AJD) Współczesne 

rozumienie kary śmierci w kontekście filozofii utylitarnej. Cesare Beccaria, John 

Stuart Mill, Jeremy Bentham; Kamila Kruszyńska (UWr) Etyka cnót – praktycz-

ne zalety i teoretyczne niedociągnięcia; Paweł Lechowski (AJD) Kant prekurso-

rem postmoderny; Paweł Nawrot (UŚ) Koniec historii czy koniec kapitalizmu – 

filozofia dziejów po 1989; Łukasz Waluśkiewicz (UWr) Rola filozofii wobec 

współczesnego ekstremizmu islamskiego i problemu imigracyjnego; Zbigniew 

Sperka (AJD) Prawo do decydowania o swoim życiu. Etyczne argumenty zwo-

lenników i przeciwników eutanazji; Daria Dusza (UŚ) Logoterapia jako praca 

nad sensem; Adam Brożyński (AJD) Miłość i męstwo. Filozofia w obronie cnót 

we współczesnym świecie; Michał Szczepaniec (UWr) Transhumanizm poprzez 

gry wideo; Paweł Gwiaździński (UŚ/UJ) Różnice kulturowe w percepcji w bada-

niach antropologicznych i kognitywistycznych; Mateusz Kuta (UPJP II) Kto za-

stąpi filozofów?; Paweł Skowroński (UŚ) Darwinizm w naukach o poznaniu; 

Maksym Adamczak (UWr) Czy Tischnerowska filozofia dramatu może być sku-

tecznym remedium na współczesny kryzys tożsamości?; Michał Płóciennik (AJD) 

Co począć z filozofią światopoglądową? Kilka uwag inspirowanych myślą Józe-

fa Marii Bocheńskiego. 

Rozmach i bogactwo tematyczne wystąpień odzwierciedlają z jednej strony 

stan współczesnej filozofii, zarówno jej blaski, jak i cienie, szerokość, a zarazem 

specjalistyczną wąskość zainteresowań. Z drugiej – mówią także sporo o współ-

czesności, której aktywnym uczestnikiem jest niewątpliwie każdy z referentów, 

a która została przez prelegentów poddana solidnej analizie i naświetleniu z wie-

lu różnych perspektyw. Trudno tu pokusić się o jakąś syntezę, zresztą nie taki 

był też zamysł organizatorów. Można się w tym raczej doszukiwać próby rozsze-

rzenia zakresu filozofowania/filozofii zarówno od strony treściowej, jak i sposo-

bu jej rozumienia, tak iż za filozoficzny wzór uchodzić będzie współdialogiczna 

postawa (refleksji i życia) wobec rzeczywistości, zgodnie z Popperowską mak-

symą, iż prawda rodzi się w dialogu. Postawą, w której filozofowie, niejako na 

nowo, nie tylko mówią obok siebie, względnie do siebie, ale ze sobą, a zarazem 

z całą rzeczywistością, przy zachowaniu całej problematyczności samej dialo-

giczności. Mało tego: do rozmowy tej zostaje zaproszony każdy, wszak każdy  

o tyle, o ile jest człowiekiem, jest już zawsze w jakiś sposób filozofem. 
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Konferencja uzyskała swoją audiowizualną dokumentację w postaci filmów 

zawierających fragmenty wystąpień
10

 oraz filmu ukazującego klimat i specyfikę 

III edycji „Górskiego Filozofowania”
11

. 

Organizatorzy, po wysłuchaniu krytycznych (nie krytykanckich) opinii 

uczestników oraz po przeanalizowaniu własnych doświadczeń związanych  

z przeprowadzeniem całej konferencji, decydują się na kontynuowanie „Gór-

skiego Filozofowania” w kolejnym roku akademickim – 2016/2017. Inicjatywa 

cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem, które powoduje, że liczba uczestni-

ków z roku na rok zwiększa się niemal dwukrotnie. Mamy nadzieję, że „Górskie 

Filozofowanie” będzie stale inspirować swych uczestników do dalszego „żywe-

go” filozofowania w atmosferze otwartej wspólnoty, rzetelnej dysputy uniwersy-

teckiej, jednak nie tylko w murach uniwersytetu, ale również w innych prze-

strzeniach życia społecznego. 

                                                 
10 Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=VRhUVSA-gvI [dostęp: 25.10.2016]; 

https://www.youtube.com/watch?v=B-NqWZ9a5oM [dostęp: 25.10.2016]; 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZJ-Nh2TUH8 [dostęp: 25.10.2016]. 
11 Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=yvG1hEXynMw [dostęp: 25.10.2016]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informacje dla Autorów 

I. Wymagania podstawowe 

1. Dokument powinien zostać dostarczony w postaci elektronicznej, w pliku typu „doc” (pro-

gram Word). 

2. Format: A4 standardowego maszynopisu (marginesy: 25 mm), czcionka Times New Roman, 

11 punktów, odstęp 1,5 wiersza. 

3. Stopień pisma w materiałach uzupełniających (tabele, przypisy, podpisy) powinien być  

o 2 punkty mniejszy od stopnia pisma tekstu głównego (9 pkt). Maksymalna szerokość tabeli 

to 12,5 cm przy układzie pionowym i 18 cm przy układzie poziomym. 

4.  Imię i nazwisko autora w lewym górnym rogu, poniżej afiliacja; tytuł tekstu wyśrodkowany  

i wytłuszczony.  

5.  Przy wykorzystaniu jakichkolwiek materiałów pochodzących z innych publikacji należy sto-

sować się do przepisów wynikających z prawa autorskiego. 

II. Tekst główny 

1. Akapity należy rozpoczynać wcięciem ustawionym jednakowo dla całego dokumentu (za 

pomocą linijki górnej bądź w oknie formatowania akapitu). 

2.  Dokładne cytaty wprowadza się za pomocą cudzysłowów „drukarskich”. Cytat w cytacie 

oznacza się cudzysłowem «francuskim». Cudzysłów francuski należy wstawiać z tabeli zna-

ków (polecenie: wstaw symbol). Można też stosować oddzielny akapit o mniejszym stopniu 

pisma. 

3.  Odmianą pochyłą (kursywą) zapisuje się ponadto: tytuły dzieł drukowanych (O dobrej i złej 

polszczyźnie, Kamienie na szaniec), wtrącenia obcojęzyczne (a propos, ex lege), łacińskie na-

zwy systematyczne (Corvus corvus), włoskie terminy muzyczne (legato).  

4.  Partie tekstu można wyróżniać poprzez pogrubienie lub r o z s t r z e l e n i e. Nie stosuje 

się wyróżnienia poprzez podkreślenie. Należy również unikać łączenia kilku rodzajów wyróż-

nień. Wyróżnienia powinny być stosowane jednolicie i konsekwentnie w obrębie danej pracy. 

III. Streszczenie, słowa kluczowe 

1. Do artykułu należy dołączyć: jego streszczenie w języku polskim i angielskim oraz słowa 

kluczowe (maksymalnie 5 terminów) w języku polskim i angielskim.  

2. Streszczenie w języku angielskim autor przygotowuje we własnym zakresie. Powinno ono sta-

nowić skróconą wersję artykułu. Objętość tekstu załączonego streszczenia nie powinna przekra-

czać 200 wyrazów. Nad tekstem streszczenia należy podać przetłumaczony tytuł artykułu. 
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IV. Zasady podawania informacji bibliograficznej 

1. Należy stosować tzw. oksfordzki system informacji bibliograficznej, to znaczy, że w tekście 

umieszcza się odsyłacze bibliograficzne, na końcu artykułu natomiast – bibliografię. 

2. Odsyłacz bibliograficzny w tekście składa się z umieszczonego w nawiasie okrągłym nazwi-

ska autora i daty wydania źródła, np. (Maruszewski 2005). W przypadku dokładnych cytatów 

podaje się też numer strony oddzielony od roku wydania przecinkiem, np. (Maruszewski 

2005, 18–20). Odsyłacz można uzupełnić dodatkowymi krótkimi komentarzami, np. (cyt. za: 

Maruszewski 2005, 18; zob. Maruszewski 2005; por. Maruszewski 2005, 19). 

V. Przykłady opisu bibliograficznego 

Tytuły publikacji zwartych oraz artykułów należy formatować kursywą, tytuły czasopism ująć 

w cudzysłów. Tomy, numery, zeszyty należy zapisywać cyframi arabskimi, roczniki rzymskimi. 
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Berne E. (2013), Dzień dobry… i co dalej?, przeł. M. Karpiński, Dom Wydawniczy Rebis, Po-

znań. 

2. Artykuł w pracy zbiorowej lub wydawnictwie nieperiodycznym 
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